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klukkulýsa alla nóttina. eða um klukkan 19,
og mun
Hún er tendruð
verksins, Yoko
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Ono, sem á
afmæli í dag.
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Sér Dolly Parton í haust
Selma syngur kántrí með
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helgina.
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Mál og menning skellir í lás
Einn af máttarstólpum íslenskrar menningar leggst af með gjaldþroti Bókabúðar Máls og menningar.
Starfsmönnum, sem að jafnaði hafa verið 20 til 25, var tilkynnt um fall fyrirtækisins seint í gærkvöldi.
MENNING Bókabúð Máls og menn-

Nýr maður
Friðrik Weisshappel sagði
skilið við áfengi og tóbak.
fólk 26

Skúli var mikilmenni
300 ár eru frá fæðingu
Skúla Magnússonar
landfógeta.
tímamót 20

ingar á Laugavegi 18 lokaði dyrum
sínum í gærkvöldi og opnar ekki
aftur. Litlar ef nokkrar líkur eru
taldar á því að verslunin verði
endurreist í fyrri mynd. Forsvarsmenn fyrirtækisins funduðu
með starfsmönnum klukkan tíu
í gærkvöldi og greindu þeim frá
ákvörðun sinni.
Jóhannes Sigurðsson, stjórnarformaður Bókabúðar Máls og
menningar ehf., segir það mikil
vonbrigði að þurfa að loka versluninni. „En við þurftum að játa
okkur sigraða því við ofurefli er
að etja. Verslun af þessari tegund,
og þrátt fyrir að hún njóti mikillar
velvildar fólksins í landinu, getur
aldrei keppt við bankana meðan
þeir beita afli sínu eins og hér var
raunin á.“

Menningarfyrirbærið Mál og menning
■ Mál og menning, útgáfufélag og bókaforlag var stofnað 1937.
■ Bókabúð Máls og menningar hóf starfsemi árið 1940 en hefur átt fastan
samastað á Laugavegi 18 frá 1970.
■ Bókabúð Máls og menningar var í fyrra valin ein af tólf bestu bókabúðum
heims af Berlingske Tidende. Í umfjöllun blaðsins sagði að búðin hefði
menningarlegt gildi.
■ Húsið var oft nefnt Rúblan vegna tengsla við íslenska sósíalista og orðróms um styrki frá Sovétríkjunum á tímum kalda stríðsins.
Miklar sviptingar hafa verið í
rekstri verslunarinnar undanfarin
ár. Fyrirtækið Kaupangur, sem er
í eigu Jóhannesar og Bjarka Júlíussonar, keypti húseignina á Laugavegi 18 árið 2007 en þá hafði Penninn, sem eftir gjaldþrot var í eigu
Kaupþings banka, nú Arion banka,
keypt rekstur bókabúðarinnar.
Bankinn og Kaupangur náðu ekki

samningum um leigu á húsnæðinu
og því samstarfi lauk. Þá opnaði
Arion banki bókaverslun í húsnæði
fyrrum aðalútibús SPRON á Skólavörðustíg undir merkjum Pennans
Eymundssonar, en það húsnæði er
einnig í eigu bankans.
Samkvæmt fréttum frá þeim
tíma sló opnun þeirrar verslunar
út af borðinu samning á milli

Kaupangurs, Iðu og fleiri, um að
taka húsnæðið á leigu um mitt ár
2009. Síðan hafa þeir Jóhannes og
Bjarki rekið verslunina en telja
rekstrargrundvöll Máls og menningar brostinn vegna nálægðar
við bókaverslun sem rekin er af
jafn fjársterkum aðila og Arion
banka.
Jóhannes segir ekkert ákveðið
um framtíð Laugavegar 18 en hann
neitar því ekki að helst vildi hann
sjá bókaverslun í rekstri þar eins
og undanfarna áratugi. Hann sér
hins vegar ekki fyrir sér að slíkt
hugnist nokkrum manni vegna
þess viðskiptaumhverfis sem nú er
í sölu bóka og ritfanga í landinu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er verslun með bækur
og ritföng í eigu bankanna að níu
tíundu hlutum.
- shá

Hjón í deilu við Orkuveituna:

Koma sér upp
eigin vatnsveitu
FÓLK Borunum vegna vatnsveitu

Akureyri vann FH aftur
Heil umferð fór fram í N1deild karla í gær. FH fór
aðra fýluferð til Akureyrar.
sport 30
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HVESSIR SYÐRA Fremur hæg
A-átt á landinu en vaxandi vindur
við S- og SV-ströndina til morguns.
Fer að rigna SA-til um hádegi en
annars nokkuð bjart. Hiti 1-6 stig.
VEÐUR 4

SMAKKAÐ Á VATNINU Bormennirnir Kjartan Björnsson og Guðni Davíðsson gátu leyft sér að slappa af að loknu góðu dagsverki í gær. Þeir boruðu eftir vatni á lóð íbúa á Álfsnesi og luku störfum með því að dreypa á fersku vatninu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

í Perluhvammi á Álfsnesi lauk
um það bil sem ljósmyndara
Fréttablaðsins bar að garði í
gær.
Hjónin sem eiga lóðina og
hyggjast reisa þar íbúðahús,
Ingibjörg R. Þengilsdóttir og
Jón Jóhann Jónsson, hafa átt í
deilu við Orkuveitu Reykjavíkur vegna kaldavatnslagnar sem
fyrrverandi eigandi lagði á lóðinni. Í október aftengdi Orkuveitan lögnina og í kjölfarið
ákváðu hjónin að koma sér upp
eigin vatnsveitu í stað þess að
greiða fyrir úttekt á lögninni.
Hjónin bjuggu í litlu húsi á
lóðinni þar til lokað var fyrir
vatnið. „Við höfum leigt húsnæði af verkalýðsfélaginu
okkar undanfarnar vikur en nú
getum við flutt aftur, fegin að
þetta sé að baki,“ segir Ingibjörg og bætir við að þau hafi
núna nægt vatn til allrar neyslu
og almennrar notkunar.
- mþl

Flutningaskip Eimskipafélagsins sat fast á skeri í Oslóarfirði í gærkvöldi:
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Goðafoss strandaði við Noreg
SIGLINGAMÁL Goðafoss, flutningaskip Eimskipafélagsins, strandaði á leið út úr höfninni í Fredriksstad í Noregi á áttunda tímanum í gærkvöldi. Skipið tók niðri um hundrað metra frá landi, gat kom á
skipið og olía lak í sjóinn.
Veður var gott á strandstað og var það mat skipstjóra í gærkvöldi að engin hætta stafaði að þrettán
manna áhöfn skipsins sem allir eru Íslendingar. Þeir
voru allir um borð en farið er eftir öryggisáætlun
skipsins.
Þegar Fréttablaðið fór í prentun á ellefta tímanum
var skipið enn fast á skerinu. Nokkur halli var á
Goðafossi á bakborða. Mat norskra fjölmiðla er að

– Lifið heil

visir.is/samfelagsverdlaun

um 500 tonn af olíu séu í tönkum þar sem gat kom á
skipið. Skipið tók niðri um hundrað metra frá landi
en hafnleiðsögumaður hafði þá nýlega farið frá borði.
Ólafur Hand, upplýsingafulltrúi Eimskips, sagði
mat á skemmdum ómögulegt vegna myrkurs í gærkvöldi. Þá var norska strandgæslan á leiðinni á staðinn með girðingar og annan viðeigandi mengunarvarnarbúnað.
Goðafoss er gámaskip, 165 metra langt og um
sautján þúsund tonn að stærð. Fredriksstad er í
Oslóarfirði. Strandstaðurinn er skammt frá Ytre
Hvaler, sem er þjóðgarður og vinsæll útivistarstaður.

Hjá okkur er opið alla daga
langt fram á kvöld
kl. 7-1 í Lágmúla kl. 8-24 á Smáratorgi

- shá
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Ólafur Ragnar tekur á móti undirskriftum gegn Icesave-lögunum í dag:

Forseti Íslands undir feldi vegna Icesave
staðfestingar síðdegis
sama dag. Ólafur íhugurinn sem safnað hefur
undirskriftum gegn nýja
ar nú hvort hann eigi að
Icesave-samningnum
skrifa undir frumvarpmun afhenda forsetanið eða hafna að staðfesta
um um 38 þúsund undirþað og vísa því þar með í
skriftir klukkan ellefu í
þjóðaratkvæðagreiðslu.
dag en undirskriftirnar
Frumvörp sem samvoru keyrðar saman við
þykkt eru á Alþingi eru
yfirleitt staðfest af forþjóðskrá í gær. Alls höfðu
ÓLAFUR RAGNAR
seta örfáum dögum frá
rúmlega 40 þúsund skrif- GRÍMSSON
því að þau berast. Ólafað undir í gærkvöldi.
Ólafur Ragnar Grímsson,
ur Ragnar hefur þó tvívegis neitforseti Íslands, fékk Icesaveað að skrifa undir lög sem Alþingi
frumvarpið, sem samþykkt
hefur samþykkt.
var á Alþingi á miðvikudag, til
Árið 2004 neitaði Ólafur Ragnar
STJÓRNMÁL Samstöðuhóp-

Eiríkur, kallar þetta ekki bara
á ný lög?
„Það fer eftir því hvers konar lög
það eru.“
Eiríkur Tómasson lagaprófessor og framkvæmdastjóri STEFs, segir tónlistarmenn
skorta lagaheimild til að banna flutning
verka sinna á einstökum miðlum. Jafnt
verði yfir alla að ganga. Jóhann G.
Jóhannsson tónlistarmaður hefur rætt
um að banna Bylgjunni að flytja lög sín.

ENGIN STJÓRN Líkur eru á að endurtaka
þurfi kosningar vegna erfiðleika við
stjórnarmyndun.
FRÉTTABLAÐIÐ/APF

249 dagar án ríkisstjórnar:

BELGÍA, AP Belgar hafa verið án

ríkisstjórnar í 249 daga en í stað
þess að örvænta tekur fólk því létt
og fagnar heimsmeti í stjórnleysi.
Síðan í kosningunum 13. júní síðastliðinn hefur hver flokkurinn á
fætur öðrum skilað Alberti konungi umboði til stjórnarmyndunar.
Krafa Belga um heimsmet er
vafasöm þar sem stjórnarmyndun í Írak tók 249 daga ásamt 40
dögum sem fóru í að fá samþykki.
Það virtist þó skipta litlu máli í
hátíðahöldum gærdagsins.
Í Ghent afklæddust 249 manns í
tilefni þessara tímamóta var víða
um land boðið upp á þjóðarrétt
Belga, franskar kartöflur, sem
skolað var niður með belgískum
bjór.
- kag

Tollverðir á vaktinni:

Fjórir teknir
með fíkniefni
innvortis
LÖGREGLUMÁL Tollverðir á Keflavíkurflugvelli hafa það sem af er
ári tekið fjóra flugfarþega með
fíkniefni innvortis. Tveir farþeganna komu frá Kaupmannahöfn
og tveir frá London. Um er ræða
tvo Litháar, Dana og Íslending.
Fíkiniefnin sem var smyglað
voru 358 grömm af kókaíni,
145 grömm af amfetamíni, 149
grömm af MDMA-mulningi og 98
grömm af kókaínni.
Til samanburðar voru sex farþegar teknir allt árið 2010 með
fíkniefni innvortis.
- jss

Undirskriftir til Persónuverndar
Persónuvernd hefur borist erindi
vegna undirskriftasöfnunarinnar á
vefsíðunni kjosum.is. Í erindinu er
gagnrýnt að einstaklingar geti ekki
gengið úr skugga um að kennitala
þeirra sé ekki á listanum og því
sé hætta á því að þar finnist nöfn
sem styðji ekki málstaðinn. Undir
erindið skrifar Arnar Guðmundsson sem nýlega lét af embætti
aðstoðarmanns iðnaðarráðherra.

Níutíu framtíðarstörf
í kísilveri í Helguvík
Snemmsumars á að hefjast handa við gerð verksmiðjuhúss 40 þúsund tonna
kísilmálmverksmiðju í Helguvík. Verksmiðjan á að taka til starfa um mitt ár
2013. Heildarfjárfesting nemur 17 milljörðum. Til verða um 90 framtíðarstörf.
IÐNAÐUR Fjörutíu þúsund tonna

kísilmálmverksmiðja rís í Helguvík samkvæmt samningum sem
skrifað var undir í gær. Gengið var
frá fjárfestingarsamningum milli
stjórnvalda, Reykjanesbæjar og
Íslenska kísilfélagsins ehf.
Jafnframt hefur verið kláraður
orkusamningur við HS Orku og
Landsvirkjun, hafnarsamningur
við Reykjaneshöfn og viljayfirlýsing um orkuflutning við Landsnet.
Íslenska kísilfélagið, sem er í
meirihlutaeigu bandaríska fyrirtækisins Globe Speciality Metals,
kaupir 35 megavött* af orku frá
Landsvirkjun og 30 megavött frá
HS Orku. Þar með er mætt 65 megavatta jafnaðarorkuþörf verksmiðjunnar, en hún þarf 550 gígavött af
raforku til starfsemi sinnar.
Gert er ráð fyrir að verksmiðjan
verði tekin í notkun um mitt ár
2013, en framkvæmdir eiga að
hefjast snemmsumars í ár, að því
er fram kemur hjá Íslandsstofu. Í
byrjun þessa árs rann starfsemi
Fjárfestingastofu inn í Íslandsstofu, sem er samstarfsvettvangur
stjórnvalda og atvinnulífs.
Reisa á verksmiðjuhús á 20 mánuðum og eru um 300 ársverk áætluð á framkvæmdatíma. Gert er ráð
fyrir að um 90 manns fái vinnu við
verksmiðjuna; sérfræðingar, iðnaðarmenn og ófaglærðir. Heildarfjárfesting í verkefninu er sögð nema
110 milljónum evra, eða sem svarar
rúmum 17 milljörðum króna.
Í samningunum er gert ráð fyrir
að Landsvirkjun sinni allri raforkuþörf verksmiðjunnar frá ársbyrjun
2016, en í tilkynningu Landsvirkjunar er haft eftir Herði Arnarsyni
forstjóra að samningurinn marki
tímamót. Fyrirtækið hafi stefnt að

ÁTAK KYNNT Landssöfnun fyrir Kvenna-

deild Landspítalans verður á Stöð 2 4.
mars næstkomandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Belgar fagna
heimsmeti

að skrifa undir fjölmiðlafrumvarpið svokallaða en þá liðu
rúmir tveir mánuðir frá samþykkt Alþingis þar til forseti tilkynnti að hann hygðist ekki skrifa
undir þau. Fyrir rúmu ári neitaði
Ólafur Ragnar svo að skrifa undir
fyrri lög um Icesave en þá liðu sex
dagar frá samþykkt laganna.
Í báðum tilfellum fékk Ólafur
Ragnar afhenda undirskriftalista
gegn viðeigandi lögum. Í tilfelli
fjölmiðlafrumvarpsins söfnuðust
um 32 þúsund undirskriftir en í
tilfelli gamla Icesave-samkomulagsins um 56 þúsund.
- mþl

FRAMKVÆMDIR HEFJAST Í VOR Reisa á verksmiðjuhús á 20 mánuðum og eru um

300 ársverk áætluð á framkvæmdatímanum. Fjárfestingin nemur 17 milljörðum.

Boðberi umskipta á Suðurnesjum
Kísilverið í Helguvík er fyrsta stóra nýfjárfestingin á Íslandi eftir bankahrun,
ef undan er skilin stækkun álversins í Straumsvík. Þetta sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra á blaðamannafundi um samninginn í gær. Verksmiðjan hefði því þýðingu í efnahagslegri endurreisn landsins, auk þess að vera
lóð á vogarskálar bætts atvinnulífs á Reykjanesi.
Í þeim efnum talaði Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, raunar um
„algjör umskipti“ og kvað Suðurnes eiga eftir að stíga hratt út úr því „ömurlega ástandi“ að vera láglaunasvæði með mest atvinnuleysi á landinu yfir í
að hafa vel launuð og örugg störf fyrir flesta.

því að auka fjölbreytileika á meðal
orkukaupenda og samningurinn
beri því vitni. „Um er að ræða nýja
iðngrein, magn sem hæfir orkuframboði nú um stundir og iðnað
sem greiðir hærra verð en fyrir
þekkist á íslenska markaðnum,“
segir hann og kveður mat Landsvirkjunar að áhugaverða vaxtarmöguleika sé að finna í tengdri
og afleiddri starfsemi, svo sem
hreinsun á kísilmálmi.

Globe Speciality Metals er einn
stærsti framleiðandi kísilmálms og
sérhæfðs kísilblendis í heimi og fer
með 85 prósenta hlut í Kísilfélaginu. Fimmtán prósent verða áfram
í eigu Tomahawk Development á
Íslandi, sem í fjögur ár hefur unnið
að verkefninu. Íslenska kísilfélaginu var veitt starfsleyfi árið 2009
á grundvelli umhverfismats frá
árinu áður.
olikr@frettabladid.is

Landsöfnun á Stöð 2 í mars:

Safna fé fyrir
kvennadeildina
HEILBRIGÐISMÁL Líf, styrktarfélag
Kvennadeildar Landspítalans,
stendur fyrir landssöfnun á Stöð
tvö í mars. Markmiðið er að safna
fé til endurbóta og nútímavæðingar
kvennadeildar Landspítalans.
Samkvæmt upplýsingum styrktarfélagsins hefur rekstur Kvennadeildar, frá stofnun árið 1975, að
mestu leyti verið byggður á gjafafé og engar endurbætur gerðar
á tímabilinu. Til dæmis hafi deild
22A, þar sem gamla vöggustofan er,
ekki verið í notkun um árabil vegna
þrengsla og óþæginda. Gangi söfnunin vel verður mögulegt að opna
deildina að nýju.
- áe

Merkur beinafundur í helli:

Drukkið úr
höfuðkúpum
BRETLAND, AP Breskir vísinda-

menn segjast hafa fundið þrjár
höfuðkúpur sem notaðar voru sem
drykkjarílát á ísöldinni. Þær eru
taldar vera 14.700 ára gamlar og
fundust í helli á Englandi.
Höfuðkúpurnar, tvær af fullorðnum og ein af barni, eru taldar
þær elstu sem hafa fundist sem
hafa verið notaðar sem drykkjarílát. Sú iðja að nýta höfuðkúpur
manna sem ílát er vel þekkt og
sýnir hve menn voru lagnir við að
meðhöndla mannslíkamann sér til
gagns.
- áe

Samkomulag hefur náðst um stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs:

Langisjór og Eldgjá friðlýst
UMHVERFISMÁL Umhverfisráðuneyt-

ið og sveitarstjórn Skaftárhrepps
hafa náð samkomulagi um stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs innan lögsögu sveitarfélagsins. Samkvæmt
samkomulaginu mun verða unnið
að friðlýsingu á Langasjó, hluta
Eldgjár og nágrennis eins og lagt
er til í Náttúruverndaráætlun
2009-2013.
Innan þessa svæðis eru náttúruminjar sem taldar eru hafa mikið
gildi á heimsvísu, auk hins háa útivistar-, fræðslu- og vísindagildis
svæðisins.
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra segir samkomulagið tímamótaáfanga í náttúruvernd hér á
landi. Langisjór og nágrenni séu
einstakar náttúruperlur sem verði
vernduð fyrir komandi kynslóðir
samkvæmt þessari ákvörðun.
Skaftárhreppur og umhverfisráðuneytið hafa jafnframt gert

FRIÐLÝST SVÆÐI Horft yfir Skaftá, Fögrufjöll og Langasjó til suðvesturs.
MYND/HELGA DAVIDS/UMHVERFISRÁÐUNEYTIÐ

með sér samkomulag um stýrihóp
vegna aðgerða gegn gróður- og

landeyðingu á áhrifasvæði Skaftár.
- shá

1

Nr. 1: Opnir fundir með nýjum
stjórnendum haldnir um land allt
AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

Takk fyrir
gagnlega og
góða fundi
Landsbankinn þakkar góðar móttökur á
opnum fundum um land allt með nýjum
stjórnendum. Þar kynntum við nýja stefnu
bankans og framtíðarsýn. Opinskáar
umræður á fundunum eru gott veganesti
fyrir okkur til að eﬂa bankann enn frekar.

Steinþór Pálsson bankastjóri á fundinum á Akureyri

Landsbankinn þinn er
heiti á nýrri stefnu bankans.
Hann 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.

Ný stefna kynnt
Við héldum níu fundi víðs
vegar um landið og á vef
bankans er hægt að skoða
upptökur frá tveimur
þeirra. Tilgangur fundanna var að hlusta eir
viðbrögðum almennings
við nýrri stefnu bankans
og framtíðarsýn hans.

Opnir fundir
haldnir um land allt

Framkvæmdastjórn bankans sat fyrir svörum á fundunum

Þessir fundir með eigendum bankans eru fyrsta
loforðið sem við efnum
á aðgerðalista okkar. Við
kynntum hann í byrjun
febrúar og er hann aðgengilegur á vef okkar.

Við ætlum að takast á
við skuldavanda heimila
og fyrirtækja, bæta þjónustu og leggja áherslu
á samfélagslega ábyrgð
og gott siðferði. Þjóðin
á þennan banka og því
fylgir mikil ábyrgð að
vera Landsbankinn þinn.

landsbankinn.is

410 4000

Fyrsta loforðið efnt

9

FUNDIR

780
GESTIR

Landsbankinn

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

117,02

117,58

188,9

189,82

Evra

158,84

159,72

Dönsk króna

21,302

21,426

Norsk króna

20,386

20,506

Sænsk króna

18,165

18,271

Japanskt jen

1,3993

1,4075

SDR

182,26

183,34

Sterlingspund
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GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
215,6894
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Sendiherra forsætisríkis Evrópusambandsins bindur vonir við Bessastaði:

Tuttugu mánaða fangelsi:

Icesave-deiluna þarf að leysa

Hnífamaður
hékk á girðingu

EVRÓPUMÁL Öll aðildarríki EES-

samningsins þurfa að standa við
skuldbindingar sínar og það er
engin spurning að Icesave-deiluna
þarf að leysa, segir sendiherra Ungverjalands gagnvart Íslandi. Ungverjar fara með formennsku í ESB
um þessar mundir.
„Eftirlitsstofnunin hefur sagt
að einhvers konar tryggingu þurfi
vegna innistæðnanna og á þeim
grundvelli hafa viðræður þessara
þriggja ríkja farið fram,“ segir
sendiherrann, Lajos Bozi.
„Icesave hefur vakið upp ýmsar
tilfinningar en við vonum að þessu

ljúki með skynsamlegri lausn, að
þessi samningur sé viðunandi bæði
þingi og forsetanum og vitanlega
almenningi. Ég held að það yrði til
hagsbóta að leysa þetta mikilvæga
mál á viðeigandi hátt,“ segir Bozi.
Sjálfur hefur hann fylgst með
Icesave-deilunni frá því hún hófst
og skrifað skýrslur um hana jafnóðum til ungverskra yfirvalda, frá
því að fyrst náðust samningar. Þótt
lyktir málsins séu ekki beintengdar
aðildarviðræðum Íslands og ESB,
segir Bozi, er vonast til að góð niðurstaða í því geri Íslendinga jákvæðari gagnvart inngöngu í ESB. - kóþ

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur

dæmt karlmann í 20 mánaða
fangelsi fyrir að stinga mann í
kviðinn með hnífi. Hann var jafnframt dæmdur til að greiða fórnarlambinu, starfsmanni veitingahúss á Akureyri, rúmlega 400
hundruð þúsund krónur í bætur.
Lögreglan fann hnífamanninn þar sem hann hékk á hvolfi
á járngrindverki skammt frá
skemmtistaðnum og var flæktur
með fæturna í efsta hluta þess.
Maðurinn var einnig dæmdur
fyrir fleiri brot.
- jss

LAJOS BOZI Sendiherrann er spenntur

fyrir hugsanlegri aðild Íslands að ESB og
telur að landið geti kennt ESB margt í
jarðhitamálum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjaldgæft að sérfræðingar
tali við börnin um ofbeldi
BÍLAR Viðskiptavinir Avant sem eiga

milljón króna kröfu á félagið fá allt sitt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Landsbankinn eignast Avant:

Viðskiptavinir
fá upp í kröfur
VIÐSKIPTI „Kjarni málsins er að
viðskiptavinir fá sínar kröfur
greiddar að fullu á kostnað annarra lánardrottna,“ segir Friðjón
Örn Friðjónsson, formaður bráðabirgðastjórnar Avant.
Héraðsdómur Reykjavíkur
hefur staðfest nauðasamning
Avant og felur hann í sér að
Landsbankinn tekur félagið yfir.
Nánast einu eignir Avant eru
skuldabréf, auk bíla og tækja.
Áætlað virði er tólf milljarðar
króna. Hefði félagið farið í slitameðferð hefðu viðskiptavinir
nánast ekkert fengið upp í kröfur.
Gert er ráð fyrir að Landsbankinn greiði viðskiptavinum
sem kröfu eiga á Avant eigi síðar
en 15. mars næstkomandi.
- jab

DÓMSTÓLAR
Hótaði líkamsmeiðingum
Karlmaður á þrítugsaldri hefur
verið ákærður fyrir að hóta tveimur
lögreglumönnum því að koma heim
til þeirra og ganga í skrokk á þeim.
Hótanirnar áttu sér stað á lögreglustöðinni á Egilsstöðum.

LEIÐRÉTTING
Ranglega var farið með heiti Apóteksins í Spönginni í Grafarvogi á einum
stað í sérblaðinu Apótek, sem fylgdi
Fréttablaðinu 16. febrúar.

Skólasálfræðingar og starfsfólk BUGL virðast aldrei spyrja börn hvort þau upplifi heimilisofbeldi. Skortur
er á samráði milli stofnana og verklagsreglum er ábótavant, samkvæmt framkvæmdastjóra Barnaheilla.
SAMFÉLAGSMÁL Úrræðum fyrir þau

börn sem verða vitni að heimilisofbeldi er afar ábótavant og víða
er mikill skortur á verklagsreglum. Samráð og samstarf skortir
hjá þeim stofnunum sem taka að
sér slík mál. Þetta er álit Petrínu
Ásgeirsdóttur, framkvæmdastjóra
Barnaheilla.
Petrína segir að við vinnslu
skýrslu Barnaheilla, þar sem fram
kom að um 2.000 börn yrðu vitni
að heimilisofbeldi á ári hverju
hér á landi, hafi sér komið mest á
óvart hve lítið hafi verið talað við
börnin.
„Til dæmis er enginn barnastarfsmaður í Kvennaathvarfinu
lengur,“ segir hún. „Það eru miklar væntingar til barnaverndar og
okkur finnst stórt bil á milli þeirra
væntinga og þess sem raunverulega er verið að gera.“ Í skýrslunni
kemur einnig fram að hvorki skólasálfræðingar sem rætt var við né
starfsfólk Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL) hafi
fengið til sín mál þar sem veita hafi
þurft börnum sem hafi orðið vitni
að heimilisofbeldi, aðstoð eða þjónustu. Enginn af þeim kannaðist við
að hafa fengið tilvísanir um mál
af þessum toga, hvorki frá félagsþjónustu né starfsfólki skóla. Þau
börn sem send eru í skimun eða
nánari greiningu virðast almennt
ekki vera spurð hvort ofbeldi sé
gagnvart móður eða milli foreldra
á heimilinu. Þar sé sárlega þörf á
frekari úrræðum og úrbótum.
Barnaverndarstofa byrjaði á
síðasta ári með hópmeðferð fyrir
börn sem hafa orðið vitni að
heimilisofbeldi en búa ekki við
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN

FRÉTTABLAÐSINS

Orðrétt af málþinginu

Leita eftir frekari samstarfi við lögreglu

Forsvarsmenn hinna ýmsu stofnana sátu fyrir
svörum í lok málþingsins. Þeir höfðu meðal
annars þetta að segja um skýrslu Barnaheilla og
þingið í heild:

Það sem sló mig mest er
hve lítið er rætt við börnin
sjálf. Ég hafði ekki gert mér grein
fyrir því að í öllum þessum kerfum, þar sem börn verða vitni að
svona hlutum eins og ofbeldi, að
væri ekki meira talað við þau um
þessi mál.“
FULLTRÚAR BARNANNA Forsvarsmenn barnastofnana landsins sátu málþing
Barnaheilla í gær og ræddu niðurstöður í nýrri skýrslu samtakanna, Börn sem
eru vitni að heimilisofbeldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AUÐUR STEFÁNSDÓTTIR,
FYRIR FRÆÐSLUSTJÓRANN Í REYKJAVÍK

Það er ljóst að við verðum
að bæta þessi mál og
taka þau til endurskoðunar.“

Barnaverndarstofa mun setja á fót tilraunaverkefni í ljósi niðurstaðna
könnunar um viðbrögð barnaverndaryfirvalda við heimilisofbeldi.
Verkefnið á að standa yfir í eitt ár og verður leitað eftir frekara samstarfi
barnaverndaryfirvalda og lögreglu. Markmiðið er að leggja mat á líðan,
hugsanir og óskir barna með það fyrir augum að veita áfallahjálp og
stuðning strax í kjölfar heimilisofbeldis.
Sérhæfður starfsmaður verður ráðinn á bakvakt eða til lögreglu og fer
með í útköll á heimili þar sem ofbeldi á sér stað og börn eru.
Í skýrslu um heimilisofbeldi sem unnin var á vegum lögreglunnar
kemur fram að í þrettán prósentum tilvika felst íhlutun lögreglu í því að
aðstoða þolanda heimilisofbeldis á slysstað. Í þremur prósentum tilvika
er þolanda vísað á Kvennaathvarfið en einungis í einu prósenti tilvika er
barnaverndarnefnd kölluð á vettvang. Í könnun Freydísar J. Freysteinsdóttur frá árinu 2004 á tilkynningum um heimilisofbeldi var einungis
veitt þjónusta í þriðjungi mála og í einungis þremur tilvikum beindist
slíkur stuðningur beint að barninu.

það lengur. Meðferðin er fyrir börn
sem eru eldri en fimm ára og skilja
og tala íslensku.
Bragi Guðbrandsson, forstjóri
Barnaverndarstofu, segir úrræðið
mjög þýðingarmikið og hafa gefist

ELLÝ ALDA ÞORSTEINSDÓTTIR,
SKRIFSTOFUSTJÓRI VELFERÐARSVIÐS
REYKJAVÍKUR

Ég tek þessar upplýsingar
sem áskorun til okkar
allra, sem erum fulltrúar þeirra
sem vinna með börn, að tala við
börnin – ekki bara um þau.“
HALLDÓRA DRÖFN GUNNARSDÓTTIR,
FRAMKVÆMDASTJÓRI BARNAVERNDAR
REYKJAVÍKUR

vel. Þrír hópar hafa fengið meðferð
og í allt eru komnar 34 umsóknir
til Barnaverndarstofu.
„Ég sé fram á það að þetta
verði fastur liður í okkar þjónustu og vona að hún geti eflst í

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

2
0

6

6

veðurfréttamaður

-1
4

0

MISSKIPT UM
HELGINA Það lítur út fyrir frábært
veður norðan til á
landinu um helgina
en hins vegar verður hvasst um sunnan- og suðvestanvert landið og
rigning á morgun.
Á sunnudag verður
hann hægur víðast
hvar og nokkuð
3
milt í veðri.
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Á MORGUN
10-18 m/s S- og SV-til,
annars mun hægari.
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visir.is/samfelagsverdlaun

framtíðinni,“ segir Bragi. „Á hinn
bóginn má segja að hún leysi ekki
vandann. Það sem þarf til viðbótar þessu er bráðahjálp strax í kjölfar atvika þar sem heimilisofbeldi
á sér stað.“
sunna@frettabladid.is

SUNNUDAGUR
3-8 m/s.

5
6

Alicante

17°

Basel

10°

Berlín

1°

Billund

-1°

Frankfurt

7°

Friedrichshafen

6°

Gautaborg

-1°

Kaupmannahöfn

-1°

Las Palmas

19°

London

9°

Mallorca

15°

New York

16°

Orlando

27°

Ósló

-8°

París

11°

San Francisco

9°

Stokkhólmur

-6°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is
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Úrbeinað og fyllt lambalæri
að hætti Jóa Fel
með piparosti, gráðosti, hvítlauk,
villisveppum, rósmarin, basil,
oregano, olíu, salti og pipar.

TILBOÐ

25 %
afsláttur við kassa

FYLLT LAMBALÆRI
JÓA FEL

2.024

kr/kg.

NÝTÍMTAT
BIL

Merkt verð 2.698.-

VISA

TILBOÐ

TILBOÐ

15%

30%

2.973

1.049

afsláttur við kassa

afsláttur við kassa

kr/kg.

Merkt verð 3.498.-

Andabringur

GOTT VERÐ

GOTT VERÐ

1.698

kr/kg.

549

kr/kg.

Merkt verð 1.498.-

Grísahnakkasneiðar

frosnar

kr/pk.

Lambasirloin

Nautaats borgarar

í bláberjamarineringu

4 stk. með brauði

VINSÆLASTA FABRIKKU
SKYRTERTAN Í HEIMINUM
JARÐARBER Í
HJARTALAGA
ÖSKJU

fyrir ástina!
SUÐRÆNT OG SEIÐANDI
Terta með súkkulaði botni, mjúkri
karamellu, kókos-mousse og
hjúpuð dökku súkkulaði!

TILBOÐ
EDGE TO EDGE
PIZZUR

ERSLANIR
KEMUR Í VRGUN
Á MO
AG!
L AUGARD
KONUDAGS
KAKA

454

1299

kr/stk.

kr/stk.

komdu elskunni
á óvart með
mið!
morgunmat í rú
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

MYLLU
SKÚFFUKAKA

BAGUETTE

RÚNSTYKKI

379

kr/stk.

159

kr/stk.

Gildir til 20. febrúar á meðan birgðir endast.

79

kr/stk.

PEPSI 2 LTR.

189

kr/stk.
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KJÖRKASSINN

Hættubrot, tilraun til sérstaklega hættulegrar líkamsárásar og rán:

Ákærðir fyrir skotárás, rán og ofbeldi
Telurðu að forsetinn muni vísa
Icesave-lögunum til þjóðarinnar?
Já

48,7%
51,3%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þekkir þú konu sem hefur farið
í brjóstastækkun?
Segðu skoðun þína á visir.is

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært fjóra menn fyrir skotárás
á heimili í Ásgarði í Reykjavík á
aðfangadag á síðasta ári. Að frumkvæði eins þeirra fóru þeir að heimili manns sem þar bjó ásamt sambýliskonu sinni og tveim ungum
börnum. Mennirnir voru vopnaðir haglabyssu. Þeir neituðu sök við
þingfestingu málsins í gær.
Í ákærunni segir að þeir hafi
ætlað að brjóta sér leið inn í húsið
og ráðast með ofbeldi á heimilisföðurinn. Hafi tveir þeirra skotið
hvor sínu skotinu í útidyrahurð á
heimilinu. Einn fjórmenninganna

STRÁKAR!

Konudagurinn er á
sunnudaginn.

Humar
Huma
2.000
kr.kg

Humarskro.kð
g
1.890
a alvöru
(til að útbú
)
humarsúpu

Þorskhnakkar
1.990 kr.kg

n
Koss á kin

0

segja
það er að þinni
n
n i
kr.kg frá konu

Opið laugardag 10-14.30
Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Sanngirnisbætur
Innköllun
Í samræmi við ákvæði laga nr. 47/2010 um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr.
26/2007 og tóku gildi hinn 28. maí 2010, hefur sýslumanninum á
Siglufirði verið falið að gefa út innköllun, fara yfir kröfur og gera
þeim sem eiga rétt á bótum skrifleg sáttaboð. Skal sýslumaður eftir
því sem kostur er fjalla samtímis um allar kröfur er lúta að sama
heimilinu.
Á grundvelli þessa er nú kallað eftir kröfum frá þeim sem
dvöldu á:
Vistheimilinu Kumbaravogi
Heyrnleysingjaskólanum
Hér með er skorað á alla þá sem dvöldu á vistheimilinu Kumbaravogi einhvern tíma á árabilinu 1965-1984 eða í Heyrnleysingjaskólanum einhvern tíma á árabilinu 1947-1992 og urðu þar fyrir
illri meðferð eða ofbeldi sem olli varanlegum skaða, að lýsa kröfu
um skaðabætur fyrir undirritaðri fyrir 20. maí 2011. Kröfu má lýsa
á eyðublaði sem er að finna á vefnum www.sanngirnisbætur.is og
hjá tengiliði vegna vistheimila.
Allar kröfur skulu sendar sýslumanninum á Siglufirði, Gránugötu
4-6, 580 Siglufirði.
Verði kröfu ekki lýst fyrir 20. maí 2011 fellur hún niður.
Bent er á að unnt er að leita aðstoðar tengiliðar vegna vistheimila við framsetningu og skil á bótakröfu. Aðstoð tengiliðar er að
kostnaðarlausu. Skrifstofa tengiliðar er að Tryggvagötu 19, 101
Reykjavík. Sími tengiliðar er 545 9045.
Siglufirði 3. febrúar 2011
Ásdís Ármannsdóttir sýslumaður

stóð á verði og lét hina vita þegar
hann sá til lögreglunnar á leið á
vettvang. Þá flúðu mennirnir en
náðust skömmu síðar.
Þeir eru ákærðir fyrir að hafa
stofnað lífi og heilsu íbúa hússins
í augljósan háska.
Heimilisfaðirinn og sambýliskona hans gera hvort um sig einkaréttarkröfu á hendur fjórmenningunum um miskabætur upp á 1,2
milljónir króna.
Einn fjórmenninganna er jafnframt ákærður fyrir að hafa kýlt
lögreglumann í andlitið sama dag
og árásin átti sér stað. Lögreglu-

BYSSUMAÐUR Einn byssumanna leiddur

fyrir dómara.

maðurinn fékk bæði sár og mar á
nef.
Síðastnefndi maðurinn er loks

ákærður, ásamt manni sem ekki tók
þátt í skotárásinni, fyrir rán í 1111 verslun í Skipholti í ágúst 2009,
þar sem þeir ógnuðu grímuklæddir
tveimur starfsmönnum verslunarinnar með hnífum og höfðu tíu þúsund krónur á brott með sér. Sjötti
maðurinn er ákærður fyrir að hafa
liðsinnt þeim við ránið með því að
aka þeim á vettvang, vitandi að þeir
ætluðu að fremja rán í versluninni.
Hann beið meðan þeir rændu hana
og ók þeim svo á brott.
Kaupás gerir kröfu um að ránsmennirnir greiði níu þúsund krónur
í miskabætur.
- jss

Gerðardómur klofinn
í sektarmáli Símans
Þriggja manna gerðardómur hefur dæmt Símann til að greiða frönsku fyrirtæki
1,2 milljarða. Ástæðan er ólögmæt uppsögn á samningi um farsímaþjónustu í
skemmtiferðaskipum. Íslendingurinn í dómnum komst að annarri niðurstöðu.
DÓMSMÁL Íslendingurinn í þriggja

manna gerðardómi skilaði sératkvæði í máli Símans og franska
fyrirtækisins Seamobile. Hans niðurstaða var afgerandi: Engin rök
stæðu til þess að dæma Símann til
að greiða Seamobile 1,2 milljarða
eins og hinir dómararnir töldu og
varð niðurstaða dómsins.
Málið snýst um samning sem
Landssíminn gerði við fyrirtækið Geolink árið 2003 um farsímaþjónustu um borð í skemmtiferðaskipum og ferjum. Samkvæmt
samningnum átti Geolink að
koma búnaðinum upp og fá fimmtán prósent hagnaðarins í staðinn.
Seamobile keypti síðar Geolink.
Síminn er nú með samning um
þjónustu við nærri áttatíu slík skip
í gegnum dótturfyrirtæki sitt OnWaves. Á háannatíma nýta 100
þúsund farþegar þjónustuna.
Árið 2006 ákvað Síminn að segja
upp samningnum við Geolink.
Ástæða uppsagnarinnar var tæknilegir örðugleikar, sem gerðu það
meðal annars að verkum að erfitt
var að greina á milli símnotkunar á hafi úti og í landi og rukka í
samræmi við það. Þrátt fyrir þetta
sendi Geolink ítrekað reikninga,
byggða á áætlunum, sem Síminn
mat allt of háa. Við það töldu forsvarsmenn Símans að yrði ekki
unað og sögðu samningnum upp.
Síminn samdi í kjölfarið við OnWaves, dótturfyrirtæki sitt.
Síðan hafa staðið deilur um
málið fyrir dómstólum, sem að
lokum enduðu fyrir gerðardómi í
samræmi við upprunalegan samning. Seamobile telur uppsögnina
ólögmæta og að hún hafi valdið
fyrirtækinu miklu tjóni.
Í gerðardómnum sátu fulltrúar Símans og Seamobile og einn
fulltrúi Alþjóðaviðskiptaráðsins.
Fulltrúi Símans var hæstaréttarlögmaðurinn Stefán Geir Þórðar-

ÓSÁTTIR Samningurinn snerist um farsímaþjónustu um borð í skemmtiferðaskipum.
Símamenn eru ósáttir við dóminn og munu gera það sem þeir geta til að hann verði
ekki aðfararhæfur á Íslandi.

Síminn sektaður og brotlegur
Síminn og Skipti hafa verið úrskurðuð brotleg í nokkrum málum að undanförnu.
■ Í apríl í fyrra staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála úrskurð
Samkeppniseftirlitsins þess efnis að Síminn hefði beitt lítið fjarskiptafyrirtæki, TSC á Snæfellsnesi, viðskiptaþvingunum. Sektin var hins vegar
lækkuð úr 150 milljónum í 50.
■ Í júlí í fyrra féllust Skipti, sem eiga Símann, á að greiða 400 milljónir
króna í sekt fyrir ólögmætt samráð á farsímamarkaði. Tæknivörur, í eigu Skipta, og Hátækni áttu í samráðinu, en fyrirtækin
eru helstu keppinautarnir í innflutningi á farsímum.
■ Í byrjun þessa árs kærði Persónuvernd Símann til lögreglu
fyrir að nýta upplýsingar um viðskiptavini annarra símafyrirtækja til að gera þeim tilboð.

son. Í samningnum var
kveðið á um að gerðardómurinn skyldi dæma
eftir íslenskum lögum.
Í vikunni ákvað dómurinn að
Síminn skyldi greiða Seamobile 7,7
milljónir evra, jafnvirði 1,2 milljarða króna, í bætur vegna uppsagnarinnar. Stefán Geir var ósammála
og skilaði sératkvæði. Niðurstaðan væri ekki í neinu samræmi við

íslenska dómaframkvæmd.
Síminn hyggst reyna að koma í
veg fyrir það að dómurinn verði
aðfararhæfur hér á landi, að sögn
Andra Árnasonar, lögmanns Símans, enda sé talið að gerðardómurinn hafi farið langt út fyrir
gerðarsamninginn í ákvörðun
sinni.
stigur@frettabladid.is

Mikil tækifæri felast í tölvuleikjaiðnaði á Íslandi sem veltir þegar milljörðum:

Um 600 manns í leikjasmíði
IÐNAÐUR Tólf fyrirtæki með um 600 starfsmenn á

Íslandi framleiða tölvuleiki og er ársvelta þeirra
um tíu milljarðar króna. Þetta er meðal þess sem
kom fram á menntadegi iðnaðarins í máli Ólafs
Andra Ragnarssonar en hann er einn af stofnendum
hugbúnaðarfyrirtækisins Betware.
Betware var meðal annars útnefnt frumkvöðull
ársins 2010 af Viðskiptablaðinu en í máli Ólafs kom
fram að stafræna byltingin og netið hafa skapað einstök tækifæri fyrir leikjaframleiðendur hér á landi,
sem séu stórhuga.
Forsvarsmenn leikjaframleiðenda benda á að
ef rétt verður að málum staðið megi ná því markmiði árið 2021 að starfsmenn í íslenskum leikjaiðnaði verði um fimm þúsund og þeir skapi um sjötíu milljarða króna í útflutningsverðmæti. Ólafur
Andri segir þó að til að ná þessu háleita markmiði
þurfi rétt skilyrði og nefnir þar fyrst efnahagslegan
stöðugleika.
- shá

EVE ONLINE Fyrirtækið CCP hefur þróað EVE Online, íslenskan
fjölnotenda netspunaleik, sem hefur fyrir löngu tekið sér
styrka stöðu á markaðnum.
MYND/CCP

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Magnús Magnússon,
starfsmaður Íslandsbanka,
á von á barni í dag, föstudag
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VEISTU SVARIÐ?

Skólarnir fá 200 milljónir
Samþykkt var á fundi borgarráðs í gær að auka fjárheimildir menntasviðs Reykjavíkur um 200 milljónir
króna. Fulltrúar foreldra funduðu í gær með borgarstjóra og formanni menntasviðs. Tekist er á um tölur.
1. Hversu margir þingmenn
greiddu atkvæði með nýjum
Icesave-samningum á þingi?
2. Hvaða lið mætast í bikarúrslitaleik kvenna í handbolta?
3. Hvaða djasstónlistarmaður
hlaut Grammy-verðlaun sem
besti nýliðinn?
SVÖR:
1. 44 2. Valur og Fram 3. Esperanza
Spalding

Kosið um formann SA:

Vill sitja áfram
ATVINNUMÁL Vilmundur Jósefsson

hefur ákveðið að gefa áfram kost
á sér sem formaður Samtaka
atvinnulífsins (SA). Formaður
verður kosinn með rafrænum
hætti meðal
aðildarfyrirtækja í aðdraganda aðalfundar samtakanna
sem fram fer 7.
apríl.
Vilmundur,
sem er viðskiptafræðingVILMUNDUR
ur að mennt,
hefur verið for- JÓSEFSSON
maður SA frá árinu 2009, en hann
var áður varaformaður í þrjú ár.
Hann hefur setið í stjórn SA um
árabil. Vilmundur var formaður
Samtaka iðnaðarins árin 2000 til
2006 og var stjórnarmaður í samtökunum frá 1994 til 2000.
- sh

MENNTUN Borgarstjóri lagði á fundi

borgarráðs í gær fram tillögu Besta
flokksins og Samfylkingarinnar
um að auka fjárheimildir menntasviðs á haustönn 2011 um 200 milljónir króna. Tillagan var samþykkt
og vísað til borgarstjórnar. Í tillögunni er lagt til að 135 milljónum króna verði bætt við úthlutað
kennslumagn, 20 milljónum verði
bætt við vegna gæslu nemenda í
frímínútum og í matartíma og 45
milljónum verði bætt við úthlutað
fjármagn til forfallakennslu nemenda. Útgjöldunum á að hluta að
mæta með hækkun útsvars í 14,48
prósent, frá og með 1. júlí næstkomandi. Gert er ráð fyrir að hækkunin
skili borginni 115 milljónum króna
í auknar tekjur.
Forsva rsmenn gr unnskóla
kynntu í janúar fyrirhugaðan
niðurskurð hjá menntaráði og hafa
skólastjórnendur í þessum mánuði
unnið að nánari útfærslu niðurskurðarins, en úr honum verður
væntanlega dregið í samræmi við
auknar fjárheimildir.
„Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir
árið 2011 var sá fyrirvari gerður á fjárhagsáætlun Menntasviðs
að horft yrði til viðræðna sveitarfélaganna og menntamálaráðherra
vegna tímabundinna breytinga á
grunnskólalögum til að gera sveitarfélögum betur kleift að standa
vörð um gæði kennslunnar. Ekki
er útlit fyrir að sú niðurstaða náist.
Strax í byrjun árs voru rekstraráætlanir skóla grannskoðaðar og
í ljós kom að uppsafnaður vandi
vegna hagræðingar síðastliðinna

ára, sérstaklega í gæslu og forföllum, var ekki ásættanlegur,“ segir í
greinargerð með tillögunni.
Félög foreldra grunnskólabarna
í borginni hafa mótmælt fyrirhuguðum niðurskurði harðlega síðustu
daga og vikur. Í gær var boðað til
sérstaks samstöðufundar og mótmæla við Ráðhús Reykjavíkur, en
mótmælunum lauk með opnum
fundi með Jóni Gnarr borgarstjóra
og Oddnýju Sturludóttur, formanni
menntaráðs borgarinnar.
Fulltrúar foreldra hafa gagnrýnt
að ekki liggi fyrir með hvaða hætti
eigi að hagræða í skóla og frístundastarfi barna í Reykjavík og
benda á að skólastjórnendur hafi
engar upplýsingar fengið um hvað
aukin fjárveiting þýði í raun.
Töluverður hiti hefur verið í
mótmælum foreldra. Þannig hefur
Guðrún Valdimarsdóttir, formaður
SAMFOK, sagt erfitt að skylmast
um tölur við fræðslustjóra eða aðra
fulltrúa borgarinnar þegar þeir
velji að ræða við foreldra „í þoku
blekkingar og leyndarhjúps“.
Ragnar Þorsteinsson fræðslustjóri hefur hins vegar sagt að
misskilnings hafi gætt í tölum
sem slegið hafi verið fram um 800
milljóna króna niðurskurð í rekstri
grunnskólanna. Hann bendir á
að í fjárhagsáætlun borgarinnar
fyrir þetta ár hafi verið gert ráð
fyrir 290 milljóna króna niðurskurði í grunnskólunum. Með aukinni fjárveitingu standi nú eftir 92
milljóna króna niðurskurður sem
skólastjórnendur fáist við með
hagræðingu.
olikr@frettabladid.is

SAMSTÖÐUFUNDUR Nokkur hundruð manns komu saman við ráðhúsið í gær til
þess að sýna samstöðu gegn fyrirhuguðum niðurskurði í skólakerfinu. Efnt var til
opins fundar um málið í Ráðhúsinu í gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vandræðaleg breyting fjárhagsáætlunar
Borgarstjórn samþykkti í gær og vísaði til borgarstjórnar hækkun útsvars
borgarbúa úr 14,4 prósentum í 14,48 prósent. Tekjur borgarinnar vegna
þessa eiga að aukast um 115 milljónir króna og koma í stað niðurskurðar í
grunnskólum borgarinnar. Sóley Tómasdóttir, fulltrúi Vinstri grænna í borgarráði, benti í gær á að á undanförnum tveimur árum hefði mátt koma í veg
fyrir niðurskurð upp á nærri tvo milljarða króna, hefðu útsvarsheimildir verið
fullnýttar. „Það er því fagnaðarefni að meirihluti Besta flokks og Samfylkingar skuli loks hafa samþykkt að fullnýta útsvarsheimild borgarinnar,“ sagði
hún en kvað um leið „afar vandræðalegt“ fyrir meirihlutann í borginni að
þurfa að breyta fjárhagsáætlun með svo umfangsmiklum hætti rétt rúmum
mánuði eftir að hún hefði tekið gildi.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins létu bóka að borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins væru „algjörlega andvígir“ hækkun útsvars á borgarbúa
og kváðu þá andstöðu eiga eftir að koma skýrt fram þegar borgarstjórn tæki
málið til afgreiðslu.

TÍMARNIR BREYTAST OG BÚÐIN MEÐ
10 - 25 % AFSLÁTTUR
DAGANA 18.FEB - 26.FEB
ALLAR DÚNÚLPUR Á 25 % AFSLÆTTI

W W W.STOFAN.IS

VERSLUNIN STÆKKAR OG VERÐUR
LOKUÐ FRÁ 28.FEB - 11.MARS

Ásdís Dögg gægjist upp úr sprungsveim Fjallsjökulls í
Glacier Explorer ævintýraferðinni með Glacier Guides

LAUGAVEGI 11 | SÍMI: 517 8088

WWW.CINTAMANI.IS

HELGARTILBOÐ
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Mannskæð átök í
kjölfar mótmæla
Ólgan í arabaríkjum Norður-Afríku og Mið-Austurlanda virðist óstöðvandi.
Þúsundir manna héldu út á götur í Líbíu, Barein og Jemen í gær og lentu í átökum við her, lögreglu eða stuðningsmenn stjórnvalda. Tugir létu lífið í Líbíu.
LÍBÍA, AP Þvert ofan í blátt bann við

mótmælum sem Moammar Gaddafí
Líbíuleiðtogi hefur sett héldu hundruð mótmælenda út á götur í fjórum borgum landsins í gær og á
miðvikudag.
Her landsins tók harkalega á
mótmælunum og stuðningsmenn
Gaddafí héldu einnig út á götur til
að slást við mótmælendur. Tugir
manna eru sagðir hafa látið lífið í
þeim átökum, bæði á miðvikudagskvöld og í gær.
Gaddafí hefur stjórnað Líbíu með
harðri hendi í meira en fjóra áratugi
og hefur heljartök á fjölmiðlum og
allri stjórnmálaumræðu í landinu.
„Í dag rufu Líbíubúar múr óttans. Nú er ný dögun,“ sagði Faiz
Jibril, útlægur leiðtogi stjórnarandstöðunnar.
Í Barein sendu stjórnvöld öflugt
herlið með fjölda skriðdreka til þess
að rýma Perlutorgið í höfuðborginni
Manama í gærmorgun. Fyrir dögun
hafði lögregla beitt kylfum og táragasi á mótmælendur, sem sumir
hverjir voru sofandi á torginu. Að
minnsta kosti fjórir létu lífið.
Stjórnvöld höfðu haldið aftur af
sér dögum saman og látið mótmælendur óáreitta síðan í byrjun vikunnar, þegar átök kostuðu þrjá menn
lífið. Við það tvíefldust mótmælendur, sem krefjast þess að konungur og valdastétt landsins hætti að
mismuna fólki eftir trúarbrögðum

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

gær.

NORDICPHOTOS/AFP

og gefi möguleika á lýðræðislegri
vinnubrögðum.
Í Sana, höfuðborg Jemens, kom
einnig til átaka í gær milli mótmælenda og stuðningsmanna stjórnarinnar, sem sveifluðu kylfum og
hnífum. Lögreglan reyndi að stilla
til friðar en beitti sér aðallega gegn
stjórnarandstæðingum. Vitni sögðu
bifreiðir merkta borginni hafa verið
notaðar til þess að flytja bæði kylfur og grjót til stuðningsmanna
stjórnarinnar.

Mótmælin í Sana hafa staðið yfir
í viku og krefjast mótmælendur
þess að Ali Abdullah Saleh forseti
láti af embætti eftir 32 ára valdatíð. Óánægjan er sögð stafa bæði af
mikilli fátækt í landinu og spillingu
stjórnvalda.
Mótmælendur létu einnig í sér
heyra í Jórdaníu í gær og jafnvel í
Írak brutust út mótmæli í gær í borginni Basra, þar sem hundruð manna
kröfðust afsagnar ríkisstjórans.

Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 12-18
Laug-Sun. kl: 12-16

Verð:

2.998.000kr

2.398.000kr
Eximo 460

2.998.000kr

Eximo 520L

Eximo 520B

Verð frá:

Verð:

gudsteinn@frettabladid.is

Sýnum um helgina Eximo 2011 hjólhýsi

Eximo 370

Frábær
kau p

RISU UPP GEGN GADDAFÍ Hundruð manna héldu út á götur í fjórum borgum Líbíu í

Verð:

2.798.000kr

Fossháls 5-7 l 110 Reykjavík
Sími 551 5600 l utilegumadurinn.is

• Létt og meðfærileg hús,
auðveld í drætti.
• Mjög gott verð.
• Sterklega smíðuð hús.
• Falleg hönnun.
• 91 Lítra ísskápur.
• Gasmiðstöð m/ Ultra heat
(rafm. hitun)
• Litaðar rúður
• 12 og 220 Volta rafkerfi.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

ANDA-

VEIÐI
DAGAR
Andaveiðitímabilinu lýku
15. mars næstkomandi, s
fer hver að verða síðastu

Við bjóðum frábært úrva
skotveiðivörum á góðu v

TILBOÐSPAKKI I

TILBOÐSPAKKI II

TILBOÐSPAKKI III

14.397 kr.

8.253 kr.

106.020 kr.

VERÐ ÁÐUR 21.180 kr.

VERÐ ÁÐUR 10.940 kr.

VERÐ ÁÐUR 175.000 kr.

WINCHESTER SKOT
12 ga, 36 g, 5 pakkar.

WINCHESTER SKOT
12 ga, 36 g, 5 pakkar.

STOKKANDARFLAUTA

STOKKANDARFLAUTA

BROWNING 20 GA
HÁLFSJÁLFVIRK
HAGLABYSSA

GERVIENDUR 4 STK.

WINCHESTER SKOT
20 ga, 5 pakkar

18. febrúar 2011 FÖSTUDAGUR

12

agur

föstud

FÖSTUDAGSVIÐTALIÐ

Ólafur Sigurðsson fréttamaður um fjölmiðlun í fortíð og framtíð

Leyndarhyggjan verður að víkja
Fréttamaðurinn Ólafur Sigurðsson er flestum
landsmönnum að góðu kunnur eftir að hafa verið
nær daglegur gestur á heimilum landsins í fréttatíma Sjónvarpsins um árabil. Hann settist í helgan stein fyrir fáum árum, en hefur enn brennandi áhuga og sterkar skoðanir á fjölmiðlum og
samfélagsmálum eins og Þorgils Jónsson komst að.

F

erill Ólafs Sigurðssonar
á fjölmiðlum hófst á
Vísi árið 1963 og var
hann þar í tvö ár, en
sneri aftur í fjölmiðlabransann árið 1974
þegar hann byrjaði á Útvarpinu.
Þar var Ólafur fram til ársins 1980
þegar hann fór yfir á fréttastofu
Sjónvarps, þar sem hann starfaði
í aldarfjórðung allt til 2006 þegar
hann lét af störfum

Tæknibylting fjölmiðlabransans
Á löngum ferli á fjölmiðlum upplifðir þú mikla þróun. Hvað finnst þér
standa helst upp úr að því leyti?
Frá því að ég hætti störfum hafa
orðið meiri breytingar á fréttum og
fréttaöflun heldur en fjörutíu árin
þar á undan. Til dæmis var internetið ekki komið í almenna notkun fyrr en um 1995 og menn voru
ekki orðnir sérstaklega handgengnir því fyrr en um og eftir aldamót.
Það flýtti ótrúlega fyrir manni í
vinnu.
Önnur stóra breytingin var farsíminn sem gjörbreytti öllum
vinnubrögðum. Til dæmis gátu

menn sem ekki vildu láta ná í sig
ekki sagst hafa hringt, en ekki hitt
á okkur. Fréttavinna varð fljótlegri
og auðveldari.
En eftir að ég hætti störfum
varð bylting. Þá komu stórbrotnar nýjungar til sögunnar, sem hafa
ekki aðeins breytt miðlun manna
á meðal, heldur þjóðfélaginu öllu.
Facebook kom til sögunnar fyrir
sex árum. Youtube ári seinna.
Twitter er fjögurra ára gamalt fyrirbæri og meira að segja Google er
innan við tíu ára í almennri notkun. Þessir miðlar og aðrir slíkir hafa gjörbreitt öllu upplýsingaflæði í heiminum. Þeir keppa við
hefðbundna fjölmiðla um tíma einstaklinga og hafa líka mikil áhrif á
hvernig blaðamenn afla frétta.
Meira en helmingur Íslendinga
notar Fjesbók að staðaldri og þeir
lesa ekki blöð eða horfa á sjónvarp
á meðan. Það er erfitt að skilja að
Fjesbókin var ekki til fyrir sex
árum. Það þýðir til dæmis lítið
fyrir mig og konuna mína að segja
börnunum okkar þremur, sem búa
erlendis, einhverjar fréttir frá
Íslandi, ekki einu sinni fjölskyldu-

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

Culture & Business
Ráðstefna í Salnum í Kópavogi
Í dag kl. 13-16 verður haldin ráðstefna í Salnum í
Kópavogi um samskipti menningar og viðskipta, til
heiðurs Ágústi Einarssyni, fyrrverandi rektor skólans.
Aðalfyrirlesari er dr. David Throsby, prófessor við
Macquarie háskólann í Sydney, en hann er einn
þekktasti menningarhagfræðingur heims.
Allir velkomnir!
DAGSKRÁ

13.00 Bryndís Hlöðversdóttir,
rektor Háskólans á Bifröst, setur
ráðstefnuna
13.05 Kolbrún Halldórsdóttir,
forseti Bandalags íslenskra
listamanna

14.30 Dr. Ágúst Einarsson,
prófessor við Háskólann á Bifröst:
„The Extraordinary Extent of
Cultural Consumption in Iceland“
15.00 Dr. Njörður Sigurjónsson,
lektor við Háskólann á Bifröst:

13.15 Hanna Þóra Guðbrandsdóttir, sópran og Antonía
Hervesi, píanó

„Culture, Business and the End
of Cultural Policy“

„The Value of Culture
How Should We Interpret It for
Cultural Policy?"

Nánar um ráðstefnuna og
þátttakendur á bifrost.is.

15.30 Katrín Júlíusdóttir
13.30 Dr. David Throsby, prófessor iðnaðarráðherra flytur ávarp
við Macquarie háskólann í Sydney:

14.10 Hanna Þóra Guðbrandsdóttir, sópran og Antonía
Hervesi, píanó
14.20 Kaffi

WWW.BIFROST.IS

Menningarráð Vesturlands er
stuðningsaðili tónlistarflutnings
á ráðstefnunni.

FRAMFARIR Í FJÖLMIÐLUM Ólafur upplifði miklar breytingar á árum sínum í fjölmiðlabransanum, en segir byltingu hafa orðið á

allra síðustu árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Eftir að ég hætti störfum varð bylting. Þá komu
stórbrotnar nýjungar til sögunnar, sem hafa ekki aðeins
breytt miðlun manna á meðal, heldur þjóðfélaginu öllu.“
fréttir, því að þau eru löngu búin að
frétta þær á félagslegum miðlum.
Nú hefur miðlun frétta líka breyst
töluvert. Hvernig skynjarðu þær
breytingar?
Notkun á hinum hefðbundnu
fjölmiðlum, útvarpi, sjónvarpi og
blöðum hefur minnkað á vesturlöndum og þess gætir líka í þriðja
heiminum. Menn segja gjarnan að
fólk fái fréttir á netinu, en ég tel
að það séu aðrar fréttir en hefðbundnir miðlar flytja. Það hefur
gengið mjög erfiðlega að fá fólk til
að borga fyrir fréttir á netinu, en
það gæti kannski verið vonarneisti
í Kindle lestrartölvunni. Þeir sem
hafa reynt það, segja að hún henti
mjög vel til að lesa blöð, ekki síður
en bækur. Það kostar sáralítið að
kaupa blöð á þann hátt og ég vona
að það komi til með að bjarga blöðunum að einhverju leyti. Ef blöðin losna við að prenta þessi ósköp
og bera allan þennan pappír í hús,
spara þau óhemju fjármuni. Það
kostar dagblöðin mikið fé að afla
frétta og það gæti leyst þeirra
vanda ef þau þyrftu ekki að framleiða allt þetta prentefni.

Leyndarhyggjan verður að víkja
Síðustu misseri hefur Wikileaks og
þess háttar starfsemi vakið mikla
athygli. Telur þú að það muni breyta
fjölmiðlaumhverfinu?
Við vorum ánægð með að fá að sjá
lánabók Kaupþings á sínum tíma.
Okkur fannst kitlandi að frétta hvað
diplomatar voru að segja um menn í
fjarlægum löndum og hvaða augum
erlendir stjórnmálamenn líta hver
annan. Við horfðum spennt á myndir af hörmungum stríðs og bíðum
eftir uppljóstrunum sem Wikileaks
hefur lofað um leyniskjöl stórra
banka. En við skulum gera okkur
grein fyrir að þetta er rétt að byrja.
Blöð eins og Guardian, New York
Times og margir aðrir, eins og til
dæmis blaðamannaskólar, hafa nú
opnað síður, þar sem fólk getur sent
inn leynilegt efni. Ef leyniskjöl fara
að flæða til þeirra veit enginn hvar
það endar.
Það skapar erfiðleika að efni sem
dreift er af Wikileaks og öðrum
slíkum, er yfirleitt aflað þannig,
að álitamál er hvort það sé löglegt.
Stjórnvöld, fjölmiðlar og ekki síður
almenningur verða að gera það
upp við sig hvort upplýsa megi öll
leyndarmál. Sumir ganga svo langt

að segja að engin leyndarmál eigi
að vera til. Engin þörf sé á launung
nema menn hafi illt í huga.
Ýmsir líkja birtingum Wikileaks við Pentagon Papers, um
stríðsreksturinn í Vietnam. Það
voru leyniskjöl um stríð, sem enn
stóð yfir 1971. New York Times og
Washington Post voru kærð af ríkinu fyrir að birta þau en sýknuð í
hæstarétti. Daniel Ellsberg fékk
hinsvegar dóm fyrir að hafa tekið
gögnin ófrjálsri hendi. Þannig
stöndum við frammi fyrir þeirri
mótsögn að það geti verið ólöglegt að afla upplýsinga, en löglegt
að birta þær. Einhverja niðurstöðu
þarf að fá í því máli.
En getum við sætt okkur við
það að bókstaflega allt verði opið?
Ég hallast að því að hér á Íslandi
eigi allt að vera opið. Við komumst
aldrei út úr þessari kreppu á meðan
að leyndarhyggjan er eins og hún er.
Kannski ættum við að fá menn frá
Wikileaks hingað til Íslands til að
ljóstra upp um hvað er í gangi. Mér
finnst að almenningur ætti að fá
að sitja ríkisstjórnarfundi, bankastjórnarfundi og fá aðgang að því
sem embættismenn og viðskiptamenn eru að gera. Það er engin
önnur leið fyrir okkur.
Að mínu mati verður leyndarhyggjan að víkja. Ég sé ekki að
heimurinn yrði verri ef allir mættu
fylgjast með öllu. Trúlega mætti
þannig koma í veg fyrir ýmis
myrkraverk.

Samkeppnin frískandi
Hvernig breyttist ljósvakamarkaðurinn hér á landi eftir að fleiri
miðlar bættust við á árunum eftir
1986?
Að sjálfsögðu var okkur órótt
þegar Stöð 2 byrjaði og sjálfsagt
höfum verið betur á verðbergi en
áður. Þetta var ekki sérlega dramatískur atburður en hefur trúlega
hresst okkur við. Ein breytingin
fyrir okkur á Sjónvarpinu var sú að
það var ekki lengur hægt að fresta
því að senda út frétt, ef erfitt var að
ljúka vinnslu hennar. Allar fréttir
urðu fara í loftið samdægurs. Ég hef
heyrt þá kenningu að áður höfum
við getað ákveðið hvað yrði í fréttum, en við vorum ekki ein í heiminum. Aðrir fjölmiðlar veitu okkur
aðhald. Við vissum að samkeppnin myndi koma og það var aldrei
nein óvild í gangi. Meirihlutinn af

starfsfólkinu hjá samkeppnisaðilunum kom frá okkur á RÚV, enda
var þar eini staðurinn til að finna
fólk með reynslu. Ég kom til dæmis
einu sinni upp á kaffistofuna á Stöð
2, um einu ári eftir að þeir byrjuðu,
og þá þekkti ég fleiri þar en á kaffistofunni hjá okkur.
Hvernig sérðu fyrir þér framtíð
blaða- og fréttamennsku?
Það er eitt sem verður sífellt ljósara og það er að í framtíðinni verða
fjölmiðlastörf láglaunastörf. Og
því fylgir mikil hreyfing á vinnuafli. Ég hefði til dæmis ekki getað
séð fyrir mér og mínum eingöngu á
þeim launum sem voru í boði þá og
það mun örugglega ekki breytast.
Það er slæmt því að launin draga úr
áhuga fólks á að sækja í þessi störf.
Erlendis er það algengt að byrjendur í fréttum vinni ókeypis í eitt eða
tvö ár og kallast internship eða
starfsþjálfun. Allt eins mætti kalla
það þrælahald. Eitt er þó víst að einungis fæst fólk á þeim kjörum, sem
á foreldra sem halda því uppi.
Blaðamennska komst í tísku
eftir að þeir Woodward og Bernstein urðu að stjörnum á Watergatemálinu 1971 og alltaf er til fólk,
sem langar til að láta sjá sig í sjónvarpi. Þó að margir trúi því enn, er
blaðamennska eða fréttamennska
ekki lengur heppilegur stökkpallur
til æðri tilverustiga í stjórnmálum
eða viðskiptalífi.
Hvernig kom til að þú fórst út í
fjölmiðlabransann?.
Eins og flest allt í mínu lífi
var það giftursamleg tilviljun.
Ég er heppinn maður og hef lifað
skemmtilegu lífi og vinna í fjölmiðlum er mjög skemmtilegt starf.
Það væri líka eflaust enn skemmtilegri vinna ef fjölmiðlar hér á landi
væru betur reknir en þeir eru. Það
hefur yfirleitt verið óstand á því og
það hefur ekkert batnað á síðustu
árum.
Hefur þú ennþá jafn mikinn
áhuga á fjölmiðlum?
Já, að sjálfsögðu. Ég hef mikinn
áhuga á mínu þjóðfélagi og samtíð, en ég er að reyna að venja mig
af því að byrja að hlusta á fréttir
á mrgnanna og lesa blöðin, hlusta
á eftirmiðdagsþætti, fréttir klukkan sex og aftur klukkan hálfsjö, svo
klukkan sjö og loks Kastjós á eftir
og vera ekki búinn að þessu fyrr en
um áttaleytið. Það er fullt dagsverk
og ég vil eyða tíma í fleira.
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Ekki er litið á börn sem verða vitni að ofbeldi
sem brotaþola.

Gleymdu börnin

S

kýrsla Barnaheilla um börn sem verða vitni að heimilisofbeldi í íslensku samfélagi er svo sannarlega svört.
Svo virðist sem málefni þessara barna séu í einhvers
konar svartholi sem verður til úr ófullnægjandi löggjöf, andvaraleysi fyrir því að þessi börn búa við mikla
erfiðleika og vanlíðan, skorti á úrræðum og ófullnægjandi samráði milli þeirra aðila sem koma að málefnum þessara barna.
Talið er að minnsta kosti 2,5% íslenskra barna eða um 2.000
börn verði á ári hverju vitni að ofbeldi gegn móður sinni eða
milli foreldra. Á þessi börn er þó ekki litið sem þolendur ofbeldis. Samt er ljóst að barn sem verður vitni að ofbeldi, að ekki sé
talað um barn sem býr við þann veruleika að þurfa að horfa
upp á ofbeldi ítrekað á heimili
SKOÐUN
sínu, sem einmitt á að vera því
skjól, yfir langt tímabil og lifir
Steinunn
við ógnina sem það veldur að
Stefánsdóttir
geta hvenær sem er átt von á
steinunn@frettabladid.is
ofbeldinu, ber af því skaða.
Enginn formlegur farvegur
er til um málefni barna sem
horfa upp á ofbeldi inni á heimili sínu, jafnvel þótt málefni brotaþolans, oftast móður, séu í farvegi og hún fái formlega aðstoð við að vinna úr sínum málum.
Í skýrslunni kalla Barnaheill – Save the Children eftir heildstæðri stefnu í málefnum barna sem verða vitni að heimilisofbeldi. Teikn eru um að vitundarvakning eigi sér nú stað um
stöðu þessara barna. Barnaverndarstofa hefur nýlega skipað
starfshóp með fulltrúum barnaverndar og lögreglu og er markmið hans að gera verklagsreglur sem snúa að börnum í heimilisofbeldismálum. Sömuleiðis hefur verið kannað að stækka
Barnahús til að geta boðið börnum sem búa við heimilisofbeldi
áfallameðferð.
Þegar hefur verið komið á fót hópmeðferð á vegum Barnaverndarstofu fyrir börn sem hafa búið við heimilisofbeldi en
gera það ekki lengur. Þessi meðferð stendur þó ekki yngstu
börnunum til boða og ekki heldur börnum sem ekki tala
íslensku.
Hafa verður í huga að aðeins eru fáeinir áratugir síðan ofbeldi
innan veggja heimilis lá í algeru þagnargildi. Svo er ekki lengur
og góðu heilli eiga konur sem við slíkt ofbeldi búa nú mun betri
möguleika en áður var til að komast út úr aðstæðum sínum.
Nú er sannarlega komið að því að gefa börnum sem hafa mátt
horfa upp á ofbeldið gaum, hlusta á þau og veita þeim þá hjálp
sem þau þurfa hvert og eitt á sínum forsendum. Þessi börn eru
nefnilega líka þolendur ofbeldis, jafnvel þótt aldrei hafi verið
lagðar á þau hendur.
Það verður að búa til heildstæða stefnu um það hvernig
tekið er á málum þessa barnahóps. Það verður að finna börnin, hlusta á þau og tryggja þeim markviss úrræði til hjálpar.
Sömuleiðis er brýnt að standa vörð um öryggi þeirra og vernd,
líka þegar úrskurðað er í umgengnis- og forræðismálum þar
sem heimilisofbeldi hefur átt sér stað.
Málefni barna sem búa við heimilisofbeldi verða að komast
upp úr svartholinu.

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
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Þá myrkvast málið
Vigdís Hauksdóttir lagði fyrir
skemmstu fram mikla fyrirspurn
á þingi til utanríkisráðherra um
sendiráð. Ráðherrann hefur nú skilað
skriflegu svari. Í því er margt fyndið,
eins og þetta: „Sendiráð ESB fellur
eins og önnur sendiráð undir
Vínarsamninginn um stjórnmálasamband frá 18. apríl
1961. Spurning háttvirts
fyrirspyrjanda lýtur að
því hvort starfsemi
umrædds sendiráðs sé
í samræmi við „55. gr.
Vínarsamningsins“. Þá
myrkvast málið. Hvorki
löglærðum embættis-
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Flís við rass
Össur heldur áfram: „Fremur en
vísa þessum hluta fyrirspurnarinnar til móðurhúsanna tekur
ráðherra sér það bessaleyfi að
byggja svar sitt á þeirri niðurstöðu.“ Hlutverk sendiráðs sé
að efla vinsamleg samskipti,
og einmitt það sé sendiráð
ESB að gera. „Segja má á

kjarnyrtri íslensku að sú starfsemi falli
að e-lið 1. mgr. 3l gr. Vínarsamningsins eins og flís við rass.“

Skapandi túlkun
Og hann klykkir út með þessu: „Í
hröðum erli dags getur það hent
bestu menn og konur að villast á
samningum og ráðuneytið telur síður
en svo eftir sér að beita skapandi
túlkun til að greiða úr flækjum sem
af því kunna að spinnast. Ráðuneytið
hvetur þó til þess í fullri vinsemd
að undirbúningur fyrirspurna sé
vandaður til að greiða fyrir skjótum
og skýrum svörum.“ Að lokum býður
ráðherrann tæknilega ráðgjöf við
fyrirspurnargerð.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Til hamingju með nýja óvininn
Heilbrigðismál
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mönnum ráðuneytisins né ráðherra
hefur tekist að finna umrædda 55.
grein í Vínarsamningnum um stjórnmálasamband. Fyrirspyrjandi hefur að
líkindum farið samningavillt og er að
vitna til 55. greinar í öðrum samningi, sem líka er kenndur við Vín.“

Magnús
Gottfreðsson
sérfræðingur í
smitsjúkdómum á
Landspítala

L

engi vel hafa Íslendingar átt hauka í
horni sem gjarnan hafa verið nefndir Íslandsvinir. Sérstakir Íslandsóvinir
eru þó mun áhugaverðara rannsóknarefni.
Nægir þar að nefna Blefken, Kurt Wadmark hinn sænska og auðvitað Gordon
Brown. Þeir blikna þó í samanburði við
hinn nýja óvætt, því nú hafa Íslendingar og
reyndar nánast gjörvallt mannkyn eignast óvin sem ber ábyrgð á flestu því volæði sem menn geta yfirhöfuð haft orð á,
bara nefna það. Þar er átt við gersveppinn
Candida sem orsakar ekki aðeins talvandamál hjá fórnarlömbum sínum, heldur einnig stöðugar efasemdir, köfnunartilfinningu, dökka bauga undir augum, mikla
svitamyndun og sífelldar áhyggjur, svo
aðeins fátt eitt sé nefnt. Um þetta má lesa
á bók eftir Hallgrím Magnússon lækni.
Bókin mun nú vera sú söluhæsta á landinu.
Í sögu læknisfræðinnar má finna
mýmörg dæmi um sölumenn sem boðað
hafa allsherjarlausnir á vandamálum
fólks. Þær lausnir eiga það sammerkt að
vera einfaldar, en leysa fá vandamál nema
e.t.v. fjárhagsvanda sölumannanna sjálfra.
Í starfi mínu sem smitsjúkdómalæknir hef
ég um 15 ára skeið fengist við að rannsaka
og meðhöndla alvarlegar sveppasýkingar.

Fullyrðingar um þátt
sveppasýkinga í tilurð
hinna fjölbreytilegustu vandamála bera í besta falli vott um
fjörugt ímyndunarafl
Fullyrðingar um þátt sveppasýkinga í tilurð hinna fjölbreytilegustu vandamála
bera í besta falli vott um fjörugt ímyndunarafl, en í versta falli eru þær afvegaleiðandi og kostnaðarsamar fyrir lesandann.
Allt er best í hófi og síst af öllu vil ég letja
fólk til að huga að lífsstíl sínum og mataræði eins og gert er í bókinni, en ráðleggingar fagfólks sem kennir sig við læknisfræði verða að byggja á staðreyndum.
Á hinn bóginn er hugsanlegt að ég hafi
rangt fyrir mér og munu þá 80-90% vandamála landsmanna jafnvel senn heyra fortíðinni til. Ef svo er sakna ég þess að í bókinni skuli ekki vera minnst á þátt Candida
í fjármálakreppunni. Voru fjárglæframenn um víða veröld ef til vill handbendi
gersveppanna þegar allt kemur til alls?
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Í minningu
Auðar Auðuns

Keypis í strætó
strætó mun ekki ganga á páskadag frekar en
seinustu ár. Svona fór um loforð þau.

Í DAG

Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

N

ú um mánaðamótin tekur gildi mikill
og harkalegur niðurskurður á þjónustu
Strætó bs. Strætisvagnar munu hætta að
ganga um klukkan 23 á kvöldin, klukkutíma
fyrr en áður, strætó mun byrja að ganga
tveimur klukkutímum síðar á laugardögum,
nokkrar leiðir eru felldar niður og akstur á
öðrum skerðist stórlega.
Þetta er allt einstaklega svekkjandi, sérstaklega í ljósi þess að farþegum Strætó
hefur verið að fjölga töluvert á undanförnum
misserum.
Svona er heimurinn tragíkómískur: Þegar
vel áraði var sagt að enginn vildi nota
strætó og því var skorið niður. Þegar verr
viðrar og fólk vill nota strætó er ekki til
peningur til að láta vagnana ganga. Mögru
árin komu, en við áttum við sem sagt ekki
efni á að spara.

Svikin loforð
Það er miður að menn komist varla lengur heim með strætó eftir að hafa farið út
að borða eða í leikhús. Þeir sem nú sitja
við völd í Reykjavík gáfu að sjálfsögðu allt
önnur fyrirheit um almenningssamgöngur
í borginni en þau að ráðast með sveðjum á
þjónustutíma og þjónustustig þeirra.
Samfylkingin lagði fyrir kosningar fram
tillögur um ferðir á 10 mínútna fresti. Í níu
mánaða gamalli samstarfsyfirlýsingu Samfylkingarinnar og Besta flokksins segir:
„Auka skal ferðatíðni og bæta leiðakerfi
strætós. Tryggt verði að strætó gangi alla
daga ársins.“ Nú er ferðatíðnin lækkuð og

Fríar ferðir fyrir greyin
Það virðist vera mjög erfitt að uppræta
þá hugmynd meðal stjórnmálamanna að
strætó sé, eða eigi, fyrst og fremst að vera
þjónusta við aumingja. Þess vegna vilja
menn alltaf „stilla fargjaldahækkunum
í hóf“ og ef menn eru í einstaklega aumingjavænu skapi þá lofa menn frítt í strætó
fyrir hinn og þennan og helst fyrir alla.
Þannig á ekki að hugsa þetta. Í engri borg

til miðbæjar Kaupmannahafnar kostar um
1.000 kr. Hafnfirðingurinn sem kaupir kort
borgar um 50 þúsund á ári. Lyngby-búinn
borgar um 150.000 fyrir sama tímabil. Samanburður við aðrar borgir sýnir svipaðar
tölur.
En það er ekki bara það að fargjöldin eru
ódýr samanborið við önnur lönd. Það sem
meira máli skiptir er að þau eru hlægilega
lág samanborið við kostnað af rekstri bíls
hér á landi. Þannig að jafnvel þótt svo að
grænu, rauðu og bláu kortin tvöfölduðust í
verði yrði áfram tífalt ódýrara að ferðast

Í engri borg með góðum almenningssamgöngum eru þær
ókeypis og í engri borg með ókeypis almenningssamgöngum eru þær góðar. Þetta eiga menn að vita
með góðum almenningssamgöngum eru
þær ókeypis og í engri borg með ókeypis
almenningssamgöngum eru þær góðar.
Þetta eiga menn að vita. Í nýlegri ályktun
Samtaka um bíllausan lífsstíl er þannig
þjónustuskerðingunni mótmælt harðlega,
en fargjaldahækkunum er sýndur skilningur. Strætófarþegar vilja almennt ekki fá
frítt í strætó, þeir vilja hins vegar fá góða
þjónustu.
Reikningsdæmið er einfalt. Fargjöld
nema 20% af tekjum strætó. Ef gefa á frítt
í strætó þarf annaðhvort að skerða þjónustuna um 20% eða finna viðbótarframlag. En
ef finna á viðbótarframlag væri best að nýta
það í að efla kerfið, frekar en í að gefa þjónustu sem menn hafa ákveðið að borga fyrir
hingað til.

Þrefalt ódýrara en í Kaupmannahöfn
Það er ódýrt í strætó. Sá sem fer staka ferð
frá Hafnarfirði til miðborgar Reykjavíkur
borgar 350 kr. Sambærileg ferð frá Lyngby

með strætó en bíl. Því er mjög ólíklegt að
farþegum myndi fækka við slíka hækkun.
Farþegar hætta að nota strætó því aðrir
kostir fara að henta þeim betur, ekki vegna
þess að aðrir kostir eru orðnir ódýrari.
Strætó er langódýrastur.

Enga ölmusu
Stök fargjöld í Reykjavík hafa nú hækkað
um 25% á tímabili þar sem almennt verðlag
hefur hækkað um 80%. Miðaverð hefur því
lækkað umtalsvert að raunvirði, svo ekki er
furða að skera þurfi niður verulega, í annað
skipti á örfáum árum. Strætó er þjónusta,
ekki aumingjahjálp sem þarf að skammta.
Það myndi aldrei líðast að skammta rafmagn eða loka götum á nóttunni. Menn
hækka einfaldlega rafmagnsreikninginn og
bensínskattana þangað til dæmið gengur
upp.
Strætófarþegar eiga rétt á sama hugsunarhætti. Hækkum fargjöldin meira. Og látum
þennan vonda niðurskurð ganga til baka.

Jafnréttismál
Jóhanna
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Í

dag eru 100 ár liðin frá fæðingu
Auðar Auðuns, sem var brautryðjandi á mörgum sviðum hér á
landi.
Auður fæddist 18. febrúar árið
1911, árið sem íslenskar konur öðluðust rétt til skólagöngu, námsstyrkja og allra embætta til jafns
við karla. Auður var fyrsta konan
til að nema við lagadeild Háskóla
Íslands og fyrsta íslenska konan
sem lauk lögfræðiprófi. Árið 1946
var Auður kosin í bæjarstjórn
Reykjavíkur, síðar borgarstjórn,
og átti þar sæti í tæpan aldarfjórðung, hún var fyrsti kvenforseti borgarstjórnar og gegndi embætti borgarstjóra ásamt öðrum í
eitt ár. Auður tók sæti á Alþingi
haustið 1959 og sat þar samfleytt
á 15 þingum og var eina konan
sem sæti átti á Alþingi í tæpan
áratug, frá árinu 1963 til 1971. Á
því tímabili var hún m.a. dómsog kirkjumálaráðherra og varð
þar með fyrst kvenna til þess að
gegna embætti ráðherra hér á
landi. Auður vann jafnframt að
margvíslegum mannúðarmálum
og félagsstörfum hér á landi um
margra áratuga skeið.
Ferill Auðar Auðuns var eftirtektarverður og merkur. Fullyrða
má að með framgöngu sinni hafi
Auður Auðuns rutt brautina fyrir
konur á mörgum sviðum á leið til
aukins jafnréttis hér á landi. Það
ber að þakka og virða á þessum
tímamótum.
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Húsgögn og gjafavörur
Full búð af vönduðum húsgögnum og gjafavörum
á ótrúlega hagstæðu verði!
Mikið úrval af sófum af öllum stærðum og gerðum. Allt fyrir stofuna, sjónvarpsherbergið, borðstofuna, svefnherbergið og heimilið allt. Láttu ekki þetta einstaka
tækifæri fram hjá þér fara og komdu við í Glæsibæ strax í dag.

Opið: Mánudaga til föstudaga kl. 12-18 // Laugardaga kl. 12-16 // Lokað á sunnudögum.
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Aðalfundur Bakkavör Group ehf.
Aðalfundur Bakkavör Group ehf. verður haldinn föstudaginn
25. febrúar nk. kl. 16:00 á Hótel Sögu, Hagatorgi, 107 Reykjavík.

Um valfrelsi einstaklinga og
aðbúnað á öldrunarheimilum

Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins samkvæmt samþykktum félagsins:
Aldraðir

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið ár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár, ásamt áritun endurskoðanda, lagður
fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið reikningsár.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
5. Kosning stjórnar félagsins samkvæmt 17. gr. samþykkta félagsins.
6. Kosning endurskoðunarfélags.
7. Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.
8. Önnur mál.
Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins munu liggja
frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis frá 18. febrúar 2011.
Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu vera komnar í
hendur stjórnarinnar eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. Sérstaklega er
bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn félagsins skulu
tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm
sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um framboð til stjórnar
skulu vera aðgengilegar hluthöfum á skrifstofu félagsins eigi síðar en
tveimur dögum fyrir aðalfund.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn frá
kl. 14:00 á fundarstað. Athygli er vakin á að atkvæðisréttur miðast við
hlutaskrá að morgni 23. febrúar 2011.

Fundur hluthafa í B flokki
Boðað er til fundar hluthafa í B flokki hlutafjár félagsins sama dag.
Fundurinn verður haldinn á Hótel Sögu við Hagatorg og hefst kl. 15.
Fundarefnið er tilnefning stjórnarmanns hluthafa í B-flokki í stjórn
Bakkavör Group ehf. í samræmi við 17. gr. samþykkta félagsins. Athygli er
vakin á að atkvæðisréttur miðast við hlutaskrá að morgni 23. febrúar 2011.
Reykjavík 17. febrúar 2011
Stjórn Bakkavör Group ehf.

Greiðslur heimilismanna til Hrafnistu
eru alfarið og einhliða ákvarðaðar af
ríkinu. Um þær hafa öldrunarheimilin
ekkert að segja

Pétur
Magnússon
forstjóri
Hrafnistuheimilanna

U

ndanfarið hefur verið fjallað
nokkuð um aðstæður heimilisfólks á öldrunarheimilum, þar
sem við á Hrafnistuheimilunum
þremur höfum komið nokkuð við
sögu. Á Hrafnistu fylgjum við stíft
þeirri stefnu að viðhalda eins og
nokkur kostur er sjálfsákvörðunarrétt og valfrelsi heimilismanna.
Við leggjum áherslu á að hvorugt
þurfi að takmarkast á efri árum
þrátt fyrir heilsubrest og búsetu
á öldrunarheimili. Vegna þessa
höfum við, ásamt mörgum öðrum,
gagnrýnt stefnu stjórnvalda í málefnum aldraðra fyrir þá tilhneigingu að flokka gamalt fólk án tillits
til þeirra eigin vilja eða langana.
Einn heimilismaður okkar á
Hrafnistu í Hafnarfirði hefur
vakið athygli á að þrátt fyrir að
hafa lagt vel til hliðar á ævileið
sinni, hafi hann aðeins 65.000
krónur til ráðstöfunar í hverjum mánuði þegar ríkið hafi tekið
gjöld og skatta. Tek ég heils hugar
undir þessa gagnrýni. Í þessu
sambandi er þó rétt að árétta að
greiðslur heimilismanna til Hrafnistu eru alfarið og einhliða ákvarðaðar af ríkinu. Um þær hafa öldrunarheimilin ekkert að segja, en
er samt sem áður gert samkvæmt
reglugerð að innheimta greiðslurnar fyrir Tryggingastofnun. Við þá
innheimtustarfsemi erum við afar

ósátt. Í fjölmiðlaumræðunni gætir
þess misskilnings jafnan að öldrunarheimili séu að soga fé af heimilisfólki. Þar er einfaldlega verið
að hengja bakara fyrir smið.

Vikulegar baðferðir
Vikulegar baðferðir á öldrunarheimilum eru ekki nýjar af nálinni.
Fyrirkomulag um fasta baðdaga
hefur viðgengist á flestum öldrunarheimilum landsins, jafnvel áratugum saman. Það er því engin ný
frétt fyrir þá sem hafa kynnt sér
málin, efni þeirra og ástæður. Ein
ástæðan er til að mynda sú að aldraðir kjósa margir mjög fastmótaða
dagskrá í sínu daglega lífi. Þar er
tíðni baðferða á meðal, sem erfitt
getur reynst að breyta út af. Þetta
vita allir sem starfa að umönnunarmálum aldraðra. Þar með er
ekki sagt að heimilisfólk njóti ekki
hreinlætis og sé því ósnyrtilegt til
fara eins og skilja mætti á umræðunni. Starfsfólk á öldrunarheimilum leggur allan sinn metnað í að
aðstoða fólk með dagleg þrif kvölds
og morgna og eins oft og þess gerist þörf. Auðvitað viljum við að
heimilisfólk okkar geti baðað sig
þegar það óskar þess sjálft og vonandi verður það svo í nánustu framtíð þegar okkur hefur verið tryggt
eðlilegt rekstrarumhverfi.
Hrafnistuheimilin hafa ekki átt
við mannekluvanda að stríða frá
vorinu 2008. Tíðni baðferða tengist
því ekki slíkum vandamálum. Hins
vegar er naumt skorinn stakkurinn
og það fjármagn sem ætlað er til
reksturs öldrunarheimila dugar
ekki fyrir þeirri mönnun sem þarf
til að geta veitt alla þá þjónustu
sem starfsmenn og stjórnendur
vildu svo gjarnan veita. Síendurtekinn niðurskurður leiðir eðli
máls samkvæmt til minni þjónustu.
Allra leiða er þó ávallt leitað til að
koma í veg fyrir að niðurskurður
hins opinbera bitni á grunnþjónustunni við heimilismenn.
Bættur aðbúnaður
Það er að sjálfsögðu sjálfsákvörðunarréttur hvers og eins og eigið
val, sem ræður á endanum hvenær farið er í bað, sturtu eða
sund. Það eru einmitt megineinkenni stefnu Hrafnistuheimilanna, þar sem minni einingar og

stærri persónulegri einkarými
gegna lykilhlutverki. Gott dæmi
um þetta er Hrafnista í Kópavogi þar sem allir íbúar hafa rúmgóð einbýli með eigin baðherbergi. Á Hrafnistu í Reykjavík,
hefur á undanförnum árum verið
unnið ötullega að uppbyggingu og
endurnýjun á herbergjum heimilismanna í takt við kröfur nútímans, með dyggri aðstoð frá Happdrætti DAS og Framkvæmdasjóði
aldraðra. Markmiðið er að koma
til móts við þessa nýju hugmyndafræði með niðurlagningu tvíbýla
og stækkun herbergja um helming.
Framkvæmdirnar munu kosta um
1,5 milljarða króna og lýkur innan
fárra ára ef allt gengur að óskum.

Sífelldur niðurskurður
Rekstur öldrunarheimila er erfiður um þessar mundir vegna mikils niðurskurðar á framlögum
frá hinu opinbera. Á Hrafnistu er
svo komið að þrátt fyrir rekstur
á þúsundum fermetra húsnæðis,
þar sem búa og starfa tæplega tvö
þúsund manns, er launakostnaður
um 80 prósent rekstrarkostnaðar.
Hrafnista hefur um langt árabil
kallað eftir þjónustusamningi við
ríkið, þar sem skilgreint sé fyrir
hvaða þjónustu ríkið vilji greiða og
fyrir hvaða þjónustu ríkið telji að
heimilisfólkið eigi að greiða sjálft
og milliliðalaust. Þær óskir hafa
enn engan árangur borið.
Velmegun okkar er öldruðum að
þakka
Þeir sem nú eru á efri árum, ekki
síst þeir sem nú eyða ævikvöldinu á öldrunarheimilum landsins,
komu Íslandi í hóp þeirra landa
þar sem lífskjörin eru hvað best.
Þessi kynslóð á skilið af okkur sem
yngri erum að við veitum þeim
þjónustu í hæsta gæðaflokki í samræmi við þarfir og vilja hvers og
eins. Á Hrafnistu höfum við hér
eftir sem hingað til gæði og öryggi
að leiðarljósi í þágu heimilisfólks.
Þrátt fyrir takmarkað fjármagn til
rekstrar vinnur starfsfólk heimilanna kraftaverk á hverjum degi.
Ég nýt þeirra forréttinda að starfa
með því fólki. Það væri óskandi að
stjórnvöld sæju sóma sinn með því
að tryggja öldruðum það ævikvöld
sem þeir eiga skilið.

Vitni fyrir Hæstarétti
Stjórnlagaþing
Eggert
Briem
stærðfræðingur

S

kyldi einhver almennur kjósandi
hafa borið vitni þegar Hæstiréttur tók fyrir kærur vegna framkvæmda kosninga til stjórnlagaþings?
Hvað hefði ég sagt hefði ég borið
vitni? Ég hefði kannske byrjað á
að segja að ég hefði verið dálítið
spenntur áður en ég fór að kjósa
með konu minni á þessum hátíðardegi lýðræðisins. Við höfðum búið
okkur vel undir kosninguna, líklega
betur en fyrir flestar aðrar kosningar, reynt að setja okkur inn í
yfirlýsingar sem flestra frambjóðenda og gert lista yfir þá vænlegustu að okkar mati. Listarnir voru
ekki alveg eins.
Á kjörstað var allt rólegt, engin
biðröð. Ekki varð ég var við að skilrúm milli kjörklefa væru of lág né
að neinn reyndi að kíkja á kjörseðil minn þegar ég stakk honum
ósamanbrotnum í kjörkassann,

enda erfitt að lesa fjögurra stafa
tölur með smáu letri úr fjarlægð.
Kannske hélt ég líka kjörseðlinum
að mér til öryggis.
Ekki tók ég eftir því hvort kjörkassinn væri úr pappa og þannig
úr garði gerður að hægt væri að
laumast í hann og stela seðlum. Það
getur líka verið býsna erfitt að opna
suma pappakassa eins og margir
kannast sjálfsagt við, varla á færi
annarra en þjálfaðra tollvarða.
Ég tók heldur ekki eftir því að
kjörseðlarnir væru í númeraröð,
hvað þá að einhver gæti skráð
númer kjörseðils míns. Í sem
stystu máli þá fannst mér framkvæmd kosninganna hafa gengið
furðu vel.
Ég varð því leiður þegar ég frétti
að Hæstiréttur hefði ógilt kosningarnar, kosningar sem mér fannst
sýna styrk lýðræðisins.
Hefði ég borið vitni fyrir Hæstarétti hefði ég kannske spurt í lokin
hvort ég mætti spyrja dómarana
tveggja spurninga. Sú fyrri hvort
þeir hefðu mætt á kjörstað, og ef
svo hvort þeir hefðu fundið eitthvað athugavert við framkvæmdina. En kannske hefði ég bara þurft
að spyrja einnar spurningar.
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Friðarsúlan í Viðey verður tendruð í dag, klukkustund eftir sólarlag, eða um klukkan 19, og mun
lýsa alla nóttina. Hún er tendruð til heiðurs höfundi
verksins, Yoko Ono, sem á afmæli í dag.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Sigríður Björk Bragadóttir er gefin fyrir arabíska matargerð og deilir hér nokkrum uppskriftum

Ævintýri úr 1001 nótt
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igríður Björk Bragadóttir,
matreiðslumaður og blaðamaður á Gestgjafanum,
á orðið dágott safn matreiðslubóka sem hún hefur sankað að sér allt frá unglingsaldri. Í
því er að meðal annars að finna
eintak af bók Claudiu Rhoden,
Arabesque, sem geymir að hennar
sögn framandi og girnilegar uppskriftir frá Mið-Austurlöndum.
„Þetta er alveg frábær bók
og við lesturinn er engu líkara
en maður sé hreinlega kominn í
ævintýri úr 1001 nótt,“ lýsir Sigríður, sem kveðst almennt vera
mjög hrifin af miðausturlenskri
matargerð. „Ég hef kynnst henni
á ferðalögum mínum, þar á meðal
til Marokkó þar sem íbúarnir eru
afskaplega gestrisnir og maturinn góður, enda landið gjöfult af
góðu og oft skemmtilega kyndugu
hráefni.“
Í Marokkó skellti Sigríður sér
á matreiðslunámskeið og í framhaldinu festi hún kaup á bókinni
góðu, þar sem líbönsk, tyrknesk
og marokkósk matargerð er aðallega tekin fyrir. Hún kveðst grípa

UNAÐSSEMDIR FRÁ MIÐ-AUSTURLÖNDUM
Myntute og sætindi
Sesamkökur frá Marrakesh
50 stk.
500 g hveiti
150 g flórsykur
2 tsk. lyftiduft
100 g sesamfræ
120 g smjör, brætt
1 dl olía
Hitið ofn í 220°C,(200 á
blástur). Blandið hveiti,
flórsykri og lyftidufti
saman í skál. Ristið
sesamfræ á þurri pönnu
þar til þau fara að poppa
(um 5 mínútur), bætið þeim
út í hveitið. Hellið smjöri og olíu
saman og bætið út í, hrærið saman

óspart í hana ef sá gállinn er á
henni og nýtur heimilisfólkið þá
góðs af. Sigríður var svo vinsamleg að gefa lesendum Fréttablaðsins smá sýnishorn, með uppskriftum að marokkóskum og
líbönskum kökum og myntutei

þar til deig er samfellt. Deig á að
vera frekar mjölkennt en það
gæti þurft ögn meiri olíu;
bætið í þar til hægt er
að móta kúlu úr deiginu.
Setjið bökunarpappír
á tvær ofnplötur. Mótið
kúlur með því að taka
deig á stærð við valhnetu,
mótið eins og bolta á milli
handanna, setjið á plötu
og pressið aðeins á. Bakið
kökur í 12-15 mínútur, þar til
þær fara að taka lit. Geymast
vel en er upplagt að frysta.
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að auki sem hún segir tilvalið að
bjóða um helgina.
Þess má geta að Sigríður heldur úti matarblogginu lifa-njota.
blogspot.com, þar sem hægt er að
fylgjast með matargerð hennar.
roald@frettabladid.is
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Háskóli Íslands óskar eftir gömlum ljósmyndum úr starfi
skólans í tilefni af aldarafmæli Háskólans, sérstaklega frá
1911 til 1940. Tekið er við myndum á Opnu húsi á morgun.
Myndirnar eru dýrmætur vitnisburður um starfsemi og þróun
skólans á liðinni öld.

Sé keppnin spennandi
verður lýsingin spennandi
Glíma í beinni lýsingu er meðal þess sem í boði er á Háskólatorgi á Háskóladegi á morgun. Sigurbjörn
Árni Arngrímsson, fyrrum íþróttafréttamaður, mun lýsa glímunni eins og honum einum er lagið.
Fjórir nemendur í íþróttafræði við
Íþróttaháskólann á Laugarvatni
sýna glímu á Háskólatorgi klukkan
13.30 á morgun og Sigurbjörn Árni
Arngrímsson, formaður námsbrautar í íþrótta og heilsufræði og
fyrrverandi íþróttafréttamaður,
lýsir glímutökunum fyrir áhorfendum á sinn einstæða hátt.
„Upphaflega hugmyndin var
sú að fá sviðaforseta Háskólans
til að keppa,“ segir Sigurbjörn.
„Það hefði nú verið skemmtilegt
að sjá Sigurð Guðmundsson, fyrrverandi landlækni, glíma við Ólaf
Harðarson stjórnmálafræðing.
En einhvers staðar í ferlinu var
þessi hugmynd slegin af. Í staðinn
munu fjórir nemendur af íþróttasviði Íþróttaháskólans á Laugarvatni sýna glímu á Háskólatorginu.
Tveir strákar og tvær stelpur.“
Kennir Sigurbjörn íþróttafræðinemum glímuna sjálfur? „Nei, ekki
geri ég það nú, það er Kjartan Lárusson sem sér um það. En ég hefði
alveg getað það, glímdi töluvert á
yngri árum og var í unglingalandsliðinu í glímu, en hef lítið gert af
því hin síðari ár.“
Sigurbjörn er þekktur fyrir
hressilegar íþróttalýsingar og
flestum er í fersku minni bein lýsing hans á fæðingu sonar síns í
sjónvarpi í fyrra. Mega áhorfendur
glímunnar eiga von á lýsingu í stíl
við það? „Það gæti orðið þannig, ef
þetta verður spennandi, það kemur
bara í ljós. Við byrjum á að sýna

Tvær stúlkur og tveir strákar sýna gestum Háskólatorgs glímu á morgun.

brögðin og svo verður létt glíma og
lýsingin fer náttúrulega alfarið
eftir þeirri spennu sem myndast í henni. Ef það sem ég er
að lýsa er spennandi þá kemur
það í gegn hjá mér en annars
er ég nú bara rólegur,“ segir
Sigurbjörn.
Glímusýningin er
hluti af dagskrá
Háskóla Íslands í tilefni af Háskóladeginum, en opið verður frá 11 til 16 og
fjölbreytt dagskrá
í boði. Gestir geta
kynnt sér náms-

framboð háskólans, starfsemi og
þjónustu, skoðað rannsóknastofur, tæki, búnað og húsakynni. Á staðnum verða vísindamenn og nemendur úr
öllum deildum skólans sem
svara spurningum um flest
milli himins og jarðar.
Nánari upplýsingar
um dagskrá Háskóladagsins er að finna á
slóðinni haskoladagurinn.is.
fridrikab@frettabladid.is

Sigurbjörn Árni
Arngrímsson

Framhald af forsíðu
Makkarónur frá Líbanon
30 stk.

Myntute
fyrir 4

300 g möndlur, malaðar í matvinnsluvél
2 egg
100 g sykur
1 tsk. lyftiduft
70 g hveiti
100 g flórsykur til að velta upp úr

2 msk. sykur
stór lúka af myntulaufum
1 msk. græn kínversk telauf, eða 2
tepokar af grænu kínversku tei

Hitið ofn í 180°C (170°C á blástur).
Blandið möndlumjöli, eggjum, sykri,
lyftidufti og hveiti saman í skál og
hrærið saman. Setjið bökunarpappír
á tvær ofnplötur. Mótið kúlur á stærð
við litlar valhnetur, veltið þeim upp úr
flórsykri og raðið á ofnplöturnar. Best
að móta allar kökur fyrst og velta svo,
því puttarnir verða annars svo klístraðir. Bakið kökur í 15-20 mínútur, þar
til þær eru ljósbrúnar. Geymast vel.
Þessar kökur eru ekki mjög sætar og því
gott að grípa í með tei á góðri stund.
Möndlur og sesamfræ eru holl og góð,
full af vítamínum og góðum olíum.

Sjóðið lítra af vatni, og látið vatnið
standa í eina mínútu. Setjið kínversk
telauf, sykur og myntulauf í tepott.
Hellið heitu vatni í ketilinn og látið
trekkja í þrjár mínútur. Setjið myntukvist í glös eða bolla og hellið heitu
te í glösin.
Myntute er hollt og gott. Í löndum við
botn Miðjarðarhafs er alltaf verið að
drekka díssætt myntute. Myntan róar
magann og er hressandi. Það má laga
svona te án þess að nota græna teið.
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núna
✽ ekki missa af

blogg vikunnar
Ungbloggari
Það er hin fjórtán ára gamla Fallie
sem heldur úti bloggsíðunni www.
fallie.blogspot.com. Stúlkan er
eistnesk og hefur mikinn áhuga á tísku og
öllu sem henni fylgir.
Þrátt fyrir ungan aldur
er stúlkan afskaplega
smekklega klædd
og minnir einna
helst á unga Alice
Delal.

Heimamenn
Www.thelocals.dk er haldið úti af
fyrrverandi ljósmyndara götutískusíðunnar Copenhagenstreetstyle.
dk, Søren Jepsen. Fyrri síðan var
lögð niður skömmu eftir jól, þar
sem aðstandendur hennar
höfðu ákveðið að snúa
sér að öðrum verkefnum. The Locals er
eitt af þeim verkefnum
og þar birtir Jepsen
myndir af íbúum
þeirra bæja og
borga sem
hann heimsækir.

SÆNSK INNRÁS Í KRON KRON Tískuverslunin Kron Kron hefur tekið inn tvö ný
fatamerki, sænska tískurisann Acne og hið franska See by Chloé, sem er undirmerki
tískuhússins Chloé. Merkin eru bæði feikivinsæl og flott og eiga tvímælalaust eftir að
falla í kramið hjá tískuunnendum á Íslandi.

Rabbit Hole sýnd á kvikmyndahátíð í Rotterdam:

Seldist upp á
sýningarnar
tuttmyndin Rabbit Hole,
í leikstjórn hönnuðarins
Munda vonda, var sýnd
á kvikmyndahátíð í Rotterdam í síðustu viku. Myndin var
sýnd í svonefndum Official Selection flokki og var uppselt á allar
sýningar hennar.
Að sögn Hrefnu Hagalín, annars framleiðanda myndarinnar,
höfðu aðstandendur hátíðarinnar séð umfjöllun um myndina á
Netinu og í kjölfarið boðið henni
á hátíðina. Myndin keppti í undirflokki Official Selection sem nefnist Signals: Out Of Fashion og fékk
myndin mjög góðar undirtektir. Hrefna segir það mikinn heiður að hafa fengið boð á hátíðina
og að þetta hafi einnig verið góð
kynning fyrir myndina. „Það var
verið að fagna fjörutíu ára afmæli
hátíðarinnar í ár þannig að þetta
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Ánægð Hrefna Hagalín,
annar framleiðenda Rabbit
Hole, segir það heiður að
hafa fengið boð á hátíðina.
Myndin er í leikstjórn hönnuðarins Munda vonda.

var sérstaklega mikill heiður. Þetta
kemur líka myndum manns frekar á framfæri auk þess sem maður
kynnist fullt af fólki og myndar
sambönd sem gætu nýst manni í
framtíðinni,“ útskýrir Hrefna sem
rekur framleiðslufyrirtækið Krunk
Productions ásamt Kristínu Báru
Haraldsdóttur.
Hrefna segir dvölina í Rotterdam hafa verið góða og að hátíðin hafi verið sérstaklega áhugaverð. „Hátíðin var frábær og dagskráin mjög áhugaverð. Í kjölfarið
fengum við svo boð á kvikmyndahátíð í New York sem fer fram í
byrjun sumars. Við erum þó ekki
búnar að staðfesta komu okkar en
það væri rosalega gaman að geta
verið viðstaddur þegar myndin
verður sýnd, en þetta fer allt eftir
peningum og tíma,“ segir hún að
lokum.
- sm
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um set
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Kiosk Níu ungir og efnilegir hönnuðir reka saman Kiosk. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON
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Hönnunarverslunin Kiosk hefur fært
sig um set og er nú á Laugavegi 65.
Verslunin verður með sama sniði og
áður og því verður áfram hægt að
kaupa fyrsta flokks íslenska hönnun á
staðnum. Meðal annars mun hönnuðurinn Ásgrímur Már Friðriksson kynna
sína fyrstu línu undir merkinu Asi of
Iceland.

Stine Goya og Weekday í eina sæng:

Mýkt og ákveðni
anski hönnuðurinn Stine
Goya hefur hannað sérstaka fatalínu fyrir sænsku
tískuverslunina Weekday og
er hún væntanleg í sölu um
miðjan apríl.
Goya lýsir línunni sem
a n d s t æ ð u k e n n d r i og
segir mýkt og ákveðni
mætast í henni. „Mýkt
efnisins er mætt með
flíkum sem lýsa sjálfsöryggi og ákveðni. Smáatriði eins og rennilásar, mjúkir axlapúðar
og litlir vasar gera flíkurnar skemmtilegri en
ella,“ sagði hönnuðurinn um línuna. Goya er
einn vinsælasti hönnuður Dana um þessar
mundir og því er víst
að línan fyrir Weekday
mun rjúka út.
- sm

augnablikið

D

Eftirvænting Stine Goya
er einn vinsælasti hönnuður Dana um þessar mundir. Línan sem hún hannaði fyrir Weekday kemur í
verslanir í apríl.

VEL KLÆDD Söngkonan Courtney
Love leit afskaplega vel út er hún
sótti Elle Style Awards-hátíðina í
gólfsíðum kjól frá Helmut Lang.

NORDICPHOTOS/GETTY

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Arnþór Birkisson Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is og Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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Nafn: Andrea
Starf: Verslunarstjóri
Fatnaður: Second-hand jakki, skór frá Volta, buxur
frá Surface to Air, taska frá Sansonite.
Nafn: Serena
Starf: Hönnuður
Fatnaður: Jakki frá Moscino, taska frá Azumi and
David, buxur frá Dr. Denim, skór frá Ugg.

Nafn: Jacqueline Hielscher
Starf: Starfsstúlka í Flying A
Fatnaður: Jakki úr H&M, skór frá Timberland, buxur frá Acne.
Nafn: Natasha Poulsen
Starf: Ferðamálafrömuður
Fatnaður: Jakki og taska keypt í Svíþjóð, skór
keyptir á Strikinu, eyrnalokkar frá Rússlandi.

Nafn: Jana
Starf: Starfsstúlka í fataverslun.
Fatnaður: Second-hand jakki, skór frá
Vans L.A., buxur frá Cheap Monday.

Götutískan í Kaupmannahöfn:

FJÖLBREYTT

GÖTUTÍSKA

Nafn: Frederik Nonnemann
Staf: Háskólanemi
Fatnaður: Jakki frá Van Gils, peysa og buxur úr Zöru, sólgleraugu frá
Paul Frank, skór frá U-rodes.

Nafn: Maymanah
Starf: Hönnuður
Fatnaður: Taska frá SASA, jakki frá Reiss,
skór frá Carvela.

Kaupmannahafnarbúar hafa ávallt þótt vera með puttann á
tískupúlsinum. Föstudagur ákvað að nýta tækifærið og fara
á stúfana með ljósmyndaranum Hildi Maríu Valgarðsdóttur
og mynda smekklega borgarbúa meðan á tískuvikunni í
Kaupmannahöfn stóð. Hér má sjá afraksturinn af því.

2µ-).'!23!,!
3ÅÈUSTU DAGAR ÒTSÎLU
!LLT ¹ AÈ SELJAST
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Nafn: Christoffer
Starf: Tónlistarmaður
Fatnaður: Second-hand jakki, stuttermabolur og buxur úr Urban Outfitters,
peysa frá Acne.
Nafn: Andrea
Starf: Starfar á kaffihúsi
Fatnaður: Jakki úr Whyred, skór frá
Carla F, second-hand buxur keyptar í
Los Angeles.

Nafn: Stine Maria Larsen
Starf: Á milli starfa
Fatnaður: Jakki frá M by M, hattur frá
Monki, trefill frá Friis & Co.

Dorma býður góða nótt
r
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g
a
lboðsd
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Se

Daysleeper heilsurúm með botni

ta heilsurúm
Serta hefur verið leiðandi í rúmaframOHL°VOX\ßU¡U1ºI¡VWKLQDUKHLPV
¾HNNWX6HUWDKHLOVXG½QXU¡IU¡E¦UXYHU°L
í Dorma, Holtagörðum. Komdu og gerðu
IU¡E¦UNDXS
Ý 5 svæða Miracoil®JRUPDNHUß
Ý TotalEdge® kantstyrking
- gefur meira svefnsvæði!
Ý 7 svæðaskipt Latex
\ßUG½QD
Ý Val um 3 liti
af botnum

Stærð cm. Tilboðsverð
90x200
100x200
120x200
140x200
[
[
[

99.365,107.865,124,865,148.665,



Stubbastólarnir

fyrir litla prinsa og prinsessur
Vandaðir leðurlux-stólar fyrir yngri kynslóðina. Gott að þrífa
og fer vel hvort sem er í stofuna eða barnaherbergið.
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Búið er að reikna afslátt inn í verð í auglýsingunni

Frábær Svefnsóﬁ

Ilmur mánaðarins

með skemli
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Frelsið
er yndislegt...
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Full búð af Vorvörum
DELLU

Salome Friðgeirsdóttir:

kellingin

Féll fyrir afró
ALDUR: 29 ára
STARF: Verkefnastjóri

HVAÐ ERTU BÚIN AÐ STUNDA AFRÓ LENGI?: Ég byrjaði að stunda afró á mínum fyrstu árum í framhaldsskóla en hef
tekið mér góðar pásur á milli þegar ég hef verið búsett erlendis.
AF HVERJU BYRJAÐIR ÞÚ?: Ég féll fyrir afró þegar það kom hópur úr Kramhúsinu að sýna í gaggó. Ég var að leita mér að
góðri hreyfingu og vildi prófa eitthvað nýtt. Lifandi tónlist í fjölmenningarlegu umhverfi heillaði mig.

,!5'!6%'52  3¥-)  

HVAÐ ER ÞAÐ BESTA VIÐ AFRÓ?: Samsetning af kraftmiklum hreyfingum, dansi, lifandi tónlist og góðum félagsskap er
galdurinn.
ER ÞETTA DÝRT ÁHUGAMÁL?: Þetta kostar sitt en er algjörlega þess virði.

Á RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Töfratalan
g er oft spurð út í kynjamun í tengslum við kynfræðslu og þá hvort
strákar spyrji annarra spurninga en stelpur. Ég þarf yfirleitt að
hugsa mig töluvert um því fyrir mér þá eru það einna helst kynfærin
sem aðgreina kynin en ekki kynlífsathafnir. Það væri þó lygi að segja
að kynin komi eins að borði þegar viðkemur kynfræðslu. Fljótt á litið
virðast konur vera tilbúnari til að ræða flesta króka og kima kynlífs
á fróðleiksfúsan en hispurslausan hátt. Karlmenn virðast hins vegar
oft á tíðum vera feimnari og gera sér upp algert áhugaleysi um efnið.
Hvort það sé raunin get ég ekki sagt til um. Þó er það mín reynsla að
spurningar karlmanna snúi helst að mér og minni persónulegu kynlífsreynslu, og þá sérstaklega í tengslum við framandi
Fjöldi
stellingar og fjölda bólfélaga.
rekkjuÉg gæti brugðist ókvæða við og talið þetta sönnnauta
er leikun þess að menn séu svín sem kunna sig ekki, en
ég held að spurningin risti dýpra en svo. Ég tel því ur að tölum
að spurningin sé til þess falin að kanna hvort ég sé sem segir ekki
traustsins verð og ef ég svara rétt þá geti karlmenn til um kynlífsspurt að því sem raunverulega brennur á þeim. Þrátt athafnir viðfyrir þessa túlkun mína þá breytir það því ekki að komandi,
á hverjum einasta degi heyrist spurningin: hversu hvorki í formörgum hefur þú stundað kynlíf með? Persónulega tíð, nútíð né
tel ég þetta málinu algerlega óviðkomandi og ein framtíð.“
dónalegasta spurning sem hægt er að spyrja. Fjöldi
rekkjunauta er leikur að tölum sem segir ekki til um
kynlífsathafnir viðkomandi, hvorki í fortíð, nútíð né
framtíð. Einn bólfélagi getur þýtt annaðhvort fjöldinn allur af samförum
eða bara eitt skipti. Ég læt þig svo um að dæma hvort sé meira lýsandi
þó tala einstaklinga sé sú sama. Þetta er sígilda sagan um madonnuna
og hóruna. Karlar eiga að sækja sér karlmennsku og kynlífsreynslu í
sköpum sem flestra kvenna á meðan þessar sömu dömur eiga að læsa
beltinu og bíða eftir þeim eina rétta. Þessi tvískinnungur gengur ekki
upp og er því alger rökleysa. Einstaklingum væri nær að ræða hvað
þeir væru tilbúnir til að prufa frekar en með hversu mörgum þeir hafa
prufað það. Við þurfum að hætta að spyrja að hlutum sem engu máli
skipta. Til að hnýta endanlegan hnút á umræðuna þá er það mýta að
píkan slappist og verði víð eftir ákveðið magn samfara, rétt eins og typpi
minnka ekki né stækka því oftar sem þau eru strokkuð. Verum smart
og sýnum hvort öðru virðingu í samræðum og samförum.

É
Verð: 15.900
Litir: Svartir - Marglitir

Verð: 23.900
Litir: Svartir.

Verð: 25.900
Litir: Ljósbrúnt

Verð: 5.200
Litir: Svartir , Gull, Silfur

Verð: 25.900
Litir: Svartir – Gráir

Verð: 24.900
Litir: Ljósbrúnt

KRINGLAN
Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni.
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

3

1

frá Biotherm. 2 tómatar (lycopene), epli (grasfrumur), beisk appelsína (neohesperdin), grape & granatepli (polyphenol)
te (catechin), ruskus (sapónín), sojaprótein, bókhveiti & trönuber (lípíð)

5 virkir efnaþættir úr ávöxtum
og grænmeti sem eyða þreytumerkjum
áður en þau breytast í öldrunarmerki.

SKIN ERGETIC
•

1

Krem með viðgerðareiginleikum sem afmá þreytumerki
97.5% NÁTTÚRULEG INNIHALDSEFNI • ÁN PARABENS

„ÓÞREYTT“ HÚÐ ALLA DAGA.
SLÉTTARI, FYLLTARI OG ÚTHVÍLD HÚÐ MEÐ FALLEGA MÓTAÐAR ÚTLÍNUR.
VÍTAMÍNFYLLT OG FERSK HÚÐ.
Dagkrem
ANTI-OX

Næturkrem
D-TOX

5 virkir efnaþættir úr
ávöxtum og grænmeti2

5 virkir efnaþættir úr tei
og fræjum3
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Helga Margrét Reykdal
Hefur verið viðloðandi fjölmiðla allt
frá því að hún var fimmtán ára.

FIMMTÁN ÁRA Í

FJÖLMIÐLA
Helga Margrét
Reykdal segist uppalin á fjölmiðlum og hóf
sjálf störf innan þess
geira aðeins fimmtán
ára gömul. Hún er nú
framkvæmdastjóri
kvikmynda- og viðburðafyrirtækisins Truenorth.
Viðtal: Sara McMahon
Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

Gríms
Gr
íms fiskibollur
hollur kostur á 5 mín.

aðir Helgu Margrétar
Reykdal starfaði lengi
hjá hinum ýmsu
prentmiðlum og segist
Helga því hafa kynnst
heimi fjölmiðlanna ung að árum.
„Pabbi hefur starfað hjá hinum
ýmsu fjölmiðlum alveg frá því
að ég fæddist og ég hef því alltaf
verið mikið í kringum fjölmiðla,“
útskýrir Helga Margrét.
Í stóra verkfallinu sem átti sér
stað árið 1984, þegar allir meðlimir
stéttarfélagsins BRSB lögðu niður
störf, var faðir Helgu Margrétar í
hópi manna sem ráku ólöglega
útvarpsstöð og var Helga Margrét
meðal annars fengin til að setja
saman popplög þegar prófa átti
útvarpssendinn í fyrsta sinn og
þannig hófst ferill hennar innan
fjölmiðla. „Starfsfólk á ritstjórn
DV rak á þessum tíma ólöglega

F

útvarpsstöð, Fréttaútvarpið, og var
pabbi þar á meðal. Í upphafi var
sendirinn í gömlum Land Rover
sem ekið var um bæinn svo ekki
væri hægt að rekja sendinguna, en
síðar var sent frá ritstjórn DV. Ég
var auðvitað ekki í skóla á þessum
tíma, þar sem það var verkfall, og
gat því tekið þátt í þessu ævintýri
með pabba,“ segir Helga Margrét
og bætir við: „Ég leiðist því tiltölulega snemma inn á þessa braut.“

„Það er mesta
furða hvað maður
verður lítið feiminn.“
TÓK SKÓLA MEÐ VINNU
Hún hélt áfram að vera viðloðandi fjölmiðla eftir Fréttaútvarpsævintýrið og vann til dæmis sem
blaðamaður hjá DV með skóla
þar sem hún fjallaði helst um
lífið og tilveruna. Hún gerðist
síðar aðstoðarmanneskja Ingólfs
Margeirssonar og Völu Matt sem
voru þá umsjónarmenn viðtalsþáttarins Í sannleika sagt. Þátturinn var framleiddur af Saga
Film og segist Helga Margrét hafa
ílengst hjá því fyrirtæki þegar
framleiðslu þáttanna lauk. „Fyrst
vann ég í fjölmiðlum með skóla
en undir lokin var ég farin að taka
skólann með vinnu,“ segir hún létt
í bragði. Helga Margrét stundaði
nám í stjórnmála- og fjölmiðla-

fræði við Háskóla Íslands en vann
meðfram náminu hjá Saga Film
allt þar til hún stofnaði, ásamt
Leifi B. Dagfinnssyni og Árna Páli
Hanssyni, sumarið 2003 fyrirtækið Truenorth, sem sérhæfði sig í
að þjónusta erlenda aðila sem
hingað koma til að kvikmynda.
„Okkur fannst þetta rétta skrefið til að taka á þessum tíma. Við
höfum alltaf haft mjög litla yfirbyggingu í kringum okkur, það
eru fáir fastráðnir en þess í stað
stækkum við og minnkum eins
og harmóníka eftir því sem þarf.
Árið 2005 hófum við að sinna viðburðum og á þessu ári komu til
liðs við okkur tveir íslenskir auglýsingaleikstjórar, þeir Samúel og
Gunnar Páll, og ætlum við að fara
að sinna þeim markaði líka. Við
tökum þetta sem sagt í litlum en
ákveðnum skrefum.“

ENGIN FEIMNI
Helga Margrét segir helsta galla
starfsins vera þann að lítið sé
hægt að skipuleggja fram í tímann en segir að upp á móti vegi
að hún hafi kynnst mörgu áhugaverðu fólki í gegnum vinnu sína.
Truenorth hefur unnið að ýmsum
stórum verkefnum um árin og má
þar helst nefna stórmyndirnar
Flags Of Our Fathers og Stardust.
Innt eftir því hvort hún verði aldrei
feimin þegar hún hittir stórstjörnur í fyrsta sinn svarar Helga Margrét því neitandi. „Það er mesta
furða hvað maður verður lítið

EINKALÍFIÐ VIRT
Innan kvikmyndabransans starfa
margir karlmenn og eru konur í
nokkrum minnihluta og segist
Helga Margrét ekki vita af hverju
svo er. Hún tekur þó fram að breyting hafi orðið þar á undanfarin ár
og að sífellt fleiri konur taki að
sér störf við kvikmyndagerð. „Það
hefur sem betur fer orðið fjölgun
á konum sem starfa innan þessa
geira. Konur hafa alltaf verið
sterkar innan framleiðsludeildarinnar, í búningahönnun og förðun
en sótt minna í störf eins og ljósahönnun og tæknibrellugerð. Annars tel ég að konur eigi vel heima
í þessum bransa þar sem við erum
duglegar í að gera marga hluti í
einu og það er mikill kostur þegar
kemur að kvikmyndagerð,“ segir
hún brosandi.
Helga Margrét segir starfið vera
túravinnu sem geti bitnað á fjölskyldulífi fólks en segir starfsfólk
Truenorth vera duglegt að aðstoða
hvert annað við að láta hlutina
ganga upp. „Við hjálpumst mikið
að og virðum einkalíf hvert annars og reynum að vinna þannig að
allir uni glaðir við sitt. Ég hef alla
tíð verið mjög heppin með samstarfsfólk og á milli okkar hafa
myndast sterk vinatengsl.“

✽

feiminn,“ segir hún og hlær. „Það
helgast helst af því hvað þetta fólk
er yfirleitt skemmtilegt og opið.“
Hún segir kvikmyndaiðnaðinn
hér á landi hafa þróast gríðarlega eftir samstarfið við allt það
erlenda fagfólk sem hingað hefur
komið í tengslum við kvikmyndaframleiðslu og því sé mikilvægt að
halda áfram að fá slík verkefni til
landsins. „Íslenski kvikmyndabransinn hefur þróast mikið við
þetta og þess vegna skiptir það
fagið máli að halda áfram að fá
verkefni til landsins. Svo má auðvitað ekki gleyma fjárhagslega
ávinningnum sem hlýst af þessu,“
segir hún.
Helga Margrét segir mikla vinnu
liggja að baki því að fá erlenda
kvikmyndaframleiðendur hingað til lands og fer mikill tími í
að kynna og markaðssetja landið fyrir erlendum kvikmyndaframleiðendum. „Helstu kostir þess að
taka upp á Íslandi eru landslagið
og þær stuttu fjarlægðir sem eru á
milli staða. Hér þarf að keyra mjög
stutt til þess að skipta um landslag. Við höfum þó átt í erfiðleikum
með að fá fólk hingað eftir gosið
í Eyjafjallajökli þar sem erlend
tryggingafyrirtæki neituðu um
tíma að tryggja framleiðslufyrirtækin ef þau ætluðu sér hingað til
lands. Það er þó sem betur fer að
breytast núna,“ segir hún.

myndaalbúmið
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Þessi mynd er
tekin heima
hjá afa og
ömmu á Móbergi í Hafnarfirði, sem í dag
er betur þekkt
sem Setbergshverfið. Fram
að 6 ára aldri
ólst ég upp í
húsi sem var
rétt hjá þeim
og fór því oft
og iðulega
í heimsókn
þangað.
Þessi mynd var tekin af okkur vinkonunum í
saumaklúbbnum SMA í kringum árið 1990. Við
höfum haldið hópinn frá því við vorum saman í
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.

Þarna er ég með tveimur af systkinum mínum
og tveimur frændum heima hjá afa. Hundirinn
okkar, Snotra, er með á myndinni.

15 20%

afsláttur af öllu um helgina

i

GETUR EKKI VERIÐ
AÐGERÐALAUS
Helga Margrét segist hafa gaman
af starfi sínu og á meðan svo er
hyggst hún halda áfram á sömu
braut. Hún segist þó hafa ýmis
önnur áhugamál utan vinnunnar og nefnir í því samhengi eldamennsku og hannyrðir. „Ég hef
mjög gaman af því að elda og geri
það gjarnan þegar ég vil kúpla mig
frá stressinu sem getur fylgt vinnunni, mér finnst líka mjög róandi
að sitja við hannyrðir.“ Hún segist
einnig njóta útivistar enda fylgir
mikil útivera starfi hennar og nýverið hóf hún að leika golf. „Ég hef
alltaf eitthvað fyrir stafni þegar ég
er ekki í vinnu, ætli það megi ekki
segja að það eina sem ég er ekki
góð í sé að gera ekki neitt,“ segir
hún að lokum og brosir.

föstudagur 9
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MYND/COPENHAGEN FASHION FESTIVAL

Leðurklædd
Sérstaklega flottur
leðurjakki frá færeyska hönnuðinum.

Draugaleg Svartur kjóll
og skósítt vesti ásamt
síðri silfurhálskeðju.

Einstakt
Flottur kjóll,
leggings og
einstakur jakki
frá Barböru í
Gongini.

Barbara í Gongini slær í gegn á tískuvikunni:
www.lyfja.is
- Lifið heil

Framúrstefna
frá Færeyjum
önnunarmerkið bARBARA í gONGINI var á meðal þeirra skandinavísku tískumerkja sem sýndu línur sínar á nýyfirstaðinni tískuviku
í Kaupmannahöfn. Merkið er upprunalega frá Færeyjum en hefur aðsetur
í Kaupmannahöfn og þykir hönnun þess dökk og framúrstefnuleg.
Sýning bARBARA í gONGINI fór fram í Det kongelige danske musikkonservatorium og var líkari listagjörningi en tískusýningu. Tónlistin
var drungaleg og fyrirsæturnar gengu eins og í leiðslu um sviðið með
hvítmáluð andlit og kolsvart hár. Fatnaðurinn var framúrstefnulegur og
var sýningin því einstök upplifun frá upphafi til enda.
- sm
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Náttúrulegt og lífrænt
fyrir húðina
LAVERA

WELEDA

20%

20%

til 25. febrúar.

til 25. febrúar.

afsláttur

KYNNING Í DAG
Lyfju Lágmúla og Smáralind
kl. 14:00-17:00

afsláttur

Lavera eru vottaðar lífrænar húðvörur
– án allra aukaefna.

Granatepla andlitslínan. Náttúrulegar snyrtivörur
sem veita húðinni öfluga meðferð til lengri tíma.

SÓLEY ORGANICS

PURITY HERBS

20%

20%

til 25. febrúar.

til 25. febrúar.

afsláttur

eyGLÓ andlitskremið er lífrænt vottað, ríkt af andoxunarefnum og endurnærir þurra, og þreytta húð.

afsláttur

Andlits Serum vítamíndropar frá Purity Herbs
fríska upp líflausa, þreytta og vannærða húð.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

Framúrstefnuleg Hönnun Barböru í
Gongini þykir einstök.

Svart og flott Fallegur, hálf gegnsær kjóll
frá Barbara í Gongini.

12 föstudagur
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útlit

✽ Lifið lífinu

NÁTTÚRULEGUR FARÐI Teint Miracle-andlitsfarðinn frá LancÔme
er áferðarfallegur og gefur húðinni náttúrulegt útlit. Éclat Miracle er ljómaserum sem hægt er að nota eitt og sér eða sem undirfarða. Það jafnar
litarháttinn og gefur húðinni fallegan ljóma.

Fyrirsætan Andrej Pejic slær í gegn innan tískuheimsins:

Andlit kynlausrar tísku

Baksviðs Pejic myndaður
baksviðs á sýningu Odyn
Vovk á tískuvikunni í New
York sem fram fór í byrjun
febrúar.

Fríður sýnum Andrej Pejic baksviðs á sýningu Custo
Barcelona á tískuvikunni í New York nú í febrúar. Pejic
hefur verið vinsæll á tískupöllunum í ár.

Serbneska fyrirsætan Andrej Pejic
hefur heillað tískuheiminn undanfarna mánuði en hann vakti
fyrst athygli er hann sýndi fötin
hjá hönnuðinum Jean Paul Gaultier í desember síðastliðinn. Síðan
þá hefur stjarna hans risið hratt.
Pejic er aðeins nítján ára gamall og flúði föðurland sitt, BosníuHersegóvínu, á tíunda áratugnum
og hefur síðan þá búið í Ástralíu.
Hann hefur verið ráðinn af hönnuðum til að sýna bæði herra- og
kvenfatnað og situr meðal annars fyrir í nýrri auglýsingaherferð
fyrir vorlínu Marcs Jacobs. Útlit
hans þykir sérstaklega kvenlegt
og vöxturinn sömuleiðis og er
hann orðinn andlit þess sem kallað hefur verið „kynlausrar tísku“,
það er að segja tísku sem hentar
báðum kynjum.
Pejic segist ekki eiga í vandræðum með að sýna kvenmannsföt og viðurkennir að honum þyki
gaman að láta dekra við sig baksviðs af förðunarfræðingum og
hárgreiðslufólki.
- sm

Í flíkum frá Jean-Paul Gaultier
Pejic sýnir nýja kvenlínu hönnuðarins Jean-Paul Gaultier. Þess má
geta að söngkonan Rihanna klæddist þessum kjól á Grammy-verðNORDICPHOTOS/GETTY
launahátíðinni.

Á tískuvikunni Pejic
sýnir fatnað hönnuðarins
Yoana Baraschi á tískuvikunni í New York.

Heiðruð Hönnuðurinn Christian Louboutin hefur hannað skó sem bera nafnið The
Blake, í höfuðið á leikkonunni
Blake Lively.
NORDICPHOTOS/GETTY

Louboutin hannar skó sem nefnist The Blake:
ÞÆGILEGAR ABC aðhaldssokkabuxur frá Oroblu
fyrir árshátíðir og fermingaveislur.
Konur þurfa ekki endilega að vera
með aukakíló sem þær vilja fela,
til að þurfa á aðhaldssokkabuxum að
halda. Margar sem eru búnar að eiga börn eru með slappari húð en áður, burtséð
frá fituhlutfalli og aukakílóum. ABC sokkabuxur eru draumur hverrar konu, “bumba yfir streng”
hverfur, sokkabuxurnar rúlla ekki niður og konur verða allar stinnari og sléttari, passa betur í fötin og líður
einfaldlega betur í fötunum sínum. ABC buxurnar eru einnig með þannig áferð að sokkabuxurnar loða ekki við fatnað,
fatnaðurinn situr því á glæsilegri máta. ABC sokkabuxurnar slétta magasvæðið, lyfta upp og undirstrika rassinn ásamt því að
styðja við mjaðmir og hliðar, til bæði með og án stuðnings niður á læri. ABC sokkabuxurnar eru til bæði í 40 og 20 denum
í svörtum og sun lit, ráðleggjum eindregið 40 den fyrir konur sem eru þéttvaxnar því þær eru hærri upp og rúlla því síður
niður. Báðar týpur er hægt að nota við opna skó.

Lively heiðruð
Gossip Girl-stjarnan Blake Lively
er mikill aðdáandi Louboutinskónna og sést iðulega klæðast slíkum skóm á rauða
dreglinum. Hönnuðurinn
Christian Louboutin ákvað
að heiðra Lively og hanna
skó sem bera nafn hennar og eru þeir nú komnir á markað. Skórnir kallast The Blake
og eru litríkir
hælaskór

sem Lively mun án efa bera með
sóma.
Önnur leikkona sem hefur
hlotið þennan heiður er
gamla „it“-stúlkan, Jane Birkin, en
tískuhúsið Hermès framleiðir enn
hinar geysivinsælu
Birkin-töskur. - sm
The Blake Skórinn
sem Louboutin hannaði
handa Lively.

Amor Amor frá Cacharel, er
ómótstæðilegur og djarfur
ilmur.
Amor Amor er ávaxta-blómailmur
sem heillar þig 100% frá fyrstu
kynnum.
Hvert og eitt innihaldsefnanna
eru samstundis meðtekin af
lyktarskyninu, hvort sem það er
musk, sandalviður eða amber.
Amor Amor Absolue er eau
de parfum ilmur sem er lifandi,
fjörlegur og heillandi. Ilmurinn
er freistandi, en þó viðkvæmur
með vanillu sem fullkomnar
heildarilminn.

Nýr hreinsimaski.
Silk Peeling Mask.
Nýr hreinsimaski í Sensai línunni
frá Kanebo Einstaklega mildur
hreinsimaski sem djúphreinsar
húðina og veitir góðan raka.
Húðin verður hrein og silkimjúk
með þessum djúpnærandi en
milda hreinsimaska.
Kemur blandaður í pumpuformi
– nuddaður á húðina og látin
bíða í eina mínutu og síðan
hreinaður af. Inniheldur Fíngerð
silkikorn sem leysast upp og
veita húðinni einstakan raka.

Ilmurinn er sannkallaður
ástarelexír, ómótstæðilegur og
djarfur.

Parisienne frá YSL.
Toppnótan er óvenjuleg og
kynþokkafull með vinyl keim,
trönuberjum og brómberjum.
Hjarta ilmsins kemur fá
tígulegum og litríkum
blómum eins og fjólu og
Damask rós. Ávextir gefa
ilminum kynþokkafullan
blæ og nútímalegir
viðartónar (sandalviður,
Patchouli og Vetiver)
og musk umvefja hann
orku.
Þú þarft ekki að vera
fædd í París til að vera
„PARISIENNE”, það
geta allar konur verið
„PARISIENNE” í huga sér.
Fæst aðeins í Hygeu
verslununum, Hagkaup
Holtagörðum, Kringlu og Smáralind, í Jöru á
Akureyri og Bjargi á Akranesi.

Nýtt krem frá Clarins Vital Light.
Hámarksendurnýjun.
Eitt stærsta skrefið í baráttunni við öldrun húðarinnar. Í fyrsta
sinn í sögunni hefur Clarins nú notað afar óvenjulegar jurtir
sem virkilega hraða endurreisn collagens með því að framkalla
aftur það jafnvægi sem ung húð býr yfir. Ein af þeim er til að
mynda Cochlearia eða Skarfakál sem fengið er frá Íslandi.
Vinnur gegn öldrun húðarinnar og endurheimtir ljóma hennar
Andlit þitt mun geisla af endurheimtum æskuljóma. Nú getur
þú öðlast svo miklu meira en bara slétta húð með fallegum
blæ því húð þín mun beinlínis ljóma af heilbrigði, vellíðan og
útgeislun ungrar húðar.

Miss Dior Chérie edt 50ml.
Vorblóma-cyprus ilmur.
Christian Dior sagði sjálfur að engin kona
væri fullklædd ef ilminn vantaði. Miss Dior
Chérie er Parísar ilmur fæddur í hátískuhúsi Christian Dior. Ilmurinn sem fangar
sjarma og elegans Parísar konunnar.
Topptónn: Sætur appelsínu essense
Miðtónn: Neroli
Grunntónn: Patchouli

Giorgio Armani hefur hannað nýjan
dömuilm sem heitir Acqua di Giola eða
„vatn ánægjunnar.“
Fyrir þennan nýja dömuilm hefur hann sótt innblástur
sinn til náttúrunnar sem er honum mjög kær.
Ilmurinn er sambland af jörð og hafi, frísklegur viðarsítrusilmur.
Ilmnóturnar eru Kramin myntulauf sem gera ilminn
mjög frískandi.
Vatnajasmina sem endurlífga, ásamt brúnum sykri og
sedrusviði sem gera ilminn natunafullan.
Ilmurinn undirstrikar einstaka tilfinningu og ánægju.

Ljúfir ilmir og mjúk krem
Flowerbomb.

Fágaður og nútímalegur ilmur frá Gucci,
Flora by Gucci EDT.
Trésor in Love frá Lancôme,
ástarfundur með tindrandi gleði.
Ilmurinn er nautnafullur, frísklegur og vekur þokka.
Blómanótur gefa ilminum mýkt og yndisauka en
ávaxtanótur gefur ilminum sætleika.
Ilmurinn inniheldur Nektarínu, Peru og Bergamont
tré í toppnótu. Hjarta ilmsins er Jasmína og
Tyrknesk rós. Grunnnóta inniheldur Musk og
Sedrusvið. Fæst á öllum Lancôme útsölustöðum.

Margbreytileiki þessa ilms hefst í kjarna hans sem er
settur saman úr rós og Osmanthus blóminu.
Ferskir sítrustónar og bóndarós mynda topptóninn og
í grunninn er sandelviður og patchouli.
Spennan milli þessara tveggja þátta nær algeru
jafnvægi þar sem æska og léttleiki kallast á við munúð
og dýpt.
Þarna er blómamynstrið fræga sem notað var
í hönnun á silkislæðu sérstaklega hannaða fyrir
prinsessuna af Mónakó, Grace Kelly.

Flowerbomb
dömuilmurinn frá
Viktor & Rolf er
ávanabindandi
blómasprengja
full af
orkugefandi
blómum og
heimurinn
sýnist
bjartari og
jákvæðari.
Ilmurinn vekur
upp upp dýpstu
skilningarvit og þér
finnst sem þú sért í eigin leynigarði langt frá
grimmri veröldinni.” Fæst eingöngu í Hygeu
Kringlunni og
Smáralind,
Snyrtivöruversluninni
Glæsibæ,
Debenhams,
Jöru Akureyri
og Bjargi á
Akranesi.

Y-3

Calvin
Klein

Badgley
Mischka
Issey
Miyake
Yves Saint Laurent

Jean-Paul
Gaultier

Zac Posen

Marc by
Marc Jacobs

Vivienne
Westwood

Y-3

Flottar yfirhafnir gegn veðrum og vindum:

YFIR

Jean-Paul
Gaultier
Alexander
Wang

TÍSKUNA

HAFIN
Falleg og hlý yfirhöfn er nauðsynleg eign fyrir
óútreiknanlega íslenska vetur og sem betur fer
virðist allt vera leyfilegt í þeim efnum.

Balmain
Vivienne
Westwood

Zac
Posen

Louis Vuitton

Jeremy
Scott

Marc by
Marc
Jacobs

Kello
Kringlunni 4
S. 568-4900

Verð: 29.900
Stærð: XS – XL
Hlín Reykdal hálsmen:
13.900 ekkert men eins.

Verð: 29.900
Stærð: XS – XL
Hálsmen: 3.900 og 7.900

GK Reykjavík
Laugavegi 66
S. 565-2820
www.gk.is

Verð: 29.990
Stærð: 38-48
Litir: fæst einnig í
grænum tónum

Verð: 24.990
Stærð: 38-48
Litur: fæst einnig í
bláum tónum

Verð áður: 29.900 nú 23.920

Velklæddar í veislum …
Stíll

Tuzzi

Laugavegi 59
S. 551-4884
www.stillfashion.is

Kringlunni 4
S. 568-8777

Blá mussa
Verð: 12.900
Stærð: 34-46
Litir: Blár og
antikbleikur

Hvít silki/bómullar mussa
Verð: 19.900
Stærð: 36-46
Litir: hvítur og brúnn

Svartur kjóll með skrauti
Verð: 17.900
Stærð: 36-44
Hálsmen: 9.900

Kjóll Dranella
Verð: 12.900
Stærð: 34-46
Litir: Svartur og antikbleikur

Legginsbuxur
Verð: 10.900
Stærðir: 34-44
Litir: Svartur og
hermannagrænt
Klútur : 7.900
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Ása Ottesen stundar nám
við Háskóla Íslands og heldur jafnframt úti hinu vinsæla
tískubloggi Trend-land.
Háir hælar eða flatbotna skór:
Háir hælar um helgar, flatbotna á virkum dögum.
Ómissandi í snyrtibudduna: Svartur augnblýantur,
maskari, varasalvi, púður
og kinnalitur.
Uppáhaldsliturinn: Ekki
neinn einn, en jarðlitir eru
í uppáhaldi akkúrat núna.
Hver eru nýjustu kaupin:
Svört síð
gegnsæ
blússa í Kolaportinu
og svartar leðurlíkisbuxur frá Topshop,
líka í Kolaportinu.
Hvað dreymir þig
um að eignast:
Fallegt bárujárnshús
í Vesturbænum.
Það mætti alveg
vera fallegur garður og risa eldhús. Svo
dreymir mig líka um að
fara til Mexíkó með fjölskyldu minni.
Hvaða lag kemur þér
í gott skap: Soul Clap
með lagið Extravaganza.
Uppáhaldshönnuðurinn: Ég væri til í að eiga
margar flíkur frá Vivienne Westwood og Alexander McQueen. Svo finnst
mér margt rosa fallegt í Kiosk hérna
heima.
Uppáhaldsdrykkurinn: Gordon
í grape er
málið.

30-50%

FRÍ LEGUGREINING
VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
Rúmgott er eini framleiðandi landsins í svæðaskiptum heilsudýnum
Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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Jeppar í ýmsum stærðarflokkum verða
til sýnis hjá Toyota á morgun.

Risa jeppasýning
hjá Toyota
NÝIR LAND CRUISER- OG HILUX-JEPPAR
AUK BREYTTRA JEPPA VERÐA TIL SÝNIS.

Selma Björnsdóttir söngkona hefur lagt stund á kántrísönglistina undanfarið en fyrir
nokkrum árum var henni sagt að hún væri með kántrírödd.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Fer að sjá Dolly
Parton í haust
Nýr söngheimur opnaðist Selmu Björnsdóttur söngkonu þegar hún fór
að æfa kántrísöngtækni. Auk þess að stofna heila kántríhljómsveit
keypti hún sér miða á Dolly Parton tónleika sem fara fram í haust.
„Ég ákvað að skipta aðeins um gír
fyrir jólin og gera kántríplötu en
þegar ég var í mastersnámi hjá
Complete Vocal Institute fyrir fjórum árum sagði Catherine Sadolin
mér að ég væri með kántrírödd.
Ég ákvað að taka því sem hrósi
og síðan þá hefur kántríið blundað í mér,“ segir Selma Björnsdóttir
söngkona. Catherin Sadolin
er stofnandi Complete
Vocal Institute, sem er
einn stærsti söngskóli
Evrópu.
Selma birtist fyrir jólin
með kúrekahatt, greinilega búin að mastera
söngtækni kántrísöngvarans sem er allt önnur en
sú sem notuð er í poppog söngleikjalögum
að sögn Selmu. Í
haust tekur Selma
kántríið svo alla
leið en hún ætlar
að skella sér á
tónleika með
sjálfri Dolly Parton í haust. Með í
för verða vinkonur
hennar og vinnufélagar.
„Við erum nokkrar sem
erum nú þegar búnar
að kaupa okkur miða.
Nanna Kristín og María
Heba leikkonur, Björk
Eiðsdóttir, blaðamaður og sjónvarpskona og
svo eru nokkrar í viðbót
sem eru að melda þetta
með sér. Ætli þetta fari
ekki að verða síðustu forvöð að sjá söngkonuna á
sviði, hún er komin vel á
sjötugsaldurinn,“ segir
Selma.
Hljómsveit Selmu, Miðnæturkúrekarnir er skipuð
vinsælum tónlistarmönnum,
Vigni Snæ Vigfússyni, Pálma
Sigurhjartarsyni, Benedikti
Brynleifssyni, Róberti

Þórhallssyni og Matthíasi Stefánssyni. Meðlimir hljómsveitarinnar
hafa því haft í nægu að snúast, til
að mynda í Söngvakeppni Sjónvarpsins og Miðnæturkúrekarnir
hafa því aðeins komið fram á tónleikum einu sinni til þessa. Nú um
helgina, á laugardagskvöld troða
þeir upp í annað sinn með kántríveislu á Græna hattinum á Akureyri. Bæði tekur bandið lög af
plötunni Alla leið til Texas
sem kom út fyrir jólin og svo
þekkta kántríslagara.
„Ég hef haft áhuga á kántrí
frá því að ég var lítil stelpa
og hlustaði þá aðallega á
Dolly Parton og Tammy
Wynette. Pabbi hlustaði svo á Johnny Cash
þannig að tónlistin
var alltaf til staðar á heimilinu.
Svo einhvern
veginn þegar
unglingsárin
skullu á var
þetta ekki
„kúl“ lengur þannig að
maður lagði kántríáhugann á hilluna í talsverðan tíma,
eða allt þangað til að ég
hitti Catherine Sadoline.
Ég hef haft mjög gaman
af því að þróa með mér
þessa tækni. Maður syngur frekar beint og þetta er
allt frekar hresst og hvert
lag hefur sitt þema, sjarma
og fíling,“ segir Selma sem
stefnir jafnframt á að gera
kántríjólaplötu fyrir næstu
jól.
- jma

Árleg Risajeppasýning Toyota verður
haldin á morgun frá klukkan 12 til
16 í húsnæði Toyota að Nýbýlavegi í
Kópavogi.
Á sýningunni verða nýir Land Cruiser- og Hilux-jeppar en einnig verða
breyttir jeppar til sýnis, bæði nýir og
eldri bílar. Sumir breyttu bílanna eru
í eigu einstaklinga en einnig verða
sýndir bílar frá hjálparsveitum og
fyrirtækjum.
Arctic Trucks kynnir jeppabreytingar
og sýnir bíla sem fyrirtækið hefur
breytt. Auk þess verða sýndar myndir
frá ferð á Suðurskautið á Hilux-jeppum sem fyrirtækið hafði breytt.
Garmin verður með kynningu á
leiðsögubúnaði, AMG Aukaraf kynnir
bílavörur og Jeppaklúbbur Útivistar
kynnir starfsemi
sína.

ÚTSALA ÚTSALA
ÚTSALA
!ÈEINS FJÎGUR VERÈ Å
BÒÈINNI AF ÒTSÎLUVÎRUM

 
!&3,4452

 o  o  o 

Arctic Trucks
sýna myndir frá
ferðalagi til Suðurskautslandsins.

Nú færð þú hinn frábæra
hreinsunardrykk

„Beat the body
with goji” á 2 fyrir 1
Frábærar reynslusögur viðskiptavina okkar hafa
nú þegar sannað góð áhrif drykkjarins.

Dolly Parton er nýbúin að eiga
stórafmæli, en hún varð 65 ára
19. janúar síðastliðinn.

Síðasta sýningarhelgi á verkum barna úr Myndlistaskólanum í Reykjavík í Listasafni Íslands. Í vetur gerðu
nemendur Myndlistaskólans í Reykjavík sér ferð á Listasafn Íslands og skoðuðu sérstaklega ólíkar birtingarmyndir landslags í verkunum á sýningunni. Í framhaldinu unnu þeir verk þar sem þeir tókust
sjálfir á við landslagið. Opnuð var
sýning hinn 5. febrúar þar sem
gefur að líta afraksturinn.
listasafn.is

Innihaldsefni: engifer, gojiber, rauðrófur, cayenne pipar og bláber hafa mjög
góð áhrif á hreinsun líkamanns.

Verð 1990,- 2x2lítar!
Fæst einungis Á Digranesvegi 10 – á meðan birgðir endast.
Sendum á landsbyggðina.

Engifer ehf – Digranesvegi 10 Kópavogi – Sími 527 2777
w w w. m y s e c r e t . i s – i n f o @ m y s e c r e t . i s
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Fjórhjól

BÍLAR &
FARATÆKI
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Bílabúð Benna ehf.
Bíldshöfða 10,
Sími: 587 1000
www.benni.is

Rafvespurnar komnar!

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
Opið frá 13 til 18 mánudaga til
föstudaga.

Til sölu Ford Excursion LTD 35“ breyttur
árg. 2001 ekinn 144 þús. mílur nýskoðaður 7,3L Power stroke. Upplýsingar
veitir Bergur í síma 892 1260.

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

Skoda Oktavia II TDI 2/2008 ssk. ek.
54,000 áhvílandi lán1,800,000 verð
tilboð 2,400,000 Fínn og sparneytinn
bíll er á staðnum.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300
Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

LAND ROVER RANGE ROVER DSE, raðnr
273313, nýskr 4/1999, ek 155.000,
disel, sjálfsk, ásett verð 1.290.000.
A.T.H er á staðnum

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

35:5+) 38   ',8 
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FORD TRANSIT BUS 9/2000 2.5 DISEL
15 MANNA BÍLL BEINSKIPTUR EK 166
Þ KM TOPPEINTAK Í TOPPSTANDI Á
AÐEINS 1.450 Þ Vantar bíla á skrá og á
staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110
Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

33!.'9/.' 2%84/. )) 28 
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OPEL VECTRA-B. Árgerð 1999, ekinn
185 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
299.000. Rnr.230068 40% afsláttur af
sölulaunum.

250-499 þús.

Til sölu MMC L200 árg 1997. 2,5 L Disel.
Ekinn 252 þ km. Bíll í góðu ástandi.
Verð 490 þús Uppls í sima 896-5636

Vinnsælu netakerrurnar komnar aftur
á frábæru verði stutt kr 179,999 löng
kr 229,999
Hagkaup, sími 563-5000.

Lyftarar
Heli CPD25 2,5t 48V árg:2005 3m
duplex mastur m/frílyftu 4ventla glussakista Uppl í s: 660 9552

Hjólbarðar

Gott verð !!!

Pajero Intense Diesel 11/2007 ekinn
aðeins 41þ Ásett v 5.990 Fæst á 5.490
staðgr. Uppl. í síma 7701062

Isuzu Trooper 3L, 2002 með þreytta vél
samt ekinn, 160þ. Hreinn 663-8504

500-999 þús.

Til sölu Trexus 44x17 á Völsuðum Dodge
felgum. Lítið notað. Verð 380.000.
Uppl. í s. 896 4554.

Isuzu Trooper árg.‘99 Diesel. Ek. 233
þús. yfirfarinn mótor, ný kúpling. 31“
vetrardekk. 7 manna. Tilboð 750 þús.
S. 659 3459.
Volswagen Bora árgerð 2002 til sölu.
Mjög góður bíll, ekinn 102 þús. Gott
verð. Sími 895 6595.

Bílar óskast

FORD F150 LARIAT. Árg. 2004, ek.
123 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.590.000. Rnr.230055 40% afsláttur
af sölulaunum.

M.BENZ C 200 KOMPRESSOR CGI
KOMPR (243). Árg. 2005, ek. 91 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.990.000.
Rnr.250011 40% afsláttur af sölulaunum.

Bílar til sölu

Kerrur

VW passat 1800 ssk. árg. ‚99 ný skoðaður EK:258Þkm V.200Þ. kr. S: 892
8511.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Toyota Rav4, 2007 árgerð, sjálfskiptur,
ekinn um 85 þús. ábyrgð fylgir. Ásett
verð um 2.900.000 fæst á 2.390.000
Möguleiki á 70% láni. Skoða skipti.
Uppl. í síma 8985651

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is
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Toyota Rav4 árgerð 2005, sjálfsk., ek.
145 þús.km., sk.‘12, Toy-þjónusta, í
topplagi, dráttarbeisli og fl., verð kr.
1.550.000,- 100% lánað, 821-6292

Ekki missa af þessum fáu hjólum
sem eftir eru á Þessu frábæra verði.
Götuskráð fjórhjól með spili og tösku
á aðeins 990 þús. VDO Verkstæðið
Borgartún 36 S: 5889747 www.vdo.is

M.Benz C180 árg. 1994, ekinn 309 þ.
km, sjálfskiptur, heilsársdekk, álfelgur,
CD, skoðaður 2012, mikið endurnýjaður, s.s. tímakeðja, spyrnufóðringar
framan, gormaskálar framan, hjólalegur framan, lakk gott, góður bíll verð
390.000- uppl. síma 899-8789.

TILBOÐ ! Jeep Grand Ch Limited
Anniversary 06/2001 4,7 V8 ek 138
þ.km leður , lúga ofl verð aðens 990
þús (eftir lokun 864-8989)

4/9/4! 9!2)3   4 30/24
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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

Til sölu Frábær vinnubíll Toyota Dyna
150 árg. 5/2008 ekinn 46 þús. km. Verð
með VSK er 2.890.000.- Upplýsingar
veitir Bergur í síma 892 1260.

Vantar bíl!

DIESEL Toyota Auris 1.4 Terra beinskiptur, bíll sem eyðir litlu sem engu, ekinn
61 þús. skráður 6/2008 bíll í ábyrgð.
Ásett verð 2150þ. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. í síma 6600288

Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr.
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.
Til sölu ný sumardekk. Nr. 225/65-17,
eru undan Toyota Raw. Upplýsingar í
síma : 8991903

Bíll óskast
á 25-250þús.

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

! Bíll óskast !

Tilboð aðeins 299.999

Opel Astra wagon 1200 árg 6/2000
ekinn 228 þ km 5 gíra cd góð nagladekk skoðaður 2012 ný smurður bíll í
toppstandi og á nóg eftir verð aðeins
299.999- stgr möguleiki á visa-rað.
upplí síma 861-7600

Varahlutir

Óska eftir bíl allt frá 0-250 þúsund
staðgreitt. Þarf að vera skoðaður og vel
með farinn. Helst sjálfskiptur. Hringdu í
síma 615 2422.

Kaupi bilaða bíla

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

Jeppar
Hyundai Sonata 2001 ek-112 þús km.
Í góðu lagi sumardekk á felgum fylgja
590 þ.

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

Sendibílar
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BMW X5 4.4 L. 2001 árgerð. 2,7 millj.
Tilboð 2,3 millj. Toppeintak. S. 699
2120.

HONDA CR-V STW 4WD RVI. Árgerð
1998, ekinn 172 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 590.000. Rnr.230063 40% afsláttur af sölulaunum.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík
Sími: 517 0000
www.planid.is

M. Bens ML 230, 4x4, árgerð 1998,
ekinn aðeins 120 þús.km., innfl. nýr,
(ASKJA) einn eigandi, sk.‘12, verð kr.
1.450.000,- 100% lánað, 821-6292

Peugot 407 Diesel 2,0L. HDI. Árg.
‚06. Sjálfskiptur. Mjög góður bíll. V.
1.570.000. S. 694 5271.

Bílapartasala

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
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Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.is 565-6020.
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.
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Málarar

Húsnæði óskast

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

Málarameistari

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

Húsaviðhald

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

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

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.

VW, Skoda, Audi,
varahlutir og viðgerðir
S: 534 1045

Erum að byrja að rífa VW Bora ‚01, VW
Caddy ‚05, octavia 4x4, bensín og disel
‚05 og ‚07. Patrol ‚96, Honda CRV 00,
Terios 99, marga Benz bíla, Pajero, disel
99. Golf ‚05, Ford Focus ‚00, Renault
traffic ‚05 og Almera ‚98. Partahúsið
opið 8:30-18 virka daga og 10-14 laugardaga. S. 555 6666.

N & V Verktakar.
Flísalögn á frábæru tilboði.
4.000kr. fermeterinn.
nv.verktakar@gmail.com
Upplýsingar í síma 661 3149.

Pípulagnir
Pípulagnir

Faglærðir Píparar

PVC. ÞAKDÚKUR. Nýlögn og viðgerðir.
Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s: 6603571 eða Póstf. Larus7171@simnet.is

Tölvur

Hreingerningar

geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

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

www.buslodageymsla.is

Málverk

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

ATVINNA
Atvinna í boði

Dýrahald

Til bygginga
Til sölu hvítar Steni-plötur 280X120 10
stk. 4 brotnar fylgja með. Verð 100 þús
plús vsk. Uppl. í S 847 6391

Kvöld- og helgarvinna

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup
og bónusar. Okkur vantar öflugt og
skemmtilegt fólk til úthringinga! 18 ára
lágmarksaldur. Hringdu núna í síma
774 7400 kol@kol.is

Starfsmenn óskast!

Nudd

Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.

Garðaumsjón: felli tré, grisja og snyrti.
Hagstæð kjör. Halldór garðyrkjum. Sími
698 1215.

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

www.smidaland.is

Nýsmíði-viðhald-gluggar-hurðar-sólpallar-öll smíði. S. 772 0040.

Trjáfellingar

Snyrti tré og runna. Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.
Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur
sími 697 8588.

NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ

S. 823 8280 Líkamsskrúbb, heitur
pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f.
2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, veitingar, heilsu, vítamín
og næringarráðgjöf. Uppl. - pantanir
s. 823 8280. Gjafabréf. JB Heilsulind
Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau.
THE BEST !!MASSAGE IN DWON TOWN
FOR THE BEST MAN!only today. 24/7
8698602

Spádómar
Bókhald

Matreiðslunemi óskast á Nauthól veitingastað, áhugasamir hafi samband
í síma 8988386, Eyþór eða eythor@
nautholl.is
Vantar smiði strax á höfuðborgarsvæðinu, Uppl. í S: 894 0048 og 893 0422.
Frá 09:00-16:00.

Hestamennska

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

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

HEILSA

TILKYNNINGAR

Heilsuvörur

Tilkynningar

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

TILBOÐSDAGAR

30% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM
REIÐBUXUM OG ÚLPUM. HESTAR OG
MENN ÖGURHVARFI 1 SÍMI 567 3300

Líkamsrækt
Óska eftir að kaupa VECTRA VX 18 eða
VX 28 æfingarbekk. Upplýs.. í síma
6607890

Fæðubótarefni

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Herbalife, fyrir alla. www.dagamunur.
is Sendið SMS 8918902 eða asta@
dagamunur.is
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Nudd

Spásími 908 6060

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

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

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

Kaupi gull !Ég, Magnús
Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og
gull skartgripi. Kaupi allt gull,
nýlegt, gamalt og illa farið.
Leitið til fagmanns og fáið góð
ráð.
Upplýsingar á demantar.
is í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

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

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

Búslóðaflutningar

Geymsluhúsnæði
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir

Whole body massage. S. 849 5247.

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

32 ára námsmaður óskar eftir íbúð
í póstnúmerum 101, 105 eða 107.
Vinsamlega hafið samband við Einar í
síma 695 2413.

verktakafyritæki sem sér um viðhald og
endurbætur vantar starfsmann í verkefnisöflun,tilboðsgerð og utanumhald
verkefna. árangurstengd laun upplysingar sendist á verkefnin@gmail.com

Líkamsnudd! Frábær þjónusta! Tilboð í
dag! S:6618272 eða 6930348

TRJÁKLIPPINGAR

Óska eftir íb./parhús til leigu sem fyrst
í grafarvogi allt kemur til greina uppl:
822 0090.

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi.
Upplýsingar í síma 824 2356.

Óskast keypt

Verslun

Nudd

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

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

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

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

Garðyrkja

Húsgögn

20 ára stelpa í námi leitar að íbúð í
miðbæ eða nágreni S. 697 9014.

Sjónvarp

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
663 5315 & 699 6069.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Til sölu

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna.
Gæði og gott verð. Hirzlan Smiðsbúð
6 Sími 564-5040

ÞJÓNUSTA

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

HEIMILIÐ

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

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

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

KEYPT
& SELT

Rafvirkjun
Tökum að okkur
parketslípun

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.

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.
Lög.g Rafvirki getur tekið að sér verkefni. Gott verð í boði. Uppl S: 698
1524.

TANTRA MASSAGE

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

Húsnæði í boði
3 herb., 80 fm íb. til leigu í Blikahólum
6. Mögul. að einhver húsgögn fylgi.
Uppl. í s. 863 3215.

Einkamál
Spjalldömur 908 5050

Opið allan sólarhringin, ný stúlka.

timamot@frettabladid.is
Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingi Hjörleifsson

Bára Marsveinsdóttir

Austurgötu 23, Keflavík,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 13. febrúar.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
mánudaginn 21. febrúar kl. 15.00.

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þriðjudaginn
15. febrúar. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
fimmtudaginn 3. mars kl. 13.

Sólveig Magnúsdóttir
Birna Lúðvíksdóttir
Marsveinn Lúðvíksson
Erna Lúðvíksdóttir
Erla Lúðvíksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjörleifur Ingason
Þorbjörg Sóley Ingadóttir
Guðný Lára Ingadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Erling Sigurðsson

Einar Jónsson
Kristján Magnússon

Nikulás Úlfar Másson
Haukur Holm

SKÚLAÞING Ragnhildur Bragadóttir, formaður Félags um átjándu aldar

fræði, hefur kynnt sér persónu Skúla fógeta.

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

Viggó Tryggvason
lögfræðingur,

lést á Skjóli þriðjudaginn 15. febrúar. Útförin verður
auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Hrafnhildur G. Thoroddsen
Tryggvi Viggósson
Snjólaug Anna Sigurjónsdóttir
Guðmundur Viggósson
Líney Þórðardóttir
Regína Viggósdóttir
Gunndóra Viggósdóttir
Ásgeir Arnoldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir, afi
og langafi,

SKÚLI FÓGETI: MINNST Á SKÚLAÞINGI

Ragnar Jóhann
Guðjónsson

Var mikilmenni

varð bráðkvaddur á heimili sínu miðvikudaginn
2. febrúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey. Hjartans
þakkir öllum þeim sem sýnt hafa okkur samúð, hlýhug
og aðstoðað okkur á þessum erfiðu tímum.
Gugga (Guðbjörg Ragnarsdóttir) Holli (Holgeir Jónsson)
Ragnar Jóhann Holgeirsson
Berglind Anna Holgeirsdóttir
og Jenný Klara Jónsdóttir

Innilegar þakkir sendum við öllum
sem sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför okkar ástkæru,
Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir,
tengdamóðir og amma,

Ingibjörg „Ía“
Jóhannsdóttir

Klöru Þorleifsdóttur
Teigaseli 9, Reykjavík.
Þorleifur Jónsson
Andrés Þorleifsson
Hjalti Þorleifsson.

Halldóra Andrésdóttir

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi föstudaginn
11. febrúar. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju í
dag, föstudaginn 18. febrúar kl. 15. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Líknardeild Landspítalans.
Þórir Gunnarsson
Soffía Bjarnadóttir
Gunnar Egill Þórisson
Bríet Þorsteinsdóttir
Soffía Rut Þórisdóttir
Þorsteinn Már Þorsteinsson
Þórir Ingi Þorsteinsson og Elma Lind Egilsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Sigríður Valdís
Rögnvaldsdóttir
Álftahólum 4, Reykjavík,

sem lést á krabbameinsdeild Landspítalans,
miðvikudaginn 9. febrúar sl., verður jarðsungin frá
Grafarvogskirkju í dag, föstudaginn 18. febrúar kl. 15.
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján Ágúst Flygenring
verkfræðingur,
Reykjavíkurvegi 39 (Tungu),
Hafnarfirði,

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Helga Ámundadóttir
Ari Ólafsson
Brynjar Ágústsson
Steinunn Inga Óttarsdóttir
Heiðar Ingi Ágústsson
Signe Viðarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Þrjú hundruð ár eru liðin frá fæðingu Skúla Magnússonar landfógeta. Af því tilefni heldur Félag um átjándu aldar
fræði málþing undir yfirskriftinni Skúlaþing í Þjóðarbókhlöðunni á morgun. Ragnhildur Bragadóttir sagnfræðingur er formaður félagsins og hefur kynnt sér persónu Skúla
sem hún segir óviðjafnanlega.
„Skúli er eitt sérkennilegasta og stórbrotnasta mikilmenni sögu okkar. Hann var afburðagreindur, vel lesinn
og lærður, en framkvæmdamaður meiri, áræðinn, framfarasinnaður um viðreisn landsins, hafði brennandi áhuga á
kjörum alþýðu og haldinn óbilandi viljafestu,“ segir Ragnhildur sem bendir á að Skúli hafi ásamt öðrum kjörkuðum
mönnum átt þátt í að viðhalda lífskjarki og framfarahug í
landsmönnum á mesta eymdartímabili sögunnar.
Skúli var sonur prestshjóna, fæddist að Garði í Kelduhverfi 12. desember 1711. „Hann var ódælt barn, mikill
fyrir sér og erfiður í umgengni,“ segir Ragnhildur en sem
unglingur var hann búðarsveinn á Húsavík. Þar komst hann
fyrst í kynni við verslunarháttu einokunarkaupmanna. Hann
fór síðan til náms í Kaupmannahöfn.
„Skúli varð frægur að því á sinni sýslumannstíð að vera
ekkjum hjálpsamur og munaðarleysingjum. Hann var röggsamt yfirvald, ekki strangur í dómum, og aðstoðaði jafnvel
sakamenn að strjúka ef honum fannst þeir mannvænlegir,“ segir Ragnhildur en bætir við að ónytjungum hafi hann
verið ómildur.
„Skúli lagði hornstein að menningarlegri og atvinnulegri
framsókn þessarar þjóðar og stjórnarfarslegu fullveldi, þótt
vissulega hafi aðrir komið þar að líka,“ fullyrðir Ragnhildur. Hann hafi átt í látlausum málarekstri og lagði til að einokunarverslun Dana yrði afnumin. „Hann var kaupmönnum
mikill skelfir og flaugst jafnvel á við þá. Til dæmis hafði
hann forgöngu um að brjóta upp búðir og dreifa úr þeim
matvælum þegar þjóðin svalt sáru hungri.“
Skúli taldi að smátt og smátt mætti koma versluninni í
íslenskar hendur. Verslunarfrelsi varð þó ekki að raunveruleika fyrr en 1854, en þá var það Jón Sigurðsson sem hafði
unnið fylgi nokkurra frjálslyndra danskra áhrifamanna til
að koma verslunarmálum í viðunandi horf. „Jón hefði sennilega ekki náð þessu marki, án undangengis brauðryðjendastarfs Skúla,“ telur Ragnhildur.
Skúli dvaldi lengi í Kaupmannahöfn til að vasast í ýmsum
baráttumálum og komst aldrei fjárhagslega á kjöl eftir það.
Einnig voru margir sem unnu gegn honum hér á landi. Skúli
lét af starfi landfógeta 1793 og andaðist 9. nóvember 1794
gjörsnauður maður eftir 40 ára landfógetaþjónustu. Hann
var jarðsettur í Viðey og fer lítið fyrir steini hans.
Skúlaþing hefst í fyrirlestarsal á 2. hæð í Þjóðarbókhlöðu
á morgun klukkan 13 og lýkur klukkan 16.30. Flutt verða
fimm fræðandi erindi um Skúla. Útdrættir úr erindum
verða síðar aðgengilegir á fraedi.is/18.oldin/.
solveig@frettabladid.is

lést á St. Jósefsspítalanum í Hafnarfirði þriðjudaginn
15. febrúar síðastliðinn. Jarðarförin verður auglýst
síðar.
Margrét D. Bjarnadóttir
Birna G. Flygenring
Garðar Flygenring
Erna Flygenring
barnabörn og barnabarnabörn.

Albert Baldursson
Pétur Þór Gunnarsson

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur
og frændi,

Sigurbjörn Þorgrímsson
(Bjössi Biogen)

Útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Þórðar Friðjónssonar
fer fram frá Hallgrímskirkju mánudaginn 21. febrúar
kl. 13.00.

raftónlistarmaður,

lést mánudaginn 7. febrúar. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 18. febrúar
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
líknarstofnanir.
Þorgrímur Baldursson
Jenný Sigurbjörnsdóttir
Atli Már Þorgrímsson
Kristín Björk Einarsdóttir
Hekla Atladóttir

Ragnheiður Dögg Agnarsdóttir
Sigríður Þórðardóttir
Steinunn Kristín Þórðardóttir
Friðjón Þórðarson
Haraldur I. Þórðarson
Óliver Dagur Thorlacius
Auður Ólöf Þórðardóttir
Barnabörn

Sævar Birgisson
Antonios Koumouridis
Hrefna L. Heimisdóttir
Ragnhildur Þ. Ágústsdóttir
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LÁRÉTT
2. vera til, 6. belti, 8. meðal, 9.
sníkjudýr, 11. tveir eins, 12. orðrómur,
14. fet, 16. tveir eins, 17. knæpa, 18. í
viðbót, 20. klaki, 21. fyrstur.

11

LÓÐRÉTT
1. blöðru, 3. þófi, 4. sumbl, 5. þróttur,
7. lævís, 10. stykki, 13. rölt, 15. aflast,
16. kóf, 19. mun.

13

14

Ábyrgð fréttakonunnar
tór hluti Íslendinga hafði líklega ekki
BAKÞANKAR
heyrt á Löru Logan minnst fyrr en í
Þórunnar
Elísabetar þessari viku, þegar fréttir bárust af því
að ráðist hefði verið á þessa bandarísku
Bogadóttur fréttakonu á Frelsistorginu í Kaíró. Og

S

það í miðjum fagnaðarlátunum vegna
afsagnar forsetans. Hún er þó vel þekkt
og þaulreynd í fréttaflutningi af helstu
átakasvæðum heimsins.

15

LAUSN

19

20

FRÉTTIRNAR um árásina á hana
vöktu eðlilega mikinn óhug. Það
var þó ekki algilt og miklar
umræður hafa spunnist um málið
á netinu síðustu daga. Þar hefur
meðal annars verið ýjað að því
að um athyglissýki sé að ræða
og að fréttir af árásinni hafi
verið stórlega ýktar. Ég veit ekki
með ykkur en ég held að flest
annað en kynferðislegt ofbeldi
myndu konur nýta sér til aukinnar athygli. Mörgum
fréttasíðum þótti einnig
ástæða til að skrifa um
útlit fréttakonunnar
og ástarmál hennar í tengslum við
ógeðfellda kynferðislega árás
á hana.

LÁRÉTT: 2. lifa, 6. ól, 8. lyf, 9. lús, 11.
ll, 12. umtal, 14. skref, 16. kk, 17. krá,
18. auk, 20. ís, 21. frum.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. bólu, 3. il, 4. fyllerí, 5.
afl, 7. lúmskur, 10. stk, 13. ark, 15.
fást, 16. kaf, 19. ku.

16

21

Krakkajóga
Nú ætlum við að fara aftur af stað með okkar vinsæla
krakkajóga. Við byrjum laugardaginn 19. febrúar og
kennt verður á laugardögum í allan vetur, fyrir börn á
aldrinum 2 til 5 ára klukkan 9.30 - 10.00 og fyrir börn
á aldrinum 6 til 10 ára klukkan 10.05-10.45 .
Skráning í síma 772 1025 og 695 8464
Seljavegur 2 - 101 Reykjavík
www.jogastudio.is - jogastudio@hotmail.com

SVO voru

að sjálfsögðu þeir sem vildu kenna trúarbrögðunum um. Það væri ekki við öðru
að búast af múslimum en að þeir réðust
á og misnotuðu konu með þessum hætti.
Einna vinsælust var þó sú skoðun að
galið væri að konur störfuðu yfirhöfuð
á stað sem þessum. Hún hefði átt að vita
hvað hún væri að fara út í. Vita að þetta
gæti gerst. Þessar skoðanir komu fyrst
og fremst fram í athugasemdakerfum
þar sem ekki þarf að skrifa undir nafni.
Enn og aftur sanna þau sig sem helsta
uppspretta fyrir vonbrigðum og vantrú á
mannkyninu.

ÞVÍ miður er ofbeldi nokkuð sem blaðamenn á átakasvæðum geta alltaf orðið
fyrir. Engum heilvita manni dettur þó
í hug að þeir ættu ekki að vera þar og
segja okkur hinum fréttir. Og það væri
afskaplega ósanngjarnt ef aðeins karlar
fengju þessi verkefni. Fréttakonur bera
ekki ábyrgð á ofbeldi gegn þeim frekar
en aðrir sem fyrir því verða. Það er einmitt fjöldinn allur af fólki sem verður
fyrir ofbeldi sem þessu, óháð öllum ytri
aðstæðum.
ÁSTÆÐURNAR fyrir og ábyrgðin á
ofbeldi liggur nefnilega ekki í trúarbrögðum, klæðnaði, staðsetningu eða
menningu heldur hjá gerendunum, engu
og engum öðrum.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Ertu að vinna Ég er að klára
að einhverju 12 síðna sögu
spennandi? með „TangaÞrándi“.
En þú?

Kúl!
Epískt stöff eins og
alltaf! „Revenge of Verður
the Zworgomeizthún
ers“. Það er 304 skemmtileg?
síðna framhald af
„The Evil Empire of
Grööthenheim“!

Mjög! Ég er búinn
að fá mjög góða
umsögn frá lærimeistara mínum
og harðasta gagnrýnanda.

Mömmu
þinni?

„Þetta er stórt listaverk!“
Líka
„Hvernig endar þetta
mamma
eiginlega?“
þín?
„Hinn nýi Moebius!“

Já! Hún
er dálitið
ákveðin...

Já.

Kúl!

krakkar@frettabladid.is
Prinsessan á Bessastöðum
vonast til að komast á hestbak
með Elísabetu Englandsdrottningu þegar hún fer í konung-

■ Gelgjan
Það er
ágúst, ekki

legt brúðkaup Vilhjálms prins
og Kötu Middleton í vor.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

satt?
Það er
heitt, rakt
og mig
vantar eitthvað til að
kæla mig
niður.

Ég sagði því við mig,
hvað er meira hressandi
en ísköld vatnsmelóna?

Svo fór ég að pæla af
hverju munnurinn á
mér ætti einn að njóta
þessa?

Ég er
með
þér!

Krakkasíðan er
í helgarblaði
Fréttablaðsins

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

7Zhijc7^gi^c\V]h

Skrapp
HVAÐ
saman?!
Oooo...
ég gæti
drepið þig!!!
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■ Barnalán
Hættu að vera
vondur við
mig Hannes!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er ekkert pláss fyrir
grimmd í þessu húsi!
!
STAPP

PP!
STA
STAPP!
STAPP!

PP!
STA

En hvað
með þetta?

Þetta
var ekki
grimmd...
þetta var
til áhersluauka.

T
T
Ý
N TÍMABIL
VISA

FRÍHAFNARDAGAR
Dagana 17. - 20. febrúar
afnemum við virðisaukaskatt
af öllum snyrtivörum.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 20. febrúar 2011.

TAX

FREE

SNYRTIVÖRU

DAGAR
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menning@frettabladid.is

Sagan bak við tjöldin
Myndlist ★★★★
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Sýning sýninganna
Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir. Sýningarstjóri: Laufey Helgadóttir
Ísland hefur tekið þátt í Feneyjatvíæringnum með gloppum síðan
1960. Á Kjarvalsstöðum má nú
skoða listaverkin sem hafa verið
talsmenn íslenskrar myndlistar á
alþjóðavettvangi síðustu áratugi,
frábært framtak hjá safninu.
Þátttakendur fram til dagsins
í dag hafa verið tuttugu og tveir;
nítján karlmenn og þrjár konur.
Á þessu ári verða konurnar fjórar þegar þau Ólafur Ólafsson og
Libía Castro verða verðugir fulltrúar okkar í Feneyjum.
Listasagan er skrifuð á margvíslegan máta. Stórsýningar á borð
við Tvíæringinn eru ein af þeim
skrásetningaraðferðum sem má
nota til að merkja kennileitin. Hér
má sjá eitthvað af þeim straumum
og stefnum sem sett hafa mark sitt
á íslenska og alþjóðlega samtímalist eftir 1960, allt frá landslagsmyndum Svavars Guðnasonar til
málverka Ragnars Kjartanssonar. Ekki er þó raunsætt að tala um
íslenska listasögu í hnotskurn eins
og sýningarstjórinn Laufey Helgadóttir gerir í viðtali. Ekki þarf
annað en að skoða kynjahlutföllin
til þess að staðfesta það. Vissulega
koma þó fram straumar og stefnur
sem einkennt hafa íslenska myndlistarsögu.
Það óvænta á sýningunni er
hins vegar það að hún birtir aðra
sögu. Ekki söguna sem listaverkin segja, heldur söguna bak við
tjöldin. Söguna um óviðunandi
starfsskilyrði íslenskra myndlistarmanna í gegnum tíðina. Skilningsleysi stjórnvalda á mikilvægi
þess að standa sómasamlega að
kynningu íslenskrar myndlistar
á alþjóðavettvangi. Hún segir af
skipun í valnefndir og vali þeirra
á listamönnum. Ekki að svo illa
hafi endilega verið staðið að þeim

ÚR SÝNINGU SÝNINGANNA Steingrímur Eyfjörð er í hópi fulltrúa Íslands á Feneyjatvíæringnum og setti meðal annars upp verkið The Sheep Pen.

þætti, heldur er hann áminning
um að enginn algildur sannleikur
felst í valinu, ekki frekar en í skrásetningu listasögunnar. Það er sýningunni til hróss að á upplýsingum með listaverkum kemur fram
hver var í valnefnd í hvert skipti.
Þannig voru það t.d. ekki Íslendingar sem sendu Sigurð Guðmundsson
tvisvar til Feneyja, 1976 og 1978,
heldur Ítalir og Skandinavar. Svo
eitthvað sé nefnt. Stundum voru
margir í valnefnd, stundum bara
einn. Þannig valdi Magnús Pálsson einn þá Jón Gunnar Árnason
og Kristján Guðmundsson til fararinnar árið 1982, og Ólafur Kvaran
var einn um að velja Sigurð Árna
Sigurðsson árið 1999.
Á síðustu árum hefur verið unnið
að því að gera Feneyjafarana okkar
betur úr garði en enn vantar upp
á til þess að listamennirnir okkar
standi kollegum sínum frá öðrum
Evrópulöndum jafnfætis hvað það
varðar. Nú er Ísland til dæmis
aftur húsnæðislaust á sýningunni,
en í því geta þó allt eins falist tækifæri fyrir list samtímans.
Á Kjarvalsstöðum má sjá fjölda
úrvalsverka eftir frábæra listamenn sem allir hafa sett mark sitt á
íslenska myndlistarsögu. Þau gera
sýninguna áhugaverða og gæða

hana lífi. Þegar kemur að framlagi
síðustu ára lendir safnið þó í vanda,
engin leið er að setja upp innsetningu Gabríelu, hvað þá gjörning
Ragnars Kjartanssonar. Framlag Íslands frá aldamótum birtist því í mýflugumynd. Eins komast staðhættir í Feneyjum illa til
skila, ég hefði viljað sjá ljósmyndir af öllum verkunum á staðnum á
hverjum tíma og fleira í þeim dúr.
Ekki má gleyma því að Feneyjatvíæringurinn er risastórt listapartí
sem stendur í marga mánuði, eins
konar uppskeruhátíð, og heimsókn
á hann er mikil upplifun, en þetta
kemur ekki vel fram hér. Kannski
hefði verið hægt að nálgast alla
þessa þætti með meira afgerandi
hætti. Engu að síður mæli ég eindregið með heimsókn á sýninguna
og framtakið er lofsvert.
Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Metnaðarfullt framtak
sem heppnast þó ekki fullkomlega.
Ómögulegt er í framkvæmd að sýna
verk síðustu ára. Engu að síður er
hér fjöldi úrvals verka sem fengur er
að því að skoða. Óvænt birtist sagan
bak við tjöldin, áhugaverð saga af
starfsumhverfi íslenskra myndlistarmanna. Sýning sem vekur upp
margar spurningar.

Aðalfundur Hins íslenska Biblíufélags
20. mars 2011
Aðalfundur Hins íslenska biblíufélags fer
fram sunnudaginn 20. mars* kl. 15:00
í safnaðarheimili Seljakirkju.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf,
sbr. 10. gr. laga félagsins
Stjórnin
Allir félagsmenn eru
*Ath. breyttur fundartími

hvattir til að mæta.
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*Aðalvinningar dregnir úr öllum
innsendum skeytum 14. mars.
Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum,
Kópavogi. Með því að taka þátt ertu
kominn í SMS klúbb. 149 kr./SMS-ið.
Þú færð 5 mínútur til að svara spurningu.
Leik lýkur 13. mars 2011
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ÁSTRÍÐUR ALDA
SIGURÐARDÓTTIR

BJARNI THOR
KRISTINSSON

Schubert í
Salnum
Bjarni Thor Kristinsson bassi
og Ástríður Alda Sigurðardóttir
píanóleikari flytja Vetrarferðina
eftir Franz Schubert á Tíbrártónleikum í Salnum á laugardag.
Vetrarferðin er meðal þekktustu verka tónskáldsins, samið við
ljóð Wilhelms Müller, og er talið í
fremstu röð ljóðatónlistar. Ljóðaflokkurinn fjallar um sögu ungs
manns, óendurgoldna ást hans
og örlagaríkt ferðalag hans um
vetur. Í tónverkinu er sagan túlkuð af söngvara og píanóleikara.
Bjarni Thor Kristinsson hefur
sungið ýmis hlutverk í óperum
um allan heim og kemur til með
að syngja í 9. Sinfóníu Beethovens
með Sinfóníuhljómsveit Íslands í
maí næstkomandi.
Ástríður Alda Sigurðardóttir
hefur komið víða fram á tónleikum, ýmist sem einleikari eða með
öðrum tónlistarmönnum, þar á
meðal á Listahátíð í Reykjavík,
auk þess sem hún er meðlimur í
kammerhópnum Electra Ensemble og tangósveitinni Fimm í tangó.
Tónleikarnir í Salnum á laugardag hefjast klukkan 17.
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3. TOMB RAIDER-MYNDIN

um hina klóku Löru Croft ku vera á teikniborðinu. Angelina
Jolie túlkaði harðjaxlinn eftirminnilega í fyrstu myndinni árið 2001, en Olivia Wilde er orðuð við
hlutverkið í þetta skipti.

folk@frettabladid.is

Pinetop Perkins
elsti sigurvegarinn
Bandaríski blúsarinn Pinetop Perkins varð elsti Grammy-verðlaunahafi sögunnar þegar hann tók á móti
verðlaununum á sunnudag fyrir
plötuna Joined at the Hip: Pinetop
Perkins & Willie „Big Eyes“ Smith.
Perkins, sem er 97 ára, bætti met
grínistans George Burns sem vann
Grammy árið 1990, 95 ára gamall.
Perkins, sem spilaði á Blúshátíð í
Reykjavík árið 2009, hefur tvívegis
áður unnið Grammy-verðlaun. Fyrst
var hann heiðraður fyrir æviframlag sitt til tónlistarinnar árið 2005
og tveimur árum síðar hlaut hann
verðlaunin fyrir blúsplötuna Last of
the Great Mississippi Delta Bluesmen: Live in Dallas.
PINETOP PERKINS Blúsarinn Pinetop
Perkins er elsti Grammy-verðlaunahafi
sögunnar.

Nýtt byrjendanámskeið
á morgnana
Nýtt byrjendanámskeið hefst
mánudaginn 6. september.

Nýtt chakradansnámskeið hefst föstudaginn 18. febrúar.
Chakra dans er nýtt og spennandi tækifæri til að finna
sinn eigin rythma og opna fyrir orkustöðvarnar 7.
Chakradansinn
hjálpar til viðogaðmiðvikudagsmorgna
slaka á spennu og stuðlar
kennt
verður mánudags
að
vellíðan
á
líkama,
huga
og
sál.
kl. 7.30 - 8.30
Kennari er Þórey Viðarsdóttir, leiðbeinandi í jógadansi frá Kripalu

Nánari
og skráning í símum
jóga- og upplýsingar
heilsusetri í Bandaríkjunum.
772 1025 og 695 8464
Skráning
á jogastudio.is ogjogastudio.is
í síma 695-8464 Drífa og 772-1025 Ágústa.
og
á heimasíðunni
Seljavegur 2 - 101 Reykjavík
www.jogastudio.is - jogastudio@hotmail.com

Nýr Frikki Weiss snýr heim
Friðrik Weisshappel opnar
Laundromat Café í Austurstræti laugardaginn 5.
mars. Hann er þroskaðri
en hann var fyrir sjö árum
þegar hann hélt í víking til
Danmerkur.
„Ég ætlaði að læra jóga og dönsku.
Það voru markmiðin þegar ég
flutti út. Nú eru liðin sjö ár og ég
er búinn að fara í tvo jóga-tíma.
Danskan hefur bara komið smátt
og smátt,“ segir Friðrik Weisshappel og fær sér bita af pitsu frá
Horninu með rækjum, þistilhjörtum og gráðaosti. Hann er loksins að fara að opna stað í Austurstræti, þar sem verslun Egils
Jacobsen var, eftir að hafa rekið
tvo Laundromat-staði í Kaupmannahöfn með góðum árangri.
Friðrik segist ekki vera orðinn
ríkur á kaffihúsarekstri í gömlu
höfuðborg Íslendinga, hann sé
með ágætis laun en búi í leiguíbúð
og eigi Citroën Berlingo sem hann
skuldi enn dálítið í.
Margir muna eflaust eftir Friðriki hér áður fyrr þegar nafn hans
fyllti „hverjir voru hvar“-dálkana, hann var með sjónvarpsþátt,
gerði upp gömul hús og rak veitingastaðina Kaffibarinn og Kaupfélagið. „Og síðan fékk ég bara
nóg af sjálfum mér. Mér fannst
ég þurfa ögrun, eitthvað nýtt. Ég
þekkti orðið alla og langaði til að
kynnast nýju fólki og sjá sjálfan
mig í nýju umhverfi.“ Danmörk
varð fyrir valinu, jóganám og
dönskukennsla átti að vera rétt
handan við hornið þegar flugvél frá Icelandair lenti á Kastrup-flugvelli. „En ég var varla
búinn að taka upp úr ferðatöskunum þegar ég hafði fest kaup á
fyrsta Laundromat-staðnum og
var byrjaður að vinna eins og
brjálæðingur.“
Friðrik hlær þegar hann er
spurður hvort hann sé eins og nýr
maður eftir dvölina í Danmörku

FJÖLSKYLDUMAÐUR Friðrik með konunum í sínu lífi, eiginkonunni Tine og hinni
þriggja ára gömlu Irmu. Yrsa, sem er þriggja mánaða, hvílir sig í vagninum inni á nýja
staðnum hans pabba síns við Austurstræti sem verður opnaður 5. mars.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég er guðslifandi feginn að hafa ekki orðið
pabbi fyrr en fyrir þremur
árum, ég hefði ekki verið
tilbúinn í föðurhlutverkið fyrr.
Maður lifði svo hratt.
FRIÐRIK WEISSHAPPEL
VEITINGAMAÐUR

en hugsar síðan málið, hann á
jú danska konu og tvær stelpur.
„Ég er allavega þroskaðri. Ég er
guðslifandi feginn að hafa ekki
orðið pabbi fyrr en fyrir þremur
árum, ég hefði ekki verið tilbúinn í föðurhlutverkið fyrr. Maður
lifði svo hratt. En ég elska að vera
pabbi og nýt þeirra forréttinda
að geta sinnt stelpunum mínum
vel. Og mér finnst æðislegt að
eldast, að vera að fá grátt hár og
svoleiðis.“
Og Friðrik hefur meira að
segja sagt skilið við áfengi og

sígarettur. „Ég var að koma heim
úr mikilli vinnuferð frá Osló fyrir
fimm árum og hafði aðeins fengið
mér í tána kvöldið áður. Ég opnaði
ísskápinn heima og sá tvo bjóra,
fékk mér annan en hellti hinum
niður og hef ekki drukkið síðan.“
Sígaretturnar og nikótínið hurfu
þremur mánuðum seinna þegar
góðvinur hans Indriði klæðskeri
féll frá. „Ég hugsaði með sjálfum
mér að ef maður sem hafði alltaf hugsað jafnvel um heilsuna og
hann gerði gat farið svona snögglega, þá væri ég að leika mér að
eldinum.“
Friðrik segist alltaf hugsa um
sig sem Íslending þótt hann sjái
það ekki fyrir sér að hann flytji
til Reykjavíkur í bráð. „Enginn
veit sína ævi fyrr en öll er. Ég
er mikill miðborgarmaður og ég
elska að opna þennan stað. Það er
mikill heiður fyrir mig að vera að
vinna í þessu húsi og fá tækifæri
til að skapa fólki atvinnu. Danmörk er heima hjá mér núna en
Ísland verður það líka alltaf.“
freyrgigja@frettabladid.is

FLEIRI KONUR Í
TÆKNIGREINAR
ENNEMM / SÍA / NM45431

Stelpur! Kynnið ykkur spennandi tölvunarfræðinám
á Háskóladeginum 19. febrúar, kl. 11.00-16.00,
í Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands (Askja).

Nýherji leggur áherslu á að auka þátttöku kvenna í tæknigreinum.

www.nyherji.is

Vor/Sumar
2011
established 1934

e s t a b l i s h e d 17
934
Andersen & Lauth Laugavegi

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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www.laugarasbio.is

Listaverk með lækningarmátt
Bíó ★★★★★
127 Hours
Leikstjóri: Danny Boyle
Aðalhlutverk: James Franco

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

BIG MOMMAS 3

3.40, 5.50, 8 og 10.15

JUST GO WITH IT

8 og 10.25

TRUE GRIT

5.50, 8 og 10.25

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL

4

ALFA OG ÓMEGA 2D - ISL TAL

4 og 6

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS
앲앲앲앲
- R.C.
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“IRRESISTIBLY ENTERTAINING.
WITTY AND HEARTBREAKING”

“THE KING’S SPEECH SHOULD
ON STAGE ON OSCAR NIGH

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

++++

NY POST, LOU LUMENICK

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

++++

+++++

NY OBSERVER, REX REED

NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

++++
NY OBSERVER, REX REED

Nýjasta hasarmynd

MICHEAL BAY.

JÓGI BJÖRN
I AM NUMBER FOUR
FROM PRADA TO NADA
TRUE GRIT

12
VIP
16
10
L

I AM NUMBER 4
TRUE GRIT
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali
SANCTUM-3D
KING’S SPEECH

12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 og 10.30 16
L
kl. 5.30
14
kl. 8 og 10.30
L
kl. 5:30 - 8 - 10.30

L
14
L
L
12

kl. 6
kl. 8 - 10
kl. 6
kl. 8 - 10

L
12
10
16

I AM NUMBER FOUR
FROM PRADA TO NADA
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali
SANCTUM-3D
HEREAFTER
YOU AGAIN
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti
MEGAMIND M/ ísl. Tali

kl. 6 - 8:20 - 10:40
kl. 3:40
kl. 8
kl. 4 - 6
kl. 10:30
kl. 8
kl. 5:50
kl. 10:30
kl. 3:40

að hætti meistarakokka, sem og
myndina alla.
Það er auðvelt að vorkenna Ralston því aðstæður hans eru ömurlegar. Um leið er hægt að heimfæra
mannraunirnar á allt það sem þjakar okkur. Stór hluti mannkyns telur
sig lifa sem frjálsar manneskjur,
en er í raun jafn pikkfast og Ralston í sprungunni. Sumir eru fastir
í ofbeldisfullum ástarsamböndum,
aðrir eru þrælar áfengis eða annarra vímugjafa. Enn aðrir eru bara
latir og koma engu í verk. Að slíta
okkur laus frá hlutum sem valda
okkur þjáningum getur verið það
erfiðasta og sársaukafyllsta sem
við göngum í gegnum á lífsleiðinni.
En verðlaunin eru alltaf þess virði
og þeir sem hafa þor og þrótt til að
mæta sársaukanum eru þeir sem
verða raunverulega frjálsir.
Þrátt fyrir dramatíska sögu er
127 Hours langt frá því að vera
sorgleg eða niðurdrepandi. Hún
talar beint til áhorfandans og

fyllir hann eldmóði og æðruleysi.
Fyrir mörgum árum gerði Danny
Boyle kvikmyndina Trainspotting. Einkennisorð hennar voru
„Choose life” (Veldu lífið). Í þetta
sinn er enginn eiginlegur boðskapur. Boyle fellur ekki í þá gryfju að
tala niður til áhorfandans. Honum
er frjálst að túlka verkið á hvaða
máta sem hann kærir sig um, en
Ralston þarf að velja milli lífs
og dauða og val hans hefur veitt
mörgum innblástur.
Kannski mun 127 Hours ekki
tala til þín. Ef líf þitt er fullkomið
eru nær engar líkur á því. Þá óska
ég þér bara innilega til hamingju
með það. En alla þá sem burðast
með níðþunga ferðatösku af gömlu
drasli í hjartanu vil ég hvetja til að
sjá þessa mögnuðu mynd.
Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Þú munt hlæja, þú munt
gráta, og á köflum muntu kúgast. 127
Hours er allra besta mynd síðasta árs.

Deep Jimi númer 60 þúsund

leikstjóra DISTURBIA
og framleiðandans

I AM NUMBER FOUR
kl. 5:40 - 8 - 10:20
I AM NUMBER FOUR
kl. 5:40 - 8 - 10:20
TRUE GRIT
kl. 8 - 10:30
FROM PRADA TO NADA kl. 3:40 - 8 - 10:20
THE KING´S SPEECH
kl. 5:30 - 8 - 10:30
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 3:50 - 6
KLOVN - THE MOVIE
kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 3:50
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
ROKLAND
kl. 5:50

Árið 2003 lenti Bandaríkjamaðurinn Aron Ralston í því að festa hönd
sína milli grjóthnullungs og klettaveggs þegar hann var að klifra í
klettasprungu í Utah. Eftir fimm
daga dvöl í sjálfheldunni þurfti
Ralston að taka erfiðustu ákvörðun lífs síns. Ætlaði hann að lifa eða
deyja?
127 Hours segir sögu Ralstons
þessa fimm átakanlegu daga og það
er leikstjórinn Danny Boyle sem
situr við stjórnvölinn. Boyle er mikill stílisti og tekst að halda áhorfandanum við efnið þó að Franco sé
einn í sprungunni meirihluta myndarinnar. Stíllinn endurspeglar persónuleika Ralstons, sem er litríkur
og ævintýragjarn maður í óvenjulegum aðstæðum. Það er leikarinn
James Franco sem fer með aðalhlutverkið og frammistaða hans er
hreint með ólíkindum.
Boyle heldur áhorfandanum
ekki í klettasprungunni allan tímann heldur leyfir honum að slást í
ævintýraför með hugsunum Ralstons. Þó að hann þurfi að dúsa í
grárri gjótunni ferðast hann um
víðan völl. Við sjáum svipmyndir úr fortíðinni, drauma hans um
framtíðina, og meira að segja
Gatorade-flöskuna sem hann
skildi eftir í bílnum. Þetta mikla
hugarflug matreiðir leikstjórinn
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L
14
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Rokksveitin Deep Jimi and the Zep Creams varð þess
heiðurs aðnjótandi að eiga sextíu þúsundasta lagið
sem var skráð hjá STEFi, Sambandi tónskálda og
textahöfunda, en það er lagið Nothing Can Go Wrong.
Af því tilefni var rokkurunum boðið í heimsókn í
húsakynni STEFs í gær þar sem móttökuathöfn var
haldin.
„Hérna eru sextíu þúsund verk á skrá og yfir sex
þúsund höfundar, sem þýðir að hver höfundur semur
að meðaltali tíu lög,“ segir Jenný Davíðsdóttir, skrifstofustjóri STEFs. Sambandið sér um að skrá hjá sér
ný lög tónlistarmanna og sér í framhaldinu til þess að
þeir fái borgað fyrir opinberan flutning þeirra.
Jenný segir það eiga mjög vel við hjá STEFi að
Nothing Can Go Wrong hafi orðið númer sextíu þúsund í röðinni, enda leggur sambandið áherslu á að
ekkert fari úrskeiðis í starfsemi sinni.
Fyrsta lagið sem var skráð hjá sambandinu var
Ave María eftir Sigvalda Kaldalóns árið 1948. Síðan

EIGA LAG NÚMER 60 ÞÚSUND Strákarnir í Deep Jimi and the
Zep Creams taka á móti viðurkenningu fyrir að eiga sextíu
þúsundasta lagið hjá STEFi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þá hafa lögin hrúgast inn og árið 2006 datt fimmtíu
þúsundasta lagið í hús. Frá því í september 2001 hafa
þrjátíu þúsund lög verið skráð hjá STEFi, sem er jafnmikið og var skráð hjá sambandinu fyrstu fimmtíu
árin.
- fb
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b&ÁKK H¹LFGERT TAUGA¹FALL
ÖEGAR ÁG S¹ VIÈBRÎGÈINn
'ËI TALAR ÒT UM REYNSLUNA AF (RINGEKJUNNI

-EÈAL ANNARS EFNIS

¶RIÈJI ¹RATUGURINN SETTUR ¹ SVIÈ
"OARDWALK %MPIRE Ö¾TTIRNIR HAFA NOTIÈ GRÅÈARLEGRA
VINS¾LDA VESTANHAFS OG HEFJA GÎNGU SÅNA HÁR ¹
LANDI ¹ SUNNUDAG

3M¹ÖJËÈIR EIGA AÈ VERA TIL STAÈAR ÖEGAR
AÈRAR SM¹ÖJËÈIR ÖURFA LIÈSINNI ÖEIRRA
®SSUR 3KARPHÁÈINSSON UTANRÅKISR¹ÈHERRA UM
,ITH¹EN OG VIÈURKENNINGU ¥SLANDS 

ÁTAKANLEG SAGA SEM SKILUR ENGAN EFTIR ÓSNORTINN.
.. FRANCO ER ÓAÐFINNANLEGUR.

HEIMSFRUMSÝNING

MISSIÐ EKKI AF EPÍSKRI STÓRMYND FRÁ
LEIKSTJÓRA THE LAST KING OF SCOTLAND
T.V. - KVIKMYNDIR.IS

-H.S.S.,MBL

-H.H., MBL

SMÁRABÍÓ

BIG MOMMA´S HOUSE
BIG MOMMA´S HOUSE LÚXUS
THE EAGLE
JUST GO WITH IT
BLACK SWAN
BLACK SWAN LÚXUS
GREEN HORNET 3D
DILEMMA
GULLIVER´S TRAVEL 3D
ALFA OG OMEGA 3D

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 3.30 - 5.40 - 8 - 10.20
KL. 8 - 10.20
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8
KL. 5.30
KL. 5.25
KL. 10.30
KL. 3.30
KL. 3.30

L
L
16
L
16
16
12
L
L
L

%KKI MISSA AF &RÁTTABLAÈINU UM HELGINA

-H.S.S., MBL

HÁSKÓLABÍÓ

BIG MOMMA´S HOUSE
127 HOURS
BLACK SWAN
FIGHTER

BORGARBÍÓ

BIG MOMMA´S HOUSE
JUST GO WITH IT
THE FIGHTER

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
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NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 8 - 10.10
KL. 5.50

5%

L
L
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Pursuit futsal
Verð frá 4.995 kr.

Hágæða hlaupaskór, gaddaskór, handboltaskór og hlaupafatnaður

50%

AFSLÁTTUR
Soft Hoodie
Verð nú 6.995 kr.

Wave Rider m
Verð nú 20.930 kr.

50%

Wave Rider w
Verð nú 20.930 kr.

30%

AFSLÁTTUR

Denstone jr.
Verð frá 2.995 kr.

80%

AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

Mizuno Wave Rider
Léttur og þægilegur hlutlaus skór með frábæra dempun.
Ótrúlega þægilegur hlaupaskór sem hefur verið einn vinsælasti hlaupaskórinn víða um heim undanfarin ár

Speciali Cup
Verð nú 7.495 kr.
Arizona Hood Jacket
Verð nú 7.495 kr.

50%

50%

Wave Nirvana m
Verð nú 23.793 kr.

Wave Nirvana w
Verð nú 23.793 kr.

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

20-80% AFSLÁTTUR
ATH! -50% AF ÖLLUM FÓTBOLTASKÓM

Mizuno Wave Nirvana
Innanfótarstyrktur skór (stability) með frábæra dempun
undir hæl og tábergi. Veitir góðan stuðning og hentar
þeim sem hafa flatan fót eða ilsig.
Wave Ascend m
Verð nú 16.793 kr.

Wave Ascend w
Verð nú 16.793 kr.

30%

AFSLÁTTUR

Mizuno Wave Ascend

Hettupeys

ur Joggin
gbu

xur Bolir

Léttur og þægilegur utanvega skór með grófum skóla.
Frábær dempun og loftar vel. Stöðugur skór og með
botn sem grípur vel í bleytu.
Wave lightning 6
Verð nú 20.993 kr.

30%

AFSLÁTTUR

Mizuno handboltaskór

Nuddolíur Nu
ddkrem

r
poka
k
a
B
r
Tösku

annshanskar
Legghlífar Boltar Markm

virka daga 10-18 og
laugardaga 11-16

18. febrúar 2011 FÖSTUDAGUR
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JÓHANNES VALGEIRSSON tilkynnti óvænt í gær að hann væri hættur
að dæma. Þetta kom fram á fótbolti.net. Jóhannes hefur verið einn besti dómari
landsins um árabil og afar reynslumikill enda dæmt mikið erlendis sem hér á landi.

sport@frettabladid.is

Veit ekki hvernig ég varði

ÚRSLIT
N1-deild karla:
Akureyri-FH

25-24

Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzson 9/3 (16),
Guðmundur Hólmar Helgason 4 (12), Oddur
Gretarsson 4 (5), Hörður Fannar Sigþórsson 3
(6), Daníel Einarsson 2 (4), Guðlaugur Arnarsson
1 (1), Bergvin Gíslason 1 (2), Heimir Örn Árnason
1 (3).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 20 (37) 54%,
Stefán U. Guðnason 4 (10) 40%.
Hraðaupphlaup: 7 (Oddur 3, Guðmundur 2,
Guðlaugur, Bjarni).
Fiskuð víti: 3 (Oddur, Daníel, Guðmundur).
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk FH (skot): Ásbjörn Friðriksson 7/4 (9),
Ólafur Guðmundsson 5 (15), Örn Ingi Bjarkason
4 (14), Baldvin Þorsteinsson 3 (4), Atli Steinþórsson 2 (5), Ólafur Gústafsson 2 (8), Ari
Þorgeirsson 1 (2).
Varin skot: Pálmar Pétursson 16 (40) 40%,
Daníel Andrésson 0 (1) %.
Hraðaupphlaup: 3 (Ólafur Guðmundsson 3)
Fiskuð víti: 4 (Baldvin, Örn, Atli, Ásbjörn).
Utan vallar: 10 mínútur.

Fram-Haukar

28-33 (13-18)

Mörk Fram (Skot): Einar Rafn Eiðsson 7/1 (13/2),
Andri Berg Haraldsson 6 ( 12)
Matthías Daðason 3 (3), Magnús Stefánsson 3
(4), Róbert Aron Hostert 3 (7), Jóhann Gunnar
Einarsson 3 (7), Jóhann Karl Reynisson 2 (3),
Halldór Jóhann Sigfússon 1 /1 (2/1), Haraldur
Þorvarðarson (3).
Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 6 (19/2,
32%), Björn Viðar Björnsson 16/2 (36/5, 44%).
Hraðaupphlaupsmörk: 7 (Jóhann Karl 2, Einar
Rafn 2, Magnús, Andri Berg, Matthías)
Fiskuð víti: 3 (Haraldur 2, Róbert Aron)
Brottvísanir: 14 mínútur
Mörk Hauka (Skot): Guðmundur Árni Ólafsson
11/5 (14/7), Björgvin Þór Hólmgeirsson 11 (15),
Tjörvi Þorgeirsson 3 (12), Freyr Brynjarsson 2
(3), Einar Örn Jónsson 2 (4), Sveinn Þorgeirsson
2 (5), Heimir Óli Heimisson 2 (5), Þórður Rafn
Guðmundsson (2).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 9/1 (26/2,
35%), Aron Rafn Eðvarðsson 5 (16/1, 31%)
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Guðmundur Árni 2,
Björgvin Þór 2, Freyr 1, Heimir Óli)
Fiskuð víti: 7 (Freyr 2, Þórður Rafn, Sveinn, Heimir
Óli, Einar Örn, Björgvin Þór)
Brottvísanir: 16 mínútur

HK-Selfoss

35-28

HK: Ólafur Bjarki Ragnarsson 11, Atli Ævar
Ingólfsson 7, Hörður Másson 5, Bjarki Már Elísson
4, Bjarki Gunnarsson 2, Sigurjón Björnsson 2,
Vilhelm Gauti Bergsveinsson 2, Leó Pétursson 2.
Selfoss: Atli Kristinsson 10, Ragnar Jóhannsson 6,
Einar Héðinsson 4, Guðjón Drengsson 3, Andrius
Zigelis 2, Helgi Héðinsson 2, Milan Ivancev 1.

Valur-Afturelding

29-25

Valur: Heiðar Þór Aðalsteinsson 6, Jón Björgvin
Pétursson 5, Ernir Hrafn Arnarson 5, Valdimar
Þórsson 3, Fannar Þorbjörnsson 3, Hjálmar
Arnarson 2.
Afturelding: Hilmar Stefánsson 5, Þrándur
Gíslason 5, Haukur Sigurvinsson 3, Sverrir
Hermannsson 3, Jón Andri Helgason 2, Bjarni
Aron Þórðarson 2, Jóhann Jóhannsson 2, Hrafn
Ingvarsson 2, Ásgeir Jónsson 1.

STAÐAN:
14
14
14
14
14
14
14
14

12
9
9
8
7
5
2
1

1 1 415-363 25
1 4 454-402 19
0 5 425-427 18
1 5 400-372 17
2 5 361-354 16
0 9 361-399 10
0 12 349-393 4
1 12 391-450 3

HANDBOLTI 20 sekúndur eftir. Stað-

an 25-24. FH í banastuði eftir að
hafa unnið upp sex marka forskot
og er með boltann. Enginn er heitari en Ólafur Guðmundsson sem
hefur skorað þrjú mörk í röð.
Snörp sókn, gabbhreyfing sem
sendi vörn Akureyrar upp í Hlíðarfjall og allt opið fyrir Ólaf. Skotið er gott, en á einhvern ótrúlegan
hátt stekkur Sveinbjörn Pétursson fyrir og nær að verja. Fögnuður Akureyrar var á við sigur í
bikarúrslitunum.
Liðið mátti enda við því, komið
með sex stiga forystu eftir leiki
gærdagsins og FH í tómu tjóni
mestan hluta leiksins. Með frábærri vörn byggði Akureyri upp
gott forskot og FH var sem skugginn af sjálfum sér lengst af.
Bæði lið voru lengi að koma sér í
gang, en FH mun lengur. Reyndar
heilar 40 mínútur því liðið fór ekki
að spila almennilega fyrr en það
var lent sex mörkum undir í upphafi seinni hálfleiks, 16-10.
Þá loksins fór liðið að finna glufur á vörn Akureyringa og Ólafur
að hitta á markið. Að sama skapi
var Akureyri kærulaust auk þess
sem Oddur Gretarsson meiddist og
spilaði lítið í seinni hálfleik. FH
saxaði á forskotið jafnt og þétt,
Pálmar varði ágætlega og spennan
var gríðarleg undir lokin.
Akureyringar hrósuðu sigri og
geta þakkað Sveinbirni kærlega
fyrir. Hann varði á ögurstundu
en viðurkennir að hafa ekki hugmynd um hvernig hann varði.
„Maður ver bara einn af hverjum
tíu í svona færum. En hann gabbaði vörnina okkar upp úr skónum
og þá þarf maður að redda rassgatinu á þeim,“ sagði Sveinbjörn
brosmildur en hann hvíldi sig í
nokkrar mínútur í seinni hálfleik
en kom sjóðheitur aftur inn.
„Ég var pirraður, það er fínt
að vera ákveðið reiður, en ég var
kominn yfir það. Það var gott að
setjast og Stebbi [Stefán „Uxi“
Guðnason] kom inn og varði vel.
Hann hefur hjálpað mér gríðarlega
mikið í allan vetur og ég á honum
mikið að þakka, það er gott að setjast aðeins og pæla í hvað er að,“
sagði Sveinbjörn.
Atli Hilmarsson þjálfari segir
karakter liðsins hafa skipt öllu
máli. „Það er oft þannig að þegar
lið mætast í bæði bikar og deild
að þá er seinni leikurinn erfiðari
fyrir sigurliðið. Ég bjóst við því.

7Zhijc7^gi^c\V]h

Akureyri
Fram
HK
FH
Haukar
Valur
Afturelding
Selfoss

Sveinbjörn Pétursson varði á ótrúlegan hátt lokaskot FH á síðustu sekúndu
leiks liðanna í gær. Hann tryggði Akureyri eins marks sigur með markvörslunni. Akureyri er með sex stiga forskot á toppi N1-deildar karla.
HARKA Framarinn Jóhann Gunnar Ein-

arsson er hér rifinn niður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Haukasigur í Safamýrinni:

Fóru létt með
lélega Framara

MAGNAÐUR Sveinbjörn Pétursson hefur farið á kostum með Akureyri í vetur og átti
enn einn stórleikinn í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég vildi ná stærra forskoti, við
vorum kærulausir, en að ná sex
marka forystu var frábært og ég
er mjög ánægður. Við vorum að
spila við frábært lið. Auðvitað
komu þeir til baka og það er gott
fyrir þá að eiga mann eins og Ólaf
inni. Sveinbjörn varði vel undir
restina og reddaði þessu en ég er
ánægðastur með að vera áfram á
beinu brautinni,“ sagði Atli.
„Við vorum alltof hikandi og
skutum illa,“ sagði Kristján Ara-

son, þjálfari FH. „Forskotið var of
mikið og við gerðum of mörg mistök. Við hefðum átt eitt stig skilið og það er svekkjandi að ná því
ekki. Sóknin okkar var ekki verri
en hjá Akureyri.
Það var allt annað að sjá Ólaf
eftir að hann kom aftur inn, hann
hafði valdið okkur miklum vonbrigðum. En svona er þetta, það
er stutt á milli í þessu og síðasta
skotið var gott en vel varið líka,“
sagði Kristján súr í broti.
- hþh

HANDBOLTI Haukar ætla ekki að
gefa eftir í baráttunni um sæti í
úrslitakeppninni þvi liðið vann
öruggan fimm marka sigur á
Fram, 33-28, í Safamýrinni í N1deild karla í gærkvöldi.
Haukar voru með frumkvæðið eftir að hafa skorað átta mörk
gegn einu á ellefu mínútna kafla
í fyrri hálfeik og þó að Framarar
hafi bitið frá sér í upphafi seinni
hálfleiks og minnkað muninn
niður í eitt mark, þá var sigur
Hauka eiginlega aldrei í hættu.
Þeir nýttu sér agaleysi og
klaufagang Framara og voru
óhræddir að keyra upp hraðann,
eitthvað sem þeir hafa ekki
verið þekktir fyrir í vetur.
Björgvin Þór Hólmgeirsson og
Guðmundur Árni Ólafsson fóru
á kostum í Haukaliðinu og skoruðu báðir ellefu mörk í leiknum.
„Þetta var mjög gott hjá
okkur og fór nákvæmlega eins
og við lögðum upp með. Við ætluðum að keyra í bakið á þeim
og keyra upp hraðann sem við
höfum ekki verið að gera undanfarið. Það virkaði bara ágætlega og við skoruðum 33 mörk
sem við höfum ekki séð lengi.
Ef við spilum svona þá hef ég
ekki áhyggjur af þessu því við
munum þá koma okkur í úrslitakeppnina. Ég vona hraðinn sé
kominn í Haukaliðið aftur,“
sagði Björgvin.
Reynir Þór Reynisson,
þjálfari Fram, var skiljanlega
óhress með sína menn.
„Þetta var mjög lélegt í alla
staði hjá okkur og það er ekkert
flóknara en það. Það var flest
að hjá okkur í dag, við vorum
andlausir, vörnin var léleg og
allt eftir því. því miður fór þetta
svona fyrir okkur. Ég held að
kærumálið sem slíkt hafi ekki
haft áhrif hjá okkur en kannski
sat bikarleikurinn eitthvað í
okkur. Við vorum bara ólíkir
sjálfum okkur í dag,“ sagði
Reynir Þór.
- óój

Valur mun leika í úrslitum bikarsins eftir að Fram dró kæru sína til baka:

Vilja ekki vinna verðlaun fyrir dómi
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HANDBOLTI Handknattleiksdeild
Fram ákvað frekar óvænt í gær
að draga kæru sína í tengslum við
undanúrslitaleik Fram og Vals til
baka.
Fram kærði leikinn þar sem
félagið taldi Markús Mána
Michaelsson ekki hafa verið löglegan í liði Vals. Fram sagði að
hann hefði ekki verið með leikheimild og þar af leiðandi ekki
löglegur.
Staðfest hefur verið að Valur
sendi fax um klukkutíma fyrir leik
liðanna en starfsmenn HSÍ sáu
það ekki fyrr en degi síðar enda
var leikið á sunnudegi þegar skrifstofunni var lokað. Þess vegna var
ekki búið að staðfesta leikheimildina fyrr en mánudegi. Hann var
því ekki með staðfesta leikheimild
þegar leikurinn fór fram.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur hingað til dugað að

senda föx með leikmannasamningi fyrir leiki til HSÍ svo leikmenn séu löglegir. Það hafa verið
vinnureglurnar en lögin segja að
samþykkja þurfi leikheimild svo
leikmaður sé löglegur.
HSÍ sendi frá sér yfirlýsingu í
gær þar sem fram kemur að vafi
sé á því hvort sú framkvæmd sem
verið hefur á móttöku leikmannasamninga standist ákvæði reglugerðar HSÍ. Stjórn HSÍ mun taka
umrædda framkvæmd til endurskoðunar.
Í kjölfarið féll Fram frá sinni
kæru þó svo félagið sagðist vera
pottþétt á að hafa rétt fyrr sér í
málinu. Þó svo Fram hafi sótt
málið stíft á síðustu dögum og
ekki gefið tommu eftir segir í yfirlýsingu félagsins að því hugnist
ekki sú tilhugsun að vinna til verðlauna fyrir tilstuðlan dómara.
- hbg

MARKÚS MÁNI Þátttaka hans í undanúr-

slitaleik Fram og Vals hefur dregið dilk á
eftir sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vapor

Kr. 49.990.-

Laser

Kr. 49.990.-

Legend

Kr. 29.990.-

Victory FG

Victory FG/TF

Fullorðinsst. Kr. 17.990.Barnastærðir kr. 12.990.-

Strike FG

Kr. 21.990.-

Mystic FG/AG

Kr. 17.990.-

Fullorðinsst. Kr. 17.990.Barnastærðir kr. 12.990.-

Shoot FG/AG/TF

Fullorðinsst. Kr. 12.990.Barnastærðir kr. 10.990.-

Natural FG

Fullorðinsst. Kr. 10.990.Barnastærðir Kr. 8.990.-

Ármúla 36, 108 Reykjavík s. 588 1560
www.joiutherji.is
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> Jennifer Aniston

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON BYGGIR GOTT SJÓNVARP

„Það má ekki treysta á karlmenn, en
það má heldur ekki forðast þá.“

Rammíslensk þrenna

Jennifer Aniston leikur Ninu sem býr með
besta vini sínum, George, og virðast þau
vera hið fullkomna par en vandinn er sá
að George er hommi og þarf Nina því
að sætta sig við að finna sér annan
mann í rómantísku gamanmyndinni The Object of My Affection
sem er á Stöð 2 Bíói kl. 18.

Ég verð að hrósa Gísla Einarssyni fyrir Landann. Þetta er sjónvarpsþáttur sem er jafn ósexý á pappírunum og Stoke í ensku úrvalsdeildinni en er engu að síður svo innilega einlægur og frábær fyrir vikið.
Ég datt inn í endursýningu á miðvikudagskvöldið, sá Leif
Hauksson (það telst alltaf til tíðinda þegar maður sér
útvarpsmann) ræða um áhrif jarðskjálfta á Hveragerði og
hvernig bærinn fluttist til um heilu sentimetrana. Stjarnan er samt alltaf Gísli, þegar hann birtist þá langar mann
til að skipta en þegar hann byrjar að tala vill maður hlusta
og horfa. Ég sé hins vegar einn annmarka á Landanum.
Það er algjör óþarfi að geirnegla sig við landsbyggðina,
það væri nefnilega hægt að finna skemmtilegt og
„djúsí“ stöff með þessari einstæðu nálgun Gísla.
Og svo er það Útsvar, þetta skrímsli í sjónvarpi eins
og einhver orðaði það. Það er ekki hægt að útskýra
vinsældir Útsvars með öðrum hætti en svo að hinn

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

15.45 Sauðaþjóðin (e)
16.30 Átta raddir (6:8) (e)
17.20 Sportið (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Otrabörnin (9:26)
18.22 Pálína (4:28)
18.30 Hanna Montana Leiknir þættir um
unglingstúlku sem lifir tvöföldu lífi sem poppstjarna og skólastúlka sem reynir að láta ekki
frægðina hafa áhrif á líf sitt.

19.00 Fréttir, veður og Kastljós
20.10 Útsvar Spurningakeppni sveitarfé-

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 ‚Til Death (5:15)
11.25 Auddi og Sveppi
11.50 Mercy (18:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Making Over America With

laganna.

Trinny & Susannah (6:7)

21.15 Barnastjarnan Shirley Temple

13.45 Hannah Montana: The Movie
15.30 Krakkarnir í næsta húsi
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (5:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir, íþróttir og Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Auddi og Sveppi Skemmtiþáttur

(Child Star: The Shirley Temple Story) Bandarísk bíómynd frá 2001 um ævi barnastjörnunnar frægu Shirley Temple sem varð eftirsótt leikkona í Hollywood áður en hún lærði
að lesa og reima skóna sína. (e)

22.45 Taggart – Hnífabrellan (Taggart
- The Knife Trick) Skosk sakamálamynd þar
sem rannsóknarlögreglumenn í Glasgow fást
við snúið sakamál. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi barna.

23.35 Molar af borði drottins (Edges
of the Lord) Pólsk/bandarísk bíómynd frá
2002. Tólf ára gyðingadrengur felur sig hjá
katólskri smábændafjölskyldu til að forðast
að lenda í klóm nasista. Leikstjóri er Yurek
Bogayevicz og meðal leikenda eru Haley Joel
Osment og Willem Dafoe. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Back to the Future II
10.00 Happily N‘Ever After
12.00 The Object of My Affection
14.00 Back to the Future II
16.00 Happily N‘Ever After
18.00 The Object of My Affection
20.00 More of Me
22.00 Lions for Lambs
00.00 Gladiator
02.00 The Man in the Iron Mask
04.10 Lions for Lambs
06.00 Stuck On You

með Audda og Sveppa þar sem þeir eru
með skrautleg uppátæki og allt er leyfilegt.

SKJÁREINN
07.00 Sparta - Liverpool Útsending frá
leik Sparta Prag og Liverpool í Evrópudeild
UEFA.

17.20 Napoli - Villarreal Útsending frá
leik Napoli og Villarreal í Evrópudeild UEFA.

19.05 Evrópudeildarmörkin Sýnt frá
öllum leikjunum í Evrópudeild UEFA. Öll
mörkin, bestu tilþrifin og umdeildu atvikin á
einum stað.

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu
leikir krufðir til mergjar.

20.30 FA bikarinn - upphitun Hitað
upp fyrir leiki helgarinnar í FA bikarkeppninni.
21.00 La Liga Report Leikir helgarinnar
í spænska boltanum krufðir til mergjar og
hitað upp fyrir leikina á Spáni.
21.30 Main Event Sýnt frá World Series
of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

skemmtiþáttur veraldar snýr aftur í tíunda
skiptið. Sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa slegið í gegn og mun fleiri keppendur eru orðnir
heimsfrægir söngvarar og leikarar.

22.00 American Idol (10:45)
22.45 Margot at the Wedding Nicole
Kidman, Jennifer Jason Leigh og Jack Black
leika í skemmtilegri mynd um fjölskylduvandamál. Margot og sonur hennar heimsækja systur Margot sem er að fara að gifta
sig manni sem þeim þykir lítið til koma.
Systurnar fara að rífast og fjölskylduleyndarmál koma upp á yfirborðið.

07.30 Game Tíví (4:14)
08.00 Dr. Phil (116:175)
17.20 Dr. Phil (117:175)
18.05 Life Unexpected (11:13)
18.50 Melrose Place (16:18)
19.35 America‘s Funniest Home Videos (3:50)

20.00 Will & Grace (18:22) Endursýningar á gamanþáttum sem segja frá Will sem er
samkynhneigður lögfræðingur og Grace sem
er gagnkynhneigður innanhússarkitekt.
20.25 Got To Dance (7:15) Raunveruleikaþáttur þar sem hæfileikaríkustu dansararnir keppa sín á milli þar til aðeins einn
stendur uppi sem sigurvegari.
21.15 HA? (5:12) Nýr íslenskur skemmtiþáttur með spurningaívafi. Umsjónarmaður
þáttarins er leikarinn góðkunni Jóhann G. Jóhannsson en honum til halds og trausts eru
þau Edda Björg og Sólmundur Hólm.

22.05 The Bachelorette (7:12) Bandarísk

Sýnt frá European Poker Tour þar sem mætast margir frábærir spilarar.

raunveruleikasería þar sem ung og einhleyp
kona fær tækifæri til að finna draumaprinsinn
í hópi 25 myndarlegra piparsveina.

23.15 Sparta - Liverpool Útsending frá

23.35 30 Rock (11:22) Bandarísk gaman-

leik Sparta Prag og Liverpool í Evrópudeild
UEFA.

00.00 The Increasingly Poor Dec-

22.25 European Poker Tour 6 - Pokers

þáttaröð.
isions of Todd Margaret (1:6)

19.50 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungnum Loga Bergmann.
20.35 American Idol (9:45) Vinsælasti

venjulegi Íslendingur hefur í vikulokin fengið nóg af frægðarfólki og
þráir það eitt að vera í félagsmiðstöðinni heima í sveitinni. Það nýtur
þess að detta inn í hrepparíg og áhugamennsku, fimmaurabrandara
og vísur. Þátturinn er fyrst og fremst íslenskur, hann er gerilsneyddur allri Ameríkuvæðingu og þess vegna er hann svona yndislega
skemmtilegur.
Og loks er það Gillz. Þetta kjaftfora vöðvatröll sem allt þykist
vita. Ég held að Gillz hafi í fyrstu verið alvara en svo áttaði hann
sig á því að fólk skellti upp úr yfir vitleysunni í honum. Og
hann er enginn vitleysingur, hann beit á agnið og er nú
kominn með sjónvarpsþátt (hver hefði trúað því?).
Mannasiðir Gillz eru fyndnir, þeir afhjúpa hinn skemmtilega og fáfengilega hugarheim karla sem halda að þeir
hafi alltaf ráð undir rifi hverju og vita alltaf best þegar
þeir hafa ekki hundsvit á einu né neinu. Eitthvað svo
rammíslenskt.

15.45 Sunnudagsmessan
17.00 Arsenal - Wolves
18.45 Liverpool - Wigan Leikur Liverpool
og Wigan í ensku úrvalsdeildinni.

20.30 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá

00.25 Whose Line is it Anyway? (21:39)
00.35 Dr. Phil (114:175)
00.50 Saturday Night Live (6:22)
03.20 Will & Grace (18:22)
03.40 Jay Leno (196:260)
04.25 Jay Leno (197:260)

öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. Öll
mörkin, allir leikirnir og helstu tilþrifin krufin.

21.00 PL Classic Matches: Arsenal Leeds

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

00.15 Copperhead Hrollvekja um íbúa
smábæjar í Bandaríkjunum sem þurfa að
verjast áras blóðþyrstra eitursnáka.

22.00 Rivellino Í þessum þáttum eru

01.40 Volver
03.35 Shadowboxer
05.10 Til Death (5:15)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

22.30 PL Classic Matches: Manchest-

fremstu knattspyrnumenn sögunnar kynntir
og nú er það hinn magnaði Rivellino.
er City - Tottenham, 1994

23.00 WBA - West Ham Útsending frá
leik West Bromwich Albion og West Ham í
ensku úrvalsdeildinni.

08.10 Northern Trust Open (1:4)
11.10 Golfing World (23:240)
15.50 Northern Trust Open (1:4)
18.00 Golfing World (25:240)
18.50 PGA Tour - Highlights (6:45)
19.35 Inside the PGA Tour (7:42)
20.00 Northern Trust Open (2:4)
23.00 Golfing World (25:240)
23.50 ESPN America
00.35 Inside the PGA Tour (7:42)
06.00 ESPN America

19.30 The Doctors Frábærir spjallþættir
framleiddir af Opruh Winfrey þar sem framúrskarandi læknar veita afar aðgengilegar og
gagnlegar upplýsingar um þau heilsufarsmál
sem hvað helst brenna á okkur.
20.15 Smallville (14:22) 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 og Ísland í dag
21.50 Mannasiðir Gillz Í þáttunum leiðir Gillz okkur í sannleika um hvað það er að
vera karlmaður og hvernig best er að nálgast
hitt kynið.
22.20 NCIS (2:24) Spennuþáttaröð sem
fjallar um sérsveit lögreglumanna sem starfar í Washington og rannsakar glæpi tengda
hernum eða hermönnum. Verkefnin eru
orðin bæði flóknari og hættulegri.
23.05 Fringe (3:22) Þriðja þáttaröðin um
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í yfirnáttúrulegum málum.
23.50 Life on Mars (11:17) Bandarískur
sakamálaþáttur sem fjalla um lögregluvarðstjórann Sam sem lendir í bílslysi í miðri
morðrannsókn og vaknar upp sem lögreglumaður snemma á 8. áratugnum.
00.35 Smallville (14:22)
01.20 Auddi og Sveppi
02.00 The Doctors

18.15 Föstudagsþátturinn Spjallþáttur
um allt milli himins og jarðar. Stjórnandi:
Hilda Jana Gísladóttir.
Endursýnt á klukkustundar fresti til
morguns.

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin: Hvernig
lætur Sjálfstæðisflokkurinn til skarar skríða?
21.00 Ævintýraboxið Stefán Drengsson
og félagar.

21.30 Ævintýraferð til Ekvador (2:4)
Ari Trausti er sögumaður í mynd Skúla K.
Skúlasonar og félaga.
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

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Fasteignir.is
FFa
asteignir er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 16 .000 eignir á skrá.
Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi
Lifa og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar
upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Fjöl
Opin
Opi hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur
ÞÞúú færð góð
gó ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur ddraumaeignina þína á fasteignir.is.
Þú

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu
á mánudögum.
...ég sá það á Vísi
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL.19.20
Auddi og Sveppi
Það verður mikið fjör hjá Audda
og Sveppa í kvöld. Aðalgestur
þeirra að þessu sinni er stórleikarinn Ingvar E. Sigurðsson sem tekur
þátt í alls kyns
uppátækjum. Þetta
er þáttur
þar sem
allt getur
gerst.

FJÖR OG FRÆÐI
STJÖRNUSKOÐUN,
KARAOKE,
OG HERMANN
SÝNDARSJÚKLINGUR

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst 06.50 Bæn 07.03 Vítt
og breitt 07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK 08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin 09.45 Morgunleikfimi 10.15
Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 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 22.10 Orð kvöldsins 22.13 Litla flugan 23.00 Kvöldgestir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SPRENGJUGENGIÐ
Í HÁSKÓLABÍÓI
KL. 12, 1, 2 OG 3.

NÁMSKYNNING
GLÍMUKEPPNI,
FÓTBOLTASPIL,
SAMNINGATÆKNI
OG TÓNLIST

12.25 Dalziel and Pascoe 13.10 Deal or No Deal
13.45 Whose Line Is It Anyway? 14.10 Whose
Line Is It Anyway? 14.35 ‚Allo ‚Allo! 15.10 ‚Allo
‚Allo! 15.40 Doctor Who 16.25 Whose Line Is It
Anyway? 16.50 Whose Line Is It Anyway? 17.15
Deal or No Deal 17.50 Deal or No Deal 18.25
‚Allo ‚Allo! 19.00 ‚Allo ‚Allo! 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 Mistresses 23.30
My Family 00.00 Little Britain

14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10
Aftenshowet 15.00 Den lille røde traktor 15.10
Rasmus Klump 15.15 Byggemand Bob 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 X Factor Afgørelsen 20.55 Det Nye
Talkshow med Anders Lund Madsen 21.40 The
Medallion 23.05 Maximum Risk

11.10 Sjukehuset i Aidensfield 12.00 NRK nyheter
12.05 VM alpint 13.45 Ut i nærturen 14.00 NRK
nyheter 14.10 Dallas 15.00 NRK nyheter 15.10
Anne & Ronny møter 8 med vilje 15.50 Filmavisen
1960 16.00 NRK nyheter 16.10 Skispor fra 1952
til 1982 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
22.30 George Michael i London

SVT 1
09.30 Gomorron Sverige 10.15 Go‘kväll 11.00
Rapport 11.05 Debatt 11.50 Gynekologen i
Askim 12.50 Dirty Driving. Thundercars of Indiana
14.10 Gomorron Sverige 15.00 Rapport 15.05
Party animals 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
American Gangster 23.30 Veckans brott 00.30
The Pacific 01.25 Party animals 02.15 På spåret

Háskóli Íslands býður landsmönnum öllum í heimsókn laugardaginn 19. febrúar
þar sem í boði verða ótal viðburðir, kynningar og uppákomur sem sýna vísindin
í litríku og lifandi ljósi. Allir geta kynnt sér fjölbreytt námsframboð háskólans,
starfsemi og þjónustu, skoðað rannsóknastofur, tæki, búnað og húsakynni.

FJÖLMARGAR UPPÁKOMUR VERÐA Á ÖLLU HÁSKÓLASVÆÐINU
OG KAFFIHÚSASTEMNING Á HÁSKÓLATORGI.
VELKOMIN Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

www.hi.is

FLUGFELAG.IS
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Boðið í afmælisveislur Parísar Hilton

„Akkúrat núna myndi ég segja
Howlin‘ for You með The Black
Keys – en annars er það alltaf
The Cure sem ég set á fóninn ef
stuð skal verða!“
Alma Geirdal uppistandari.

„Það er freistandi að skella sér, en
ég er upptekin í skólanum,“ segir
fyrirsætan Lilja Ingibjargardóttir.
Lilju var boðið í afmælisveislu
hótelerfingjans Parísar Hilton í
New York í gær, en þar fagnaði Hilton 30 ára afmæli sínu ásamt nokkur hundruð nánustu vinum sínum.
Hilton lét sér ekki nægja að halda
eina veislu, en sú fyrsta var haldin
í glæsivillu hennar í Los Angeles í
vikunni. Þá hyggst hún halda þriðju
veisluna í Las Vegas.
En hvernig kom til að París Hilton
bauð Lilju í afmælið sitt?
„Mér er alltaf boðið í öll skemmtilegustu partíin í New York,“ segir
Lilja í léttum dúr. Lilja kynntist

var ekkert að skoða hann. En það
eru náttúrulega þessar aðalstjörnur
sem mæta.“
Lilja er þó á leiðinni til New York
í sumar að hitta vini sína, sem eru
á leiðinni í afmælisveisluna. Hvöttu
þeir Lilju til að breyta flugmiðanum og skella sér út, en hún tók
námið fram yfir afmælisveislu
hótelerfingjans. „Það verður nóg af
partíum í sumar,“ segir hún kímin
að lokum.
- afb
HELDUR UPP Á AFMÆLIÐ SITT Lilju

Ingibjargar var boðið í afmælisveislur hótelerfingjans Parísar
Hilton í New York og Los Angeles. Hún tók námið fram yfir
veislurnar.

JÓHANNA GUÐRÚN: NÚ ER TÆKIFÆRIÐ TIL AÐ PRÓFA EITTHVAÐ NÝTT

FRÉTTIR AF FÓLKI
Tæpar tvær vikur eru nú í að
Mottumars 2011 hefjist. Fjölmargir
karlmenn skörtuðu yfirvaraskeggi í
marsmánuði í fyrra af þessu tilefni
og þó nokkur stemning virðist
einnig nú. Þannig
heyrist af þjóðþekktum mönnum sem
þegar eru farnir að
safna mottu. Þar má
nefna tónlistarmennina Krumma
í Mínus og
Sigurð Guðmundsson
auk Ómars
Ragnarssonar. - hdm

Meiri Vísir.

Hefur þú komið á
alvöru útsölu?

París Hilton í Los Angeles árið
2008 og þær hittust nokkrum sinnum í kjölfarið. Þá var henni meðal
annars boðið í partí heim til hennar.
„Ég held að þetta sé einhver afmælisvika hjá henni,“ segir Lilja. „Ef ég
ætti nógu mikið af peningum myndi
ég líka ferðast um heiminn og halda
partí í hverri einustu borg.“
Lilja fékk boð í veislurnar á
Facebook. Fái maður boð í veislu
í gegnum síðuna getur maður
stundum séð gestalistann,
sem er eflaust forvitnilegur hjá Paris Hilton.
Lilja ákvað hins vegar
að láta gestalistann
eiga sig. „Nei, ég

Aðeins þessa helgi
20% afsláttur af
nýjum vörum frá

Erum með öll flottustu merkin í
sport- og tískufatnaði á einum stað.
Kíktu við í Gallerí Ozone, Akranesi og Selfossi og gerðu
dúndurkaup á allra síðustu dögum útsölunnar

50-80% afsláttur
opið laugardag og sunnnudag.

Allir synir mínir (Stóra sviðið)
Fös 4.3. Kl. 20:00 Frums. U Fös 18.3. Kl. 20:00 4. sýn Ö Fös 25.3. Kl. 20:00 7. sýn Ö
Lau 5.3. Kl. 20:00 2. sýn Ö Lau 19.3. Kl. 20:00 5. sýn Ö Fös 1.4. Kl. 20:00
Fös 11.3. Kl. 20:00 3. sýn Ö Fim 24.3. Kl. 20:00 6. sýn Ö

Svíþjóð kallar á Jóhönnu
Söngkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og kærastinn hennar, gítarleikarinn Davíð Sigurgeirsson,
hafa sett stefnuna á að flytja til
Svíþjóðar í sumar.
„Ég held að það sé ekki svo vitlaust, bara vinnunnar vegna. Það
er svo margt sem er í boði þar,“
segir Jóhanna Guðrún, sem hefur
notið mikilla vinsælda í Svíþjóð
að undanförnu. Hún segir það
einnig vel koma til greina að hún
skrái sig í tónlistarskóla þar í
landi enda er gott úrval af þeim í
Svíþjóð. „Þetta yrði bara fjör. Við
erum enn þá ung og höfum tækifæri til að gera þetta núna,“ segir
hún.
Lagið hennar Nótt, sem tók
þátt í úrslitum Eurovision síðasta
laugardag, kemur í næstu viku
út í enskri útgáfu í Svíþjóð undir
nafninu Slow Down. Jóhanna tók
það upp á milli jóla og nýárs, á
sama tíma og íslenska útgáfan var
hljóðrituð. „Það var alltaf meiningin að þetta ætti að koma út á
ensku, sama hvernig færi í keppninni. Enska útgáfan er aðalútgáfan
ef svo má segja.“
Jóhanna hefur eignast stóran aðdáendahóp í Svíþjóð eftir
vinsældir Is it True? þar í landi.
Lagið sat til að mynda í 26 vikur
samfleytt á lista yfir vinsælustu lögin og er enn mikið spilað í útvarpinu. Til að fylgja eftir
nýja laginu, Slow Down, verður
Jóhanna mikið í Svíþjóð í næsta
mánuði og hefur þegar bókað sig
á nokkra tónleika. Slow Down
er nýkomið út á iTunes í Evrópu
og sat í gær í 36. sæti á sænska
iTunes-listanum.
Spurð út í vinsældir sínar í Svíþjóð segir Jóhanna: „Menningin
þar er rosalega poppuð og svona
lög passa vel inn þar,“ segir hún.
„Það er bara yndislegt og ég er
mjög þakklát fyrir það.“
Söngkonan var gagnrýnd fyrir
að hafa tekið því illa að vinna ekki
Eurovision-keppnina um síðustu
helgi. Hún segir svo alls ekki
vera. „Mér finnst mjög leiðinlegt ef fólk misskildi tveggja sekúndna viðbrögð hjá mér. Þetta er
bara þegar heilinn er að meðtaka

HORFA TIL SVÍÞJÓÐAR Jóhanna Guðrún og kærastinn hennar, Davíð Sigurgeirsson,
hafa sett stefnuna á að flytja til Svíþjóðar í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

upplýsingarnar sem maður er að
fá. Þetta tengist því ekkert að ég
hafi verið óánægð með úrslitin
eða neitt svoleiðis. Að sjálfsögðu
er ég bara mjög sátt með þau
enda eru þessir menn allir vinir
mínir. Ég samgleðst þeim innilega
og veit að þeir eiga eftir að gera

mjög flotta hluti úti. Það er mjög
leiðinlegt ef fólk leggur manni
svona orð í munn,“ segir hún.
Aðdáendur Jóhönnu geta fylgst
betur með henni á nýrri heimasíðu, Yohannamusic.com, sem var
nýlega sett í loftið.
freyr@frettabladid.is

Lér konungur (Stóra sviðið)
Fös 25.2. Kl. 20:00

Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Fös 18.2. Kl. 19:00
U Mið 2.3. Kl. 19:00
U Mið 9.3. Kl. 19:00
Lau 19.2. Kl. 19:00
Lau 26.2. Kl. 19:00 Aukas.
Lau 12.3. Kl. 19:00

Ö
Ö
Ö

Mið 16.3. Kl. 19:00 Aukas. Ö
Ö
Fim 17.3. Kl. 19:00
Lau 26.3. Kl. 19:00

Ö

Sun 10.4. Kl. 14:00
Sun 10.4. Kl. 17:00
Sun 17.4. Kl. 14:00
Sun 17.4. Kl. 17:00

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
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
Sun 6.3. Kl. 17:00

U
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Sun 13.3. Kl. 14:00
Sun 13.3. Kl. 17:00
Sun 20.3. Kl. 14:00
Sun 20.3. Kl. 17:00
Sun 3.4. Kl. 14:00
Sun 3.4. Kl. 17:00

Ö
Ö
Ö
Ö

Hedda Gabler (Kassinn)
Fim 10.3. Kl. 20:00 Frums. U Lau 19.3. Kl. 20:00
Ö Sun 20.3. Kl. 20:00
Fös 11.3. Kl. 20:00
Ö Fös 25.3. Kl. 20:00
Sun 13.3. Kl. 20:00

Sun 27.3. Kl. 20:00
Mið 30.3. Kl. 20:00

Brák (Kúlan)
Ö Sun 27.2. Kl. 20:00
Sun 20.2. Kl. 20:00
Fös 25.2. Kl. 20:00 Aukas. Ö

Ö

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

Ö
Ö

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

U
U

Sun 27.3. Kl. 13:30
Sun 27.3. Kl. 15:00

Ö

Kynntir sem Dikita frá Írlandi
Hljómsveitin Dikta lenti í skondnu
atviki á tónlistarhátíðinni Eurosonic í Hollandi á dögunum. Þá var
hún kynnt upp á svið sem hljómsveitin Dikita frá Írlandi.
„Við hlógum mikið að þessu,“
segir trommuleikarinn Jón Þór
Sigurðsson, eða Nonni kjuði.
Sérstaklega þótti þeim fyndið
að stúlkan sem kynnti þá hafði
skömmu áður komið til þeirra og
spurt hvernig hún ætti að kynna
þá. Þeir sögðust einfaldlega heita
Dikta og kæmu frá Íslandi og
brást hún þá við með því að segja:
„Segið mér eitthvað sem ég veit
ekki“.
„Svo klúðraði hún þessu gjörsamlega, greyið stelpan,“ segir
Nonni og hlær. „Hún var reyndar
mjög sorrí yfir þessu eftir á. Við
gerðum mikið grín að þessu þegar

við vorum að spila og sögðumst
vera Dikita frá Írlandi.“
Nafnið Dikta hefur vafist fyrir
fleiri útlendingum og sumir ruglast á hljómsveitinni og bandarískum ruðningsþjálfara sem
heitir Mike Ditka. „Menn hafa
stundum ruglað þessu saman en
við höfum bara húmor fyrir því,“
segir Nonni.
Fram undan hjá Diktu er spilamennska á tónlistarhátíðinni South
By Southwest í Texas í mars.
Skömmu áður spilar sveitin í Los
Angeles á nokkrum tónleikum.
Í maí fer Dikta síðan á tónleikaferð um Þýskaland, Austurríki,
Sviss og Danmörku. Þar verður platan Get it Together kynnt,
sem kemur út á vegum fyrirtækjanna Smarten-Up og Rough Trade
í Evrópu 11. mars.
- fb

Á FERÐALAGI Hljómsveitin Dikta var

kölluð Dikita og sögð vera frá Írlandi á
tónlistarhátíðinni Eurosonic.
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Cafe Milano

Hagkaup
Skeifunni

Ef þú kaupir vörur í GULA HÚSINU
og finnur sömu vöru á lægra verði
í annarri verslun, þá endurgreiðum
við þér mismuninn. (Sjá skilmála í búð.)
Okkur í GULA HÚSINU er mikið í mun að viðskiptavinir
okkar séu ánægðir með þá upplifun sem þeir eiga þegar
þeir versla hjá okkur. VERÐVERND tryggir alltaf lægsta
verð og að í GULA HÚSINU verslar þú á betri verðum
en hjá samkeppnisaðilum okkar!

Opið 11–19 alla daga vikunnar, nema sunnudaga 12–17 / Sími 534 4451
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Fjöldasjálfsmorð
Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson,
fyrrverandi forstjóri Saga Fjárfestingarbanka, sendi samstarfsfólki
sínu kveðjubréf á miðvikudag. Þar
kemur fram að hann hafi haft hagsmuni bankans að leiðarljósi þegar
hann ákvað að segja starfi sínu
lausu. Þorvaldur var með réttarstöðu grunaðs í tveimur málum
embættis sérstaks saksóknara
tengdum Kaupþingi og Glitni
og hefur ekki fengið því hnekkt.
Þorvaldur skrifar að hann voni að
öllum takist að rýma til
í því eitraða andrúmslofti í samfélaginu
sem einna helst líkist
efnahagslegu fjöldasjálfsmorði þjóðar.
Engu líkara sé en að
Íslendingar séu
með sjálfsofnæmi.

Brugðist við Eddu-leysi
Skjár einn fékk enga tilnefningu til
Eddu-verðlaunanna eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir skömmu.
Þrátt fyrir að dagskrárstjórinn
Kristjana Thors Brynjólfsdóttir hefði
borið höfuðið hátt í viðtali við
blaðið er augljóst að Eddu-leysið
hefur komið við kaunin á starfsfólki
stöðvarinnar. Í gær sendi Þorbjörg Marinósdóttir,
kynningarfulltrúi Skjás
eins, út boðskort í
mikla veislu á laugardagskvöld á skemmtistaðnum Esju við
Austurstræti.
Tímasetningin
er engin
tilviljun því á
sama tíma
er einmitt
verið að
afhenda hina
margumræddu
Eddu í Gamla
bíói.
- fgg

Mest lesið
1

Svisslendingar fundu
leynireikning Mubaraks

2

Gjafmildu brúðhjónin:
Gaman að gefa af sér

3

Brúðhjón glöddu
Barnaspítalann í stað þess að
þiggja gjafir

4

Staðgöngumóðir fæddi
barnabarnið sitt

5

Þvinguðu mann til að borða
eyrað á sér
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN

FRÉTTABLAÐSINS

visir.is/samfelagsverdlaun

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

