Fyrirsæta sýnir
smiðju kólumbís sköpunar verk úr
Diönu Gamboa ku hönnuðanna
og Luis F. Bohorque
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í Bógóta
í Kolumbíu.
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GLÆSILEG

Sölufulltrúar:
Jóna María
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MINN INN

Laugavegi 178

Bjarnheiður

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473

Hannesdóttir

mætti á Edduverð

Þórdís Hermann
sdóttir thordish@
365.is 512 5447
í ár í samfestin
gi sem vakti
mikla athygli

launahátíðina

teg. CATYA fæst í skálum
B,C,D,DD,E,F,F
F,G á kr. 7.680,-

Guðrún Edda Einarsdóttir
hannaði skó út frá íslenskum
sauðskinnsskóm og handverki.
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Bóksalar borguðu sjálfum
sér nær tvöfalda húsaleigu

Góður samningur
Breskur útgefandi keypti
ókláraða spennusögu Yrsu
Sigurðardóttur.
fólk 46

Er opin en ákveðin
Kristín Eysteinsdóttir
fastráðin leikstjóri við
Borgarleikhúsið.
tímamót 24

Eigendur Bókabúðar Máls og menningar áttu sjálfir húsnæði verslunarinnar og kröfðust 35 prósenta hærri
leigu á fermetra en aðrir greiða við Laugaveg. Húsaleigan þyngdi róðurinn og átti þátt í að búðin fór í þrot.
VIÐSKIPTI Eigendur Kaupangs,

sem rak Bókabúð Máls og menningar (BMM) við Laugaveg, létu
verslunina greiða tæplega tvöfalt hærri húsaleigu en PenninnEymundsson greiddi er hann rak
þar verslun. Sjálfir áttu þeir húsnæðið sem bókabúðin leigði.
Húsaleiga BMM nam 3,4 milljónum króna á mánuði undir lok
árs 2009, samkvæmt ársreikningi verslunarinnar. Þetta er 30
til 35 prósenta hærra leiguverð
en í sambærilegu verslunarrými
í nágrenni bókabúðarinnar
v ið L augaveg, s a m k væmt
upplýsingum Fréttablaðsins.

Starfsfólki BMM var tilkynnt
fyrir viku að hún væri farin í
þrot og var dyrum hennar skellt
í lás.
Kaupangur keypti húsið sem
verslunin var í árið 2007. Á sama
tíma átti Penninn-Eymundsson
rekstur bókabúðarinnar. Penninn
varð gjaldþrota snemma árs 2009
og tók Nýja Kaupþing, nú Arion
banki, reksturinn yfir.
Forsvarsmenn Kaupangs vildu
í kjölfarið hækka leigu bókaverslunarinnar úr um 1,8 milljónum króna í 3,4 milljónir, eða
um tæp hundrað prósent. Eftir
því sem næst verður komist voru

rökin þau að hátt verð hefði verið
greitt fyrir fasteignina og yrði
Kaupangur því að krefjast hárrar
húsaleigu.
Samningar náðust ekki og lauk
samstarfi Pennans og Kaupangs
með því að Arion banki flutti
rekstur verslunarinnar upp á
Skólavörðustíg. Flest starfsfólk
fór sömu leið. Þrátt fyrir þetta
ákváðu þeir Jóhannes Sigurðsson og Bjarki Júlíusson, eigendur
Kaupangs, að halda rekstri bókaverslunarinnar áfram.
Viðmælendur Fréttablaðsins
sem reka verslanir við Laugaveg,
úr röðum fyrrverandi starfsfólks

BMM og Pennans-Eymundsson
sem komu að samningum um
leiguverðið á sínum tíma segja
erfitt að reka verslun með svo
hárri húsaleigu. Það skýri að
stórum hluta ástæðu þess að
verslunin fór í þrot.
Jóhannes Sigurðsson, stjórnarformaður BMM, vildi ekki tjá sig
um leiguverðið við blaðið.
Samkvæmt upplýsingum blaðsins telja einhverjir birgjar BMM
að semja hefði átt við þá áður
en verslunin fór í þrot og íhuga
málshöfðun. Jóhannes segir að
reynt verði að lágmarka tap
birgja.
- jab

Belti vöktu athygli á Facebook:

Oprah með íslenska hönnun
um sig miðja

Sæt hefnd hjá Bayern
Mario Gomez tryggði
Bayern sigur á Inter í
Meistaradeildinni í gær.
sport 42

FÓLK „Ég hugsaði mig ekki tvisv-

veðrið í dag
-2

3
6
6
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ÉL á Vestfjörðum en skúrir eða
É
slydduél sunnan- og vestanlands
fyrri hluta dags. Bætir í úrkomu
síðdegis en nokkuð bjart
norðaustan til fram eftir degi.
VEÐUR 4
FORSÍÐA

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

UPPLYFTING 50 vaskar konur á vegum CrossFit Sport lögðu sitt af mörkum í landssöfnun Lífs, styrktarfélags til styrktar kvennadeild Landspítalans, í gær. Þær söfnuðu 1,6 milljónum króna til að ljúka endurbótum á
kvennadeildinni með því að gera 5.000 upphífingar á einni klukkustund.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
Mál slitastjórnar Glitnis gegn sjömenningunum tekið upp að nýju í New York:

Hannes og Pálmi skiluðu ekki í tíma
DÓMSMÁL Mál gegn sjö fyrrverandi

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

MEIRI
GLAMÚR

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

Meiri Vísir.

eigendum og stjórnendum Glitnis
hefur verið tekið upp að nýju fyrir
dómstóli í New York í Bandaríkjunum, að sögn Steinunnar Guðbjartsdóttur, formanns slitastjórnar Glitnis. Ástæðan er sú að tveir
hinna stefndu, þeir Hannes Smárason og Pálmi Haraldsson, skrifuðu
ekki undir yfirlýsingu um að ef á
Íslandi félli dómur slitastjórninni í
hag væri hægt að ganga að eignum

– Lifið heil

sjömenninganna í Bandaríkjunum.
Fyrir vikið var málið upp að nýju.
Steinunn segir að dómarinn í New
York hafi gert þá kröfu að sjömenningarnir skyldu allir skrifa undir
yfirlýsinguna.
„Þessar yfirlýsingar lágu ekki
fyrir í lok janúar og þá var málinu áfrýjað af hálfu Glitnis þar sem
skilyrðin höfðu ekki verið uppfyllt,“
segir Steinunn.
Samkvæmt heimasíðu dómstóls-

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

ins virðist Hannes þó hafa skilað
inn yfirlýsingunni í gær. Þar er
hins vegar ekki að finna yfirlýsingu
Pálma. Steinunn hafði ekki frétt af
yfirlýsingu Hannesar þegar Fréttablaðið ræddi við hana í gær. Ekki
er vitað hvenær fyrirtaka verður í
málinu.
Aðrir stefndu eru Jón Ásgeir
Jóhannesson, Ingibjörg Pálmadóttir,
Lárus Welding, Jón Sigurðsson og
Þorsteinn M. Jónsson.
- kh

ar um, fékk mál Opruh send og
hannaði í snatri umbeðinn fjölda
belta, enda ekki á hverjum degi
sem maður
fær svona
beiðni,“ segir
Unnur Friðriksdóttir.
Hún
rekur eigið
hönnunarfyrirtæki í
Los Angeles
og birti nýlega OPRAH WINFREY
myndir af beltum eftir sig á
Facebook.
Yfirtískuritstjóri tímarits
sjónvarpsstjörnunnar Opruh
Winfrey, O-Magazine, sá myndirnar og fékk Unni til að búa til
eintök bæði fyrir tímaritið og á
sjálfa Opruh.
- rve / allt í miðju blaðsins

Allar
rósir á
590 kr.

www.lyfja.is

BLÓMABÚÐ GLÆSIBÆ
S: 568-9120
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SPURNING DAGSINS

Stjórnlagaþingsnefnd kom sér ekki saman um hvaða tillögur skuli leggja fram:

Fjármálaráðherra og forseti:

Sjálfstæðismenn sagðir tefja

Hafa ekki
fundað í heilt ár

STJÓRNMÁL Andstaða sjálfstæðis-

Sigrún, ætlið þið að kýla á
þetta?
Jú, ætli við verðum ekki að slá til.
Sigrún Sigurðardóttir er forstöðumaður
rannsóknarmiðstöðvar um ofbeldi.

Fyrrverandi ráðherra:

Gaddafí sekur
um Lockerbie
LÍBÍA, AP „Ég hef sannanir fyrir

því að Gaddafí hafi gefið skipun
um Lockerbie,“ hefur sænska
dagblaðið Expressen eftir
Mustafa Abdel-Jalil, fyrrverandi
dómsmálaráðherra Líbíu.
Fréttaritari
blaðsins segir
hann hafa sagt
þetta við sig, en
ekki er nánar
útskýrt hvaða
sannanir þarna
er rætt um.
ABDEL
„Til að fela
þetta, þá gerði AL-MEGRAHI
Gaddafí allt til þess að fá al-Megrahi aftur heim frá Skotlandi,“
sagði Abdel-Jalil enn fremur, og
á þar við Abdel Baset al-Megrahi,
sem hlaut dóm í Skotlandi fyrir
að hafa sprengt farþegaþotu frá
Pan Am í loft upp yfir bænum
Lockerbie í Skotlandi.
Al-Megrahi var leyft að fara
úr fangelsinu og heim til Líbíu í
ágúst 2009 á þeim forsendum að
hann ætti einungis fáa mánuði
eftir ólifaða vegna krabbameins.
Hann er þó enn á lífi.
- gb

Metarðgreiðsla Iceland Food:

62 milljarðar í
arðgreiðslur
VIÐSKIPTI Stjórnendur bresku
matvörukeðjunnar Iceland Food
íhuga að greiða út 62 milljarða
króna í arð.
Gangi það eftir falla jafnvirði
43 milljarða króna í hlut skilanefndar Landsbankans, sem
á 67 prósent í Iceland Foods.
Skilanefnd Glitnis á tíu prósent
og þrír stjórnendur verslunarinnar afganginn. Þar á meðal
er Malcolm Walker, forstjóri og
stofnandi Iceland Foods.
Arðgreiðslan sem fellur í hlut
Iceland Food mun væntanlega
ganga upp í Icesave-skuldina.
- jab

manna í stjórnlagaþingsnefnd
og málþóf þeirra er sagt valda
því að nefndin komst ekki að
niðurstöðu um það í gær hvaða
tillögur á að leggja fram varðandi tilhögun í kjölfar ógildingar Hæstaréttar á kosningum til
stjórnlagaþings.
Í Fréttablaðinu í gær kom fram
að flest benti til þess að nefndin legði til að þeir 25 sem kjörnir voru til setu á stjórnlagaþing
yrðu skipaðir í stjórnlagaráð.
Það verði Alþingi ráðgefandi um
breytingar á stjórnarskránni.

LOKASVAR Alþingismenn hafa síðasta
orðið um afdrif stjórnlagaþings.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á kvörðun Ólafs Rag na rs
Grímssonar forseta að vísa Icesave-málinu í þjóðaratkvæða-

greiðslu á sunnudag hleypti
áformum nefndarinnar upp.
Í nefndinni sitja fulltrúar
allra flokka og er hún einungis
með hlutverk ráðgjafa. Það er
hins vegar Alþingis að að taka
ákvörðun um afdrif málsins.
Fari svo að Alþingi ákveði að
kjósa skuli að nýju til stjórnlagaþings á eftir að ákveða hvenær
það verður gert.
Nefndin fundar aftur eftir
hádegi í dag og vonuðust þeir
nefndarmenn sem Fréttablaðið
ræddi við í gærkvöldi að niðurstaða lægi þá fyrir í málinu. - jab

Farmeigendur borgi
tjón vegna Goðafoss
Eimskip lýsir yfir „sameiginlegu sjótjóni“ vegna strands Goðafoss. Eigendur
farmsins verða að borga hluta af björgunarkostnaðinum. Eimskip leggur fram
tryggingu á meðan greitt er úr þeim málum segir upplýsingafulltrúi félagsins.
FLUTNINGAR Eigendur farms um

borð í Goðafossi hafa fengið bréf
frá Eimskip um að þeir verði að
bera hluta af kostnaðinum vegna
strands skipsins við Fredrikstad
í Noregi.
„Eimskip lýsir yfir sameiginlegu sjótjóni sem verði jafnað
niður vegna atviksins, en það
þýðir að eigendur allra verðmæta sem í húfi voru þegar skipið strandaði greiða sameiginlega
þann kostnað sem af atvikinu
hlýst,“ segir í bréfi skipafélagsins til farmeigendanna.
Að sögn Ólafs Williams Hand,
upplýsinga fulltrúa Eimskipa,
segir um að ræða hefðbundna
aðferð við uppgjör á sjótjóni.
Enn sé óljóst hvert endanlegt
tjón vegna strandsins verður en
að búast megi við því að björgunarkostnaður verði jafnvel um
átta prósent af verðmæti skipsins, gámanna og farmsins. Menn
vonist þó til að talan fari niður í
fjögur prósent þar sem björgun
Goðafoss hafi gengið mjög vel.
Það mundi þýða að kostnaðurinn
yrði 40 þúsund krónur af farmi
sem metinn er á eina milljón.
„Ef menn eru með farmtryggingu þá verða þeir ekki fyrir
tjóni,“ segir Ólafur sem kveður
algengast að farmur sé tryggður. „Sum fyrirtæki tryggja þó
stundum hjá sjálfum sér ef svo
má segja með því að reikna út
áhættuna og taka sjálf skellinn
ef hann kemur.“
Í bréfinu frá Eimskip til farmeigenda segir að þeir þurfi að
leggja fram tryggingar fyrir
sínum hluta hins sameiginlega
sjótjóns og björgunarlaunum áður
en farmurinn verður afhentur.

STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfús-

son fjármálaráðherra og Ólafur
Ragnar Grímsson forseti hafa
ekki rætt saman síðan sá síðarnefndi synjaði í fyrra skipti lögum
um Icesave-samninginn staðfestingar í janúar á síðasta ári. Áður
höfðu þeir fundað reglulega. Þetta
kom fram í þættinum Spjallið með
Sölva í gær.
Spurður út í meintar hótanir sem
Ólafur Ragnar hafði á orði í viðtali
í Silfri Egils, sagðist Steingrímur
ekki tala um trúnaðarsamtöl sem
hann hefði átt við forsetann.

Karvel Pálmason látinn
Karvel Pálmason, fyrrverandi
alþingismaður, er látinn 74 ára
að aldri. Karvel var fæddur í
Bolungarvík 13. júlí 1936. Foreldrar hans
voru Pálmi
Karvelsson
sjómaður og
Jónína Jóelsdóttir ráðskona.
Karvel
sat á Alþingi
fyrir Frjálslynda vinstrimenn og Alþýðuflokkinn á árunum 1971 til 1991.
Hann var formaður Verkalýðs- og sjómannafélags
Bolungarvíkur, varaforseti
Alþýðusambands Vestfjarða,
varaformaður Verkamannasambands Íslands og sat í miðstjórn
Alþýðusambands Íslands.
Karvel lætur eftir sig eiginkonu og fjögur börn.

Sigríður Heiðberg látin
GOÐAFOSS Komið af strandstað og er mun minna laskað en Eimskipsmenn

óttuðust.

Ól a fu r seg i r
fél a g ið h a fa
ákveðið í gær
að leggja sjálft
fram tryggingu
fyrir greiðslu
björgunarlaunanna. „Við
viljum ekki að
viðskiptavinÓLAFUR WILLIAM
ir okkar verði
HAND
fyrir frekari
töfum vegna þessa máls en orðið
er,“ segir hann.
Að sögn Ólafs var farmurinn
í Goðafossi af margvíslegu tagi
og á leið hingað og þangað um
heiminn. Nú taki við að greiða
úr málum gagnvart eigendum

MYND/NORDICPHOTOS/AFP

farmsins og tryggingarfélögum
þeirra og varðandi björgunarlaunin. Það var norskt fyrirtæki
með svissneskan undirvertaka
sem annaðist björgun skipsins.
Skipaður hefur verið „löggiltur
niðurjöfnunarmaður“ í málinu.
Sá er í Liverpool í Englandi og er
ætlað að jafna tjóninu niður á alla
aðila málsins.
Goðafoss var dreginn á flot í
gærmorgun og liggur nú milli
tveggja skerja um eina og hálfa
sjómí lu frá stra ndstaðnum.
„Tjónið á skipinu er miklum mun
minna en menn óttuðust þótt
það sé eitthvað beyglað,“ segir
upplýsingafulltrúi Eimskips.

Sigríður Svanlaug Heiðberg,
formaður Kattavinafélags
Íslands og framkvæmdastjóri
Kattholts, er
látin, 72ja
ára að aldri.
Hún lést
á líknardeild Landspítalans á
Landakoti
síðastliðinn
þriðjudag.
Hún lætur eftir sig eiginmann,
Einar Jónsson, og fósturson,
Daníel Orra Einarsson.
Sigríður fæddist í Reykjavík
30. mars 1938. Foreldrar hennar voru Jón Heiðberg heildsali
og frú Þórey Heiðberg Eyþórsdóttir.
Sigríður var formaður Kattavinafélagsins frá árinu 1989.

gar@frettabladid.is

Evrópuríki hraða brottflutningi ríkisborgara sinna frá Líbíu:

Enn kvarnast úr liði Gaddafís
LÍBÍA, AP Austan til í Líbíu fagnar fólk sigri yfir
Muammar Gaddafí, en í vesturhlutanum er
ástandið lævi blandið. Stjórnarherinn er sagður
skjóta handahófskennt á hvern sem lætur sjá sig
úti á götum höfuðborgarinnar Trípólí.
Hermenn hafa víða gengið til liðs við mótmælendur. Tveir orrustuflugmenn fleygðu sér í fallhlífum út úr vél sinni og létu hana hrapa í eyðimörkina frekar en að varpa sprengjum á borg,
sem stjórnarandstæðingar hafa náð á vald sitt.
Jafnframt vex alþjóðlegur þrýstingur á Gaddafí.
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi of beldi
stjórnarinnar gegn almenningi og Evrópusambandið hefur einnig fordæmt ofbeldið.
Franco Frattini, utanríkisráðherra Ítalíu, sagði
í gær raunhæft að meira en þúsund manns hefðu
fallið fyrir vopnum stjórnarliða.
Evrópuríki hafa hraðað eftir megni brottflutningi ríkisborgara sinna frá Líbíu. Evrópuríkin óttast einnig væntanlegan straum flóttamanna, sem gætu orðið hundruð þúsunda.
Sjálfur segist hann ætla að berjast til síðasta
blóðdropa og hefur skipað her sínum að ráðast á

MÓTMÆLI Í TOBRUK Austurhluti landsins er nú að mestu á
valdi mótmælenda. Barist er í vesturhlutanum. NORDICPHOTOS/AFP

borgarana. Hann var einnig sagður hafa skipað
hermönnum sínum að sprengja olíuleiðslur.

- gb

Takk!
Við erum stolt og þakklát viðskiptavinum okkar fyrir frábæra
einkunn í Íslensku ánægjuvoginni. Samkvæmt könnuninni
eru viðskiptavinir Nova ánægðastir allra.
Starfsmenn Nova eru 101 talsins og viðskiptavinir fyrirtækisins
um 85.000 í 3G farsíma- og netþjónustu.
0 kr. Nova í Nova, lægri símreikningur og góð þjónusta
eru okkar aðalsmerki. Við viljum þakka viðskiptavinum okkar fyrir
þessa frábæru hvatningu til að gera enn betur.

ærstitsita›ur
Setm
m

dagur & steini

sk

í heimi!

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

116,65

117,21

Sterlingspund

189,12

190,04

Evra

159,91

160,81

Dönsk króna

21,447

21,573

Norsk króna

20,657

20,779

Sænsk króna

18,185

18,291

Japanskt jen

1,4085

1,4167
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24. febrúar 2011 FIMMTUDAGUR

4

GENGIÐ 23.02.2011

182,6

183,68

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
216,7003
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

FISKUR Í KARI Margir vilja að þeir sem

fái kvóta úthlutað greiði ríkinu leigugjald
fyrir hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vilja að ríkið eigi fiskikvótann:

Stuðningur við
leigugjald kvóta
SJÁVARÚTVEGUR Tæp sjötíu prósent

þátttakenda í könnun markaðsfyrirtækisins MMR styðja þær
hugmyndir að þeir sem fái fiskveiðikvóta úthlutað greiði leigu
til ríkisins sem endurspeglar
markaðsverðmæti kvótans.
Í könnun MMR var spurt um
afstöðu almennings til ráðstöfunar fiskveiðiheimilda. Í könnuninni voru 66,6 prósent þátttakenda hlynnt því að kvótinn ætti
að vera í eigu ríkisins og 64,9
prósent sögðu stjórnvöld eiga
að afturkalla gildandi kvóta og
úthluta að nýju með breyttum
reglum.
- jab

Mótmæli brjótast út í Kína:

Andófsmenn
fangelsaðir
PEKING, AP Óþekkt samtök

mótmæltu ábyrgðarleysi og
ógagnsæi kínverskra stjórnvalda
á sunnudag. Mótmælin fóru fram
í þrettán borgum víðs vegar í
Kína en lögregluyfirvöld komu
í veg fyrir fjöldamótmæli með
ritskoðun vefsíðna og handtökum. Mannréttindasamtök telja
að um 100 þekktir andófsmenn
hafi verið handteknir og enn séu
margir í haldi.
Handtökurnar hafa valdið mikilli reiði meðal mótmælenda og
hafa þeir hvatt fólk til mótmæla
næsta sunnudag þegar krafist
verður lausnar fanganna.
- jtó

Skoðanakönnun sýnir sveiflur í viðhorfi Íslendinga til Evrópusambandsins:

Þrír mánuðir á skilorði:

Fjölgar í hópi jákvæðra í garð ESB

Maður réðst á
unglingspilt

EVRÓPUMÁL Viðhorf Íslendinga
ga g nva r t Ev rópus a mba nd inu (ESB) og aðild að því varð
jákvæðara á seinni hluta síðasta
árs. Áfram eru þó fleiri sem
efast um ágæti aðildar.
Í viðhorfskönnun Gallup fyrir
Eurobarometer Evrópusambandsins, sem var framkvæmd
í nóvember en birt í gær, kemur
í ljós að 38 prósent landsmanna
telja að ESB-aðild gæti orðið
Íslandi til hagsbóta. Það er aukning frá því í maí í fyrra þegar 29
prósent voru þeirrar skoðunar.
Tæpur helmi ng ur la nds -

manna, 48 prósent, telur hins
vegar að Ísland muni ekki njóta
góðs af aðild, sem er nokkuð
minna en í fyrri könnuninni
þegar 58 prósent voru þeirrar
skoðunar.
Þá telja 28 prósent Íslendinga
ESB-aðild vera almennt góða
fyrir Ísland samanborið við 19
prósent sem voru þeirrar skoðunar í maí á síðasta ári.
Þá fækkar í hópi þeirra sem
telja aðild vera slæma fyrir
Ísland, úr 45 prósentum í maí
niður í 34 prósent í nóvember.

Yrði Evrópusambandsaðild
Íslandi til hagsbóta?
Til hagsbóta

29%

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-

aldri hefur verið dæmdur í Héraðsdómi Austurlands fyrir að ráðast á fjórtán ára pilt.
Árásin átti sér stað á Vilhjálmsvelli á Egilsstöðum á síðasta ári.
Pilturinn hafði tekið fótbolta af
syni mannsins og vini hans.
Maðurinn var dæmdur í þriggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi
fyrir að sparka í piltinn, hóta
honum lífláti og ógna með hafnarboltakylfu. Þá var hann dæmdur
til að greiða piltinum 400 hundruð
þúsund krónur í miskabætur. - jss

39%

Ekki til hagsbóta

58%

48%

13%

14 %

Veit ekki

maí 2010

- þj

nóv. 2010
Heimild: Eurobarometer

Nemendur skólans
fá að ljúka náminu
Ríkið mun ekki endurnýja samning sinn við Menntaskólann Hraðbraut sökum
harðrar gagnrýni Ríkisendurskoðunar. Fékk nær 200 milljónir ofgreiddar.Skólastjóri segir málið pólitískt en ráðherra vísar því á bug. Uppgjör í sumar.

FRÁ FYRRI ÞEKKINGARDEGI Forseti
Íslands afhendir þekkingarverðlaun við
hátíðlega athöfn í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENNTUN Nemendur Menntaskól-

Fjallað um áhrif
aðildar að ESB

ans Hraðbrautar fá tækifæri til
að ljúka námi á vorönn 2012 þrátt
fyrir að mennta- og menningarmálaráðuneytið hafi ákveðið að
endurnýja ekki þjónustusamning
við skólann þegar hann rennur út
í sumar. Tímabundinn þjónustusamningur fyrir næsta skólaár er
háður ströngum skilyrðum.
Í tilkynningu frá ráðuneytinu
segir að ákvörðunin um að framlengja ekki samninginn sé einkum
byggð á skýrslu Ríkisendurskoðunar um framkvæmd þjónustusamnings við Hraðbraut, áliti
menntamálanefndar Alþingis og
viðræðum sem ráðuneytið hafi átt
í við forsvarsmenn skólans.
Í skýrslu sinni gagnrýndi Ríkisendurskoðun eigendur og stjórnendur Hraðbrautar, sem fékk nær
200 milljónir ofgreiddar úr ríkissjóði á árunum 2003 til 2009.
Á þeim árum voru greiddar 82
milljónir króna í arð til eigenda.
Árlegt framlag ríkisins samkvæmt þjónustusamningi nam um
936 milljónum króna, eða rúmum
130 milljónum á ári að meðaltali, en Ríkisendurskoðun átaldi
einnig eftirlit ráðuneytisins með
starfsemi skólans.
„Þetta er galin ákvörðun,“ segir
Ólafur Johnsen, framkvæmdastjóri og eigandi Hraðbrautar, í
samtali við Fréttablaðið.
„Þetta er pólitísk aðför vinstri
manna sem ekki mega sjá einkaframtak. [...] Þó ég hafi fengið 40
milljónir í arð út úr skólanum er
ekkert að því. Ég var búinn að
leggja átta ára vinnu í skólastarfið áður en það fór af stað og þar af

Íslenski þekkingardagurinn:

VIÐSKIPTI Leitað verður svara um
áhrif mögulegrar aðildar Evrópusambandsins á vinnumarkaðinn og atvinnulíf á Íslenska þekkingardeginum á Hilton Reykjavik
Nordica í dag. Fjölmargir fyrirlesarar munu þar fjalla um líkleg
áhrif á kaupmátt, launaþróun og
gerð kjarasamninga.
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, afhendir þekkingarverðlaun Félags viðskipta- og
hagfræðinga og eru þrjú fyrirtæki tilnefnd: Icelandair, Rio
Tinto Alcan á Íslandi og Samherji. Viðskipta- eða hagfræðingur ársins verður jafnframt
verðlaunaður.
- jab

FÁ EKKI NÝJAN SAMNING Menntamálaráðuneytið mun ekki endurnýja samning við

Menntaskólann Hraðbraut. Nemendur fá að ljúka námi en Ólafur Johnson, skólastjóri og eigandi Menntaskólans Hraðbrautar, er ósáttur við málalyktir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

tvö ár án launa, þannig að það var
fullkomlega eðlilegt að ég fengi
greiddan arð út úr skólanum.“
Spurður um framtíð Hraðbrautar segir Ólafur að hann muni ekki
gefast upp þrátt fyrir að hann geti
ekki gefið upp hvernig því verði
háttað.
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, neitar
því aðspurð að um pólitískt mál
sé að ræða. Einungis sé verið að
vinna eftir tilmælum Ríkisendurskoðunar og menntamálanefndar
Alþingis.
Katrín segir að þessi málalok
milli ráðuneytis og Hraðbrautar sé
ekki dómur yfir rekstrarforminu
sem slíku.

Reið stúlka í Eyjum:

„Við erum með marga samninga
við einkarekna framhaldsskóla og
háskóla og í margs konar formi
sem hafa gengið mjög vel. Þetta
er einstakt dæmi.“
Katrín bætir því við að Ríkisendurskoðun hafi einnig átalið
ráðuneytið fyrir að hafa ekki sinnt
eftirliti nægilega vel.
„Við munum taka það mjög
alvarlega hvernig við getum sinnt
því sem allra best.“
Uppgjör vegna ofgreiddra fjárframlaga mun fara fram í sumar,
eftir að samningurinn rennur út,
en Ólafur og ráðuneytið eru ekki
á einu máli með upphæðirnar sem
um er að ræða.

Gataði veggi
með hælaskóm
LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Vestmannaeyjum þurfti að hafa
afskipti af stúlku á átjánda ári
sem olli skemmdum á einum af
veitingastöðum bæjarins um
helgina.
Stúlkan hafði látið reiði sína
bitna á veggjum inni á salerni
staðarins. Hún var í hælaháum
skóm og voru göt á veggjunum
eftir hælana.
Þá bárust tvær tilkynningar
um rúðubrot til lögreglu. .
- jss

thorgils@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

OPINN FUNDUR UM

NEYSLU
VIÐMIÐ
BSRB stendur fyrir opnum fundi um neysluviðmið ríkisstjórnarinnar,
fimmtudaginn 24. febrúar kl. 16:30 í BSRB-húsinu Grettisgötu 89.
Gestur fundarins er Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra
Fundarstjóri: Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB

www.bsrb.is

HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir
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SKÚRIR EÐA ÉL
er ágætis lýsing
á veðrinu næstu
daga með þeirri
undantekningu
þó að á Norðausturlandi verður
nokkuð bjart. Það
bætir í úrkomuna
sunnan- og vestanlands síðdegis í
dag en síðan taka
við skúrir eða él.
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Á MORGUN
Strekkingur S- og Vlands, annars hægari.

Alicante

3

3

3
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LAUGARDAGUR
Strekkingur víða með
ströndum en hægari
inn til landsins.

-1
-1

3

1

17°

Basel

9°

Berlín

-1°

Billund

0°

Frankfurt

2°

Friedrichshafen

3°

Gautaborg

-1°

Kaupmannahöfn

-1°

Las Palmas

20°

London

14°

Mallorca

17°

New York

8°

Orlando

26°

Ósló

-1°

París

12°

San Francisco

11°

Stokkhólmur

-4°

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

Ungbarnadauði í Evrópu er minnstur á Íslandi en mestur í Tyrklandi:

Konum fjölgar hjá Nýherja:

Íslenskir karlar langlífastir í Evrópu

Tveimur fleiri í
stjórn en áður

FÓLK Í fyrra dóu 2.017 einstaklingar

Ætlar þú að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave?
Já

91,9%
8,1%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að taka málskotsréttinn af
forseta Íslands?
Segðu skoðun þína á visir.is

búsettir á Íslandi, 1.063 karlar og
954 konur. Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands létust 6,3 á
hverja 1.000 íbúa, en dánartíðni
stóð í stað milli ára.
„Ungbarnadauði á Íslandi var
2,2 börn af hverjum 1.000 lifandi
fæddum árið 2010 en var 2,0 börn
af hverjum 1.000 lifandi fæddum á
árabilinu 2006 til 2010,“ segir á vef
Hagstofunnar. Ungbarnadauði er
minnstur hér meðal Evrópuþjóða.
Mestur er hann í Tyrklandi, eða
15,3 af hverjum 1.000 börnum.
„Árið 2010 gátu nýfæddir drengir

REYKJAVÍKURTJÖRN Íslendingar eru með

langlífustu Evrópuþjóðum. Styst er ævi
fólks í Úkraínu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

vænst þess að ná að meðaltali 79,5
ára aldri, en stúlkur 83,5 ára aldri.“

Þá kemur fram að lífslíkur
íslenskra karla hafi batnað mjög
á undanförnum árum. „Frá árinu
2000 hafa þeir bætt við sig rúmlega
tveimur árum í meðalævilengd.
Árið 2009 var meðalævilengd
íslenskra karla 79,7 ár og skipuðu
þeir fyrsta sætið meðal Evrópuþjóða það ár.“
Árið 2009 var meðalævilengd
íslenskra kvenna hins vegar 83,3 ár
og skipuðu þær fimmta sætið meðal
Evrópuþjóða. Elstar evrópskra
kvenna verða konur í Frakklandi,
eða 84,3 ára, en styst er ævi þeirra
í Úkraínu, 73,6 ár.
- óká

VIÐSKIPTI Jafet S. Ólafsson, framkvæmdastjóri hjá fjárfestingarfélaginu Veigari, og Hildur Dungal
lögfræðingur tóku sæti í stjórn
Nýherja á aðalfundi félagsins á
föstudag. Á sama tíma var stjórnarmönnum fjölgað úr þremur í
fimm.
Auk þeirra sitja í stjórninni
Benedikt Jóhannesson, sem er
stjórnarformaður, Árni Vilhjálmsson og Guðmundur Jóh. Jónsson.
Þá var Marta Kristín Lárusdóttir,
lektor við tölvunarfræði HR, sjálfkjörin varamaður í stjórnina. - jab

Beðið um aðstoð vitna:

INGÓLFSTORG Nýtt hótel við torgið er

forsenda í hönnunarsamkeppni.

Ný hönnun á Ingólfstorgi:

Tíu milljónir í
arkitektakeppni
SKIPULAGSMÁL Verja á tíu millj-

ónum króna í samkeppni meðal
arkitekta vegna nýs skipulags
á Ingólfstorgi. Borgarráð samþykkti í vikunni kostnaðaráætlun
við keppnina sem verður í tveimur
þrepum. Í fyrra þrepinu verður lögð áhersla á endurskoðun á
skipulagi Ingólfstorgs og nágrenni.
Í síðara þrepinu á að hanna hótelbyggingu. Skipulagsstjóri útbýr
keppnislýsingu í samvinnu við
Arkitektafélag Íslands.

Leitar skemmdarvarga sem
skáru á bíldekk
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna sem
kunna að búa yfir upplýsingum
um skemmdarverk sem voru
unnin á tæplega fjörutíu ökutækjum í vesturbæ Reykjavíkur
aðfaranótt sunnudags.
Stungið var á dekk ökutækja
við Ásvallagötu, Brávallagötu,
Furumel, Víðimel, Grenimel,
Hagamel, Melhaga, Hofsvallagötu, Kaplaskjólsveg og Frostaskjól. Þeir sem hafa yfir öryggismyndavélum að ráða á þessu
svæði eru góðfúslega beðnir um
að kanna hvort þar kunni að leynast vísbendingar. Upplýsingum
má koma á framfæri við lögreglu
á netfangið abending@lrh.is eða í
síma 444-1000.
- jss

REYÐARFJÖRÐUR Álver Fjarðaáls er meðal þess sem leitt hefur til tekjuauka fyrir Fjarðabyggð, sem nú hefur tekið fram úr

Garðabæ í útreiknuðum meðaltekjum sveitarfélaga miðað við íbúafjölda.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Stórfyrirtæki vega
þungt í tekjunum
Fjarðabyggð hefur tekið fram úr Garðabæ sem tekjuhæst stærri sveitarfélaga
miðað við íbúafjölda. Fljótsdalshreppur með 69 íbúa er hins vegar tækjuhæstur
meðal smærri sveitarfélaga. Tekjur hreppsins á íbúa nema 1,4 milljónum króna.
FRÉTTASKÝRING

 DAGAR EFTIR

Hverjar eru tekjur sveitarfélaga í hlutfalli við íbúafjölda?

AF 0OTTA OG PÎNNUDÎGUM

  AFSL¹TTUR AF ÎLLUM POTTUM
OG PÎNNUM YÙR  TEGUNDIR

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 45861 04/09

í pakka
sex saman

Fjarðabyggð og Garðabær eru
tekjuhæstu sveitarfélög landsins
árið 2010 ef miðað er við meðaltekjur þéttbýlissveitarfélaga með
fleiri en 650 íbúa. Samkvæmt
tölum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
námu meðaltekjur á hvern íbúa
í Fjarðabyggð 537.150 krónum
og 536.933 krónum í Garðabæ. Í
þriðja sæti er svo Sandgerði með
rúmar 535 þúsund krónur á hvern
íbúa.
Undanfarin ár hefur Garðabær
verið með hæstu tekjur sveitarfélaga miðað við íbúafjölda en
Fjarðabyggð hefur nú náð fyrsta
sætinu. Þá hafa tekjur Fjarðabyggðar aukist á undanförnum
árum, meðal annars með tilkomu
álvers Fjarðaáls á Reyðarfirði.
Til samanburðar má nefna að
Reykjavík er í sjötta sæti listans
með meðaltekjur á hvern íbúa upp
á 486.427 krónur. Borgin trónir
hins vegar eðlilega hæst á listanum yfir tekjuhæstu sveitarfélögin,
enda með langflesta íbúa.
Páll Björgvin
Guðmundsson,
bæjarstjóri í
Fjarðabyggð,
segir spila inn í
góða niðurstöðu
sveitarfélagsins að í því séu
útsvarstekjur
PÁLL BJÖRGVIN
á mann góðar. GUÐMUNDSSON
„Svo njótum við
þess að hér eru sterk fyrirtæki,
svo sem álverið, sjávarútvegsfyrirtæki og ýmis fyrirtæki önnur,
sem borga fasteignaskatta. Af
þessu skýrist þetta.“
Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð,

Tekjur sveitarfélaga miðað við höfðatölu
Sveitarfélög með yfir 650 íbúa
Sæti sveitarfélag
1.
Fjarðabyggð
2.
Garðabær
3.
Sandgerði
4.
Bláskógabyggð
5.
Seltjarnarnes
6.
Reykjavík
7.
Sveitarfélagið Ölfus
8.
Kópavogur
9.
Seyðisfjörður
10.
Snæfellsbær
[...]
40.
Hrunamannahreppur
41.
Þingeyjarsveit og Aðaldælahreppur
42.
Eyjafjarðarsveit

fjöldi íbúa
4.637
10.587
1.711
937
4.406
118.427
1.945
30.314
706
1.701
789
941
1.030

meðaltekjur á íbúa
537.150 kr.
536.933 kr.
535.307 kr.
526.953 kr.
509.763 kr.
486.427 kr.
478.129 kr.
471.252 kr.
466.809 kr.
443.132 kr.
347.801 kr.
346.912 kr.
332.587 kr.

Sveitarfélög með undir 650 íbúa
Sæti sveitarfélag
fjöldi íbúa
meðaltekjur á íbúa
1.
Fljótsdalshreppur
89
1.424.511 kr.
2.
Grímsnes- og Grafningshreppur
415
1.041.165 kr.
3.
Hvalfjarðarsveit
626
1.038.630 kr.
4,
Skorradalshreppur
61
933.700 kr.
5.
Ásahreppur
190
781.311 kr.
6.
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
519
570.552 kr.
7.
Kjósarhreppur
195
527.679 kr.
[...]
32.
Bæjarhreppur
96
277.365 kr.
33.
Akrahreppur
208
248.720 kr.
34.
Skagabyggð
106
243.189 kr.
Heimild: Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, Tekjujöfnunarframlög 2010.

segir góðar tekjur sveitarfélagins
hjálpa til við tiltölulega þungan
rekstur, enda sé sveitarfélagið
stórt og landfræðin setji því
hömlur í hagræðingu.
Ef horft er til fámennari
sveitarfélaga, þar sem íbúar eru
færri en 650, er Fljótsdalshreppur
tekjuhæstur með 1.424.511 krónur
á hvern íbúa. Sveitarfélagið, sem
telur 89 íbúa, nýtur góðs af háum
tekjum vegna Kárahnjúkavirkjunar. Í öðru sæti kemur svo Grímsnes- og Grafningshreppur með
tekur upp 1.041.165 krónur fyrir
hvern sinna 415 íbúa. Þar nýtur
sveitarfélagið tekna af virkjunum,
margvíslegri atvinnustarfsemi og
umfangsmikilli sumarhúsabyggð.

Í útreikningum vegna tekjujöfnunarframlaga 2010 er miðað
við íbúafjölda sveitarfélaga
1. desember 2009, en sjóðurinn
birti endanlega úthlutun tekjujöfnunarframlaga vegna síðasta
árs undir lok desember síðastliðins. Við útreikninginn er horft til
tekna miðað við hámarksálagningu útsvars og fasteignagjalda
og tekna sveitarfélaga af meiriháttar fasteignaálagningu og
framleiðslugjaldi. Útreikningar
einstakra sveitarfélaga á meðaltekjum á íbúa geta því verið lægri
tölur, þar sem þau fullnýta ekki öll
heimild til álagningar útsvars og
fasteignaskatts.
olikr@frettabladid.is

Drögum

í dag
24. febrúar
Miðasala
opin til
kl. 16.OO

NÝTT

MILLJÓNA
Drögum

PIPAR\TBW

1O.
mars

eða hjá næsta umboðsmanni.

Háskóli Íslands fagnar nú hundrað ára afmæli sínu. Happdrættið
er í eigu Háskóla Íslands og öllum hagnaði af rekstri þess hefur
frá upphaﬁ verið varið til uppbyggingar hans.
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VEISTU SVARIÐ?

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í önnum eftir rán og þjófnaðarbrot:

Ríkissaksóknari ákærir mann:

Tvö rán upplýst og fimm teknir

Braut disk á
andliti konu

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

1. Hver er meðalævilengd íslenskra
karla?

2. Hvað heitir sendiherra
Ungverjalands á Íslandi?
3. Hvar leikur þungarokkssveitin
HAM á morgun?
SVÖR

borgarsvæðinu hefur upplýst tvö
rán sem voru framin í Reykjavík, annað í Vesturbænum um
síðustu helgi en hitt í Grafarvogi
um þarsíðustu helgi.
Fimm menn voru handteknir
og hafa þeir allir játað sök. Fjórir þeirra komu við sögu í báðum
ránunum en sá fimmti í öðru
þeirra. Ránin voru keimlík, því
í báðum tilvikum fóru mennirnir
grímuklæddir inn á skyndibitastað, ógnuðu starfsfólki og höfðu
síðan eitthvert smáræði af peningum á brott með sér. Fimm-

menningarnir eru á aldrinum 16
til 34 ára.
Þá var karlmaður á þrítugsaldri handtekinn í verslun á höfuð-

Jarðskjálftinn á Nýja-Sjálandi hefur kostað að minnsta kosti 75 manns lífið
en björgunarfólki tókst í gær að bjarga hundruðum manna úr rústunum við
mikinn fögnuð ættingja og vina. Heilu hverfi borgarinnar eru gjöreyðilögð.

1. 79,7 ár. 2. Lajos Bozi. 3. Á NASA.

Sjálfvirk hjartastuðtæk
örugg og einföld
í notkun með
íslensku tali.

NÝJA-SJÁLAND, AP Nokkrum hundr-

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is

AF VÖRUM Á

MYNDABÓKAVEF
www.oddi.is

afsláttur í
febrúar

Fermingakort A6,

vegna þjófnaðarmála og gripdeilda.

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur karlmann um fertugt fyrir
að kasta kjötdiski úr postulíni í
andlit konu. Diskurinn brotnaði
með þeim afleiðingum að hún
opið sár á hægri augabrún og
skurð á efri og neðri vör.
Atvikið átti sér stað að kvöldi
föstudagsins 20. ágúst 2010.
Ákæruvaldið ákærir manninn
fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og krefst þess að hann
verði dæmdur til refsingar og til
greiðslu alls sakarkostnaðar. - jss

Hundruð manna
enn í rústum húsa

Getur þú bjargað
PDQQVOtÀ"
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LÖGREGLAN Hefur haft í nógu að snúast

borgarsvæðinu síðdegis í fyrradag. Þar hafði hann stolið nokkrum
tölvuleikjum. Þeim hafði þjófurinn
stungið í tösku sem hann hafði meðferðis. Hún var sérstaklega útbúin
þannig að ekki var hægt að nema
þjófavörn þegar farið var framhjá
skynjara í öryggishliði, sem nú eru
í flestum verslunum.
Loks voru fjögur ungmenni handtekin fyrir þjófnaði í fyrirtæki í
Kópavogi í fyrradag. Þar höfðu þau
stolið tölvu. Í fórum þeirra reyndust
vera fleiri illa fengnir munir. Um er
að ræða tvo pilta og tvær stúlkur á
aldrinum 17 til 19 ára.
- jss

með 25% afslætti
f

119kr
r

Verð er gefið upp með vsk. og miðast við afhendingu hjá Odda Höfðabakka 7.
Afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum.

Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

uðum manna hefur verið bjargað á
lífi úr rústum húsa í Christchurch
á Nýja-Sjálandi en um 300 manns
var enn saknað í gær, daginn eftir
að 6,3 stiga jarðskjálfti reið þar
yfir. Að minnsta kosti 75 manns
eru látnir.
Hundruð hermanna, lögreglumanna og hjálparstarfsmanna
hafa leitað í rústunum í örvæntingarfullu kapphlaupi við tímann, sem stundum hefur skilað
óvæntum árangri.
Mikill fögnuður braust þannig
út í gær þegar björgunarmenn
náðu Ann Bodkin út úr rústum
háhýsis eftir mikið erfiði, því hún
lá grafin innan um steypuklumpa
og snúin málmstykki. Eiginmaður
hennar hafði beðið milli vonar og
ótta meðan unnið var að björgun
hennar.
Svo hittist á að um leið og hún
var laus úr rústunum brutust geislar sólarinnar út úr skýjunum, en
þungbúið hafði verið fram að því.
Varð þá Bob Parker, borgarstjóra
í Christchurch, að orði: „Þeir náðu
Ann út úr byggingunni og Guð
kveikti ljósin.“
Verr fór annars staðar í borginni þar sem fimmtán ára tvíburar, Lizzy og Kent, biðu fyrir
utan Canterbury-sjónvarpsstöðina, sjö hæða byggingu þar sem
móðir þeirra vann við morgunþátt. Húsið hrundi í jarðskjálftanum en þau reyndu hvað þau gátu að
halda í vonina meðan björgunarfólk kannaði aðstæður.
Þá kom lögreglukona út úr rústunum, kraup fyrir framan tvíburana og sagði enga von lengur

GERÓNÝTT HEIMILI Hjónin Murray og Kelly James fyrir utan heimili sitt í Christchurch

daginn eftir jarðskjálftann.

NORDICPHOTOS/AFP

til þess að neinn fyndist á lífi í
rústunum.
Fimmtán starfsmenn sjónvarpsstöðvarinnar voru í húsinu og þar
voru einnig tíu japanskir skiptinemar ásamt kennurum í tungumálaskóla sem einnig var til húsa
í byggingunni.
Heilu hverfi borgarinnar eru í
rúst eftir jarðskjálftann. Að kvöldi
þriðjudags var ákveðið að leggja
á útgöngubann yfir nóttina, bæði

til þess að tryggja að fólk færi sér
ekki að voða á hættulegum stöðum og til þess að koma í veg fyrir
þjófnaði.
Nokkrir hafa verið handteknir
fyrir innbrot og þjófnaði.
Hætta þótti á að ein hæsta bygging borgarinnar, hið 27 hæða Hotel
Grand Chancellor, myndi hrynja
og var ákveðið að rýma hótelið og næstu tvær húsaraðirnar í
kringum það. gudsteinn@frettabladid.is

[VIST]
UT-lausnir fyrir
þitt fyrirtæki
Komdu í VIST og hafðu samskipta- og upplýsingatæknimál fyrirtækisins á einum og öruggum stað.
VIST byggir á grunnpakka sem inniheldur m.a.
heimasvæði, tölvupóst, öryggisvarnir og afritun
– á föstu mánaðargjaldi fyrir hvern starfsmann.

Það er
Afritun

Öryggi

Rekstrarþjónusta

Hýsing

Tímasparnaður

800 4000 – siminn.is

markhonnun.is

LAMBARIB-EYE
FERSKT

50
%
afsláttur
1.999

kr/kg

áður 3.998 kr/kg

ÞAÐ ER VOR Í LOFTI!
ÍSLENSKAR SVEITASULTUR

FERSK LAXAFLÖK

Í ÖLLUM REGNBOGANS LITUM
400 G/STK.

BEINLAUS M/ROÐI

RABARBARARIFSBERJABERJASULTA

APRÍKÓSUAPPELSÍNUMARMELAÐI

LONDONLAMB

32%

FERSKAR

1.789

kr/kg
áður 2.498 kr/kg

GRÍSAHNAKKI

MELÓNA

BEINLAUS

DEL SAPO

27%

50
%
afsláttur

afsláttur

1.498

948

kr/kg
áður 2.196 kr/kg

kr/kg
áður 1.298 kr/kg

SALAMI PIZZA

MELÓNA

PASSIONATA
300 G

GUL

kr/stk.
áður 259 kr/stk.

1.499

kr/kg
áður 1.989 kr/kg

afsláttur

98

40%

afsláttur

179

kr/kg
áður 259 kr/kg

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

Birtist með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

KÓNGASULTA
BLÁBERJAHINDBERJAJARÐARBERJA-

30%
afsláttur

LAMBALÆRISSNEIÐAR

229

kr/kg
áður 458 kr/kg

Tilboðin gilda 24. – 27. febrúar
eða meðan birgðir endast
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FRÉTTAVIÐTAL: Lajos Bozi sendiherra Ungverja, sem nú fara með formennsku í ESB

Ein stór fjölskylda Evrópu
Ungverjaland fer um þessar mundir með formennsku
í ráðherraráði ESB í fyrsta
skipti. Ungverjaland er
um tíu milljóna manna
ríki og embættið er töluverð áreynsla fyrir stjórnsýsluna. Lajos Bozi, sendiherra Ungverja gagnvart
Íslandi, telur Ísland þó vel
geta valdið þessu verki.
Ungverjar eru áhugasamir
um stækkun sambandsins
og ætla að nýta forsætistíð
sína öllum umsóknarríkjum
til aðstoðar.
Við Ungverjar höfum notið góðs af
stækkun ESB, allt frá því við sóttum
um aðild. Við viljum viðhalda þessum opna anda ESB – að hvert það
ríki sem getur og vill verða aðildarríki megi komast inn. Við gerum
okkar besta til að aðstoða slík ríki.
Auðvitað hefur Ungverjaland sérstaka hagsmuni af því að fá ríkin á
vesturhluta Balkanskaga inn í sambandið. Af þeim er Króatía næst
inn, en hún þarf að stíga verulega
stór skref til að klára samningaviðræðurnar í forsætistíð okkar,
sem lýkur í lok júní. Það er samt
markmiðið.
Heyrst hefur að ónefnd ESB-lönd,

vinveitt Balkanskagaríkjunum, hafi
viljað skilyrða inngöngu Íslands í
ESB á einhvern hátt við inngöngu
þessara ríkja.
Það er munur á þessu tvennu.
Ísland hefur verið hluti af EES lengi
og hefur áorkað miklu og tekið upp
stóran hluta sameiginlegu löggjafarinnar. Það stendur því augljóslega vel að vígi. Samræmingin er
nú þegar mjög mikil.
Við höfum séð að rýniferlið hefur
gengið mjög vel hér, án tafa.Í mars
kemur út fyrsta skýrslan um rýniferlið og við hlökkum til þegar
kemur að eiginlegu viðræðunum,
sem er áætlað að verði um miðjan
júní. Við vonumst til að báðir aðilar
sýni áþreifanlegan árangur í ferlinu. Ég get fullvissað þig um að ungverska formennskan styður að öllu
leyti metnað Íslands til að komast í
hóp aðildarríkja.

Ein stór fjölskylda
Þú talar um að Ungverjaland hafi
þegið margt gott af ESB. Hvernig
hefur landið notið góðs af aðildinni?
Að verða hluti af Evrópu þýðir að
verða hluti af fjölskyldu sem virðir sömu grunngildin og reynir að
starfa í sátt og samlyndi á mörgum
sviðum.
Við njótum án nokkurs vafa sameiginlega markaðsins. Ekki síður
njótum við félagslegrar samheldni
ESB, því við þiggjum ýmsa styrki
sem miða að því að ná Ungverjalandi upp á svipað stig og eldri

LAJOS BOZI Sendiherrann lýsir miklum áhuga ungverskra stjórnvalda á alþjóðlegri samvinnu, til dæmis meðal ríkjanna sem deila

Dóná, en þau telja um 150 milljónir íbúa. Einnig hafa Ungverjar lagt áherslu á málefni Rómafólksins, sem býr í mörgum löndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ríkin í sambandinu. Þetta eru gildir Evrópusjóðir sem eru settir upp
Ungverjalandi til boða, og eiga að

Ráðherraráð og stofnanir ESB
Eitt 27 aðildarríkja Evrópusambandsins situr sem forsætisríki ráðherraráðs ESB í sex mánuði í senn. Það getur
sett mál á dagskrá ráðsins og stjórnað því að miklu leyti
hve mikið vægi málaflokkar eða einstök mál hafa hverju
sinni.

Ráðið er helsti samráðsvettvangur ríkja ESB. Á upphafsárum sambandsins var því spáð að mikilvægi ráðsins
minnkaði hægt og bítandi, því hin yfirþjóðlega framkvæmdastjórn ESB yrði frekari til fjörsins í ákvarðanatöku.

Í ráðherraráði ESB sitja að öllu jöfnu fagráðherrar
aðildarríkjanna. Þannig hittast til að mynda allir samgönguráðherrarnir reglulega til að taka ákvarðanir á jafnréttisgrundvelli um brýnustu mál, þróa og móta löggjöf
og svo framvegis. Forsætisríki ráðherraráðsins stjórnar
þessum fundum og dagskrá þeirra, ekki þó fundum
utanríkisráðherranna.

Þótt framkvæmdastjórnin komi að flestallri ákvarðanatöku innan ESB að einhverju leyti hefur spáin ekki
gengið eftir. Vægi ráðsins hefur á suman hátt aukist, sem
og vægi leiðtogaráðsins, þar sem leiðtogar ESB móta
langtímastefnu sambandsins í sameiningu. Raunar er
það Evrópuþingið sem af helstu stofnunum ESB hefur
styrkst hvað mest í gegnum árin.

;g{W¨g[gVbb^hiVÂV

&#h¨i^

byggja upp innviði og stofnanir í
samfélaginu, að standa vörð um
menningararfinn og svo framvegis. Svo er Schengen-samstarfið, að
geta ferðast óhindrað, og evran,
sameiginlegi gjaldmiðillinn, en
þetta tvennt er mikilvægast fyrir
Evrópuborgarann. Við erum ekki
hluti af evrusvæðinu en við ætlum
að verða það þegar við getum.
Að fara með formennsku í ESB
er þung byrði. Þið ætluðuð ykkur
margt í formennskutíð ykkar, sem
ekkert verður úr, svo sem stækkun
Schengen-svæðisins. Heldurðu að
agnarsmátt ríki eins og Ísland gæti
valdið þessu hlutverki?
Ég tel að þið gætuð gert þetta
og sú sannfæring stafar af því að
við höfum séð fagmennskuna og
afbragðs frammistöðu stjórnsýslunnar á Íslandi. Hver einasti maður
í framkvæmdastjórninni talar um
að þið hafið staðið ykkur alveg
ótrúlega vel þegar þið svöruðuð
spurningalista ESB á sínum tíma.
Stjórnsýslan hér býr að mikilli
vitneskju, er skilvirk og harðdugleg. Þegar Ísland tekur við þessari
ábyrgð mun það standa sig eins vel
og hvert annað aðildarríki.

Fullveldi og samvinna
Í ráðherraráðinu er reynt að ná
samkomulagi um allt, en smáríki
stafar samt ákveðin hætta af lýðræðinu, meirihlutaákvörðunum.
Hversu hátt hljómar rödd smáríkis
þar inni?
ESB er mjög lýðræðisleg stofnun og þið munið hafa allan rétt til
að berjast fyrir hagsmunum ykkar
þar. Lúxemborg er dæmi um öflugt
lítið ríki sem hefur tekið þátt í

=^Âk^giVcZniZcYVWaVÂGYd\Gceg[VÂ^[ng^g
hijiijÅbhVgjeeÄkdiiVkaVg[g{a`jb
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starfinu lengi og markað sér sess.
Ísland á nokkra „náttúrulega
bandamenn“ í ESB, ef svo má segja,
Norðurlöndin til dæmis. Ríkin finna
sér samt félaga hverju sinni út frá
málefninu sem er til umfjöllunar
og mynda bandalög á hagsmunum
byggð. Þetta er mikil samningagerð og getur verið fyrirhöfn, ég
neita því ekki. En hugmyndin er að
byggja upp sameiginlega Evrópu
og stóru ríkin veita sambandinu
óneitanlega ákveðinn drifkraft.
En þegar ríki gerir eitthvað sem
stóru ríkjunum ekki líkar? Ungverjar settu fram fjölmiðlalög sem
þykja andstæð tjáningarfrelsinu.
Hin ríkin gerðu allt vitlaust. Mætti
ekki segja að athafnafrelsi ykkar sé
skilyrt vilja hinna ríkjanna?
Þegar stjórnvöld skrifa undir
aðildarsamning eru ákveðnar
skyldur sem ríkið undirgengst og
ein þeirra snýst um fjölmiðlafrelsi.
Hvert fullvalda ríki ræður eigin
fjölmiðlum, en þarf að gæta þess
að reglurnar séu ekki ósamrýmanlegar reglum nágrannaríkjanna í
ESB. Stærstu ríkin hafa líka lent í
svona stöðu, þar sem þau voru gagnrýnd harðlega. Ríki ESB líta hvert
til annars og þegar þau sjá eitthvað neikvætt þá hafa þau rétt á að
vekja á því athygli, á kurteisan hátt.
Þetta er hluti af stjórnmálum fjölskyldunnar og við erum opin fyrir
gagnrýni.

Klemens Ólafur
Þrastarson
klemens@frettabladid.is

ATA R N A

Telur Íslendinga geta uppfært
orkustefnu Evrópusambandsins

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Sendiherra Ungverja er afar spenntur fyrir
væntanlegri sameiginlegri orkustefnu ESB,
sem leiðtogar aðildarríkjanna hafa ákveðið
að stofna til, og telur Ísland geta gegnt þar
hlutverki.
„Við vinnum þegar með Íslandi á þessu
sviði. Utanríkisráðherra ykkar kom til okkar í
júlí og heimsótti smábæ í suðurhluta landsins
sem var að skipta yfir í jarðhita til húshitunar.
Það er talsvert af jarðhita í Ungverjalandi
og íslenskir sérfræðingar vilja kanna hann,
til dæmis Mannvit sem er í samstarfi við
ungverskt fyrirtæki um húshitun. Íslendingar
geta mikið lagt að mörkum á þessu sviði og
við sjáum að ef Ísland væri í ESB gæti það
uppfært alla nýtingu jarðhita í sambandinu.
Sambandið hefur jú ákveðið að nota sem
mest af endurnýjanlegri orku,“ segir Bozi.

VÖRN GEGN KULDA
Ceridal ﬁtukrem er framleitt úr 100% ﬁtuefnum og olíum – inniheldur ekkert vatn.

Þegar kalt og hvasst er úti verður andrúmsloftið
oft þurrt. Sama á við um húðina og þarf því að
verja hana sérstaklega vel. Með Ceridal ﬁtukremi
er unnt að minnka hættuna á húðskemmdum af
völdum kulda, því ﬁtukremið inniheldur ekki vatn
og gerir húðinni kleift að anda eðlilega. Fyrir alla
sem stunda útivist og útiveru og vilja verja sig
gegn kulda, er Ceridal ﬁtukrem rétta valið.
Ceridal fæst í apótekum.

ÁN
PARABENA,
VATNS,
LITAREFNA OG
ILMEFNA

Húðhirðulína
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DANSKA KRÓNA er sú upphæð sem talið er að danskur almenningur eigi inni á bankareikningum þar í
773 MILLJARÐAR
landi. Þetta jafngildir 16.500 milljörðum íslenskra króna, tæpum þremur milljónum króna á hvert mannsbarn.
nánar á visir.is

Umsjón:

Breytingar hjá Framtakssjóði:

Konur koma í
kvenna stað
Auður Björk
Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri sölu- og
þjónustusviðs
VÍS, Hrefna
Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri
eignastýring-

LINDA JÓNSDÓTTIR

ar hjá Landsbankanum, og
Linda Jónsdóttir, framvæmdastjóri
fjármögnunar
og fjárstýringar hjá Marel,
hafa verið skipaðar í stjórn
AUÐUR BJÖRK
Framtakssjóðs
GUÐMUNDSDÓTTIR Íslands.
Í tilkynningu sem sjóðurinn sendi frá
sér í gær eru þær allar sagðar hafa víðtæka reynslu
úr íslensku
atvinnulífi.
Úr stjórn
Framtakssjóðsins hafa
gengið Auður
Finnbogadóttir, Guðfinna
HREFNA ÖSP
BjarnadóttSIGFINNSDÓTTIR
ir og Vilborg
Lofts.
- óká

Markaðurinn bíður átekta
Skuldatryggingarálag Íslands hefur aðeins lítillega hækkað þrátt fyrir að forsetinn hafi um helgina vísað
Icesave-samningnum til þjóðarinnar. Í fyrra varð mikil sveifla á álaginu. Greinendur eru reynslunni ríkari.
Skuldatryggingarálag íslenska ríkisins var í gærmorgun 2,53 prósentustig (253 punktar). Álagið
hefur lítillega hækkað síðan um
helgi þegar Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, vísaði lögum
um nýjan Icesave-samning til
þjóðarinnar.
Í umfjöllun IFS Greiningar í gær
kemur fram að skuldatryggingarálag flestra evruríkja hafi farið
hækkandi vegna aukinnar áhættufælni í kjölfar óeirða í Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum. „Álagið
var í 244 punktum,“ segir Eggert
Þór Aðalsteinsson, sérfræðingur hjá
IFS Greiningu, en var í gær komið í
253 punkta. Eggert segir að alþjóðamarkaðir hafi síðustu daga verið litaðir af mikilli áhættu. „Hlutabréf
hafa lækkað og hávaxtamyntir hafa
gefið eftir. Svo hefur olían náttúrlega hækkað snarlega.“
Eggert segir því ekki hægt að
lesa það út úr þróun skuldatryggingarálags á Ísland að ákvörðun
forsetans hafi haft áhrif á hana.
„Þetta gæti allt eins verið í samræmi við aukinn óróleika á mörkuðum,“ segir hann en áréttar þó að
varasamt kunni að vera að lesa of
mikið úr tölum um skuldatryggingarálag, því markaður með
skuldatryggingar sé ógagnsær og
grunnur.
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar Arion

Þróun skuldatryggingarálagsins frá ársbyrjun 2009
1.000

Álag á skuldabréfaútgáfu íslenska ríkisins var í hæstu hæðum
í byrjun árs 2009, en lækkar svo allt fram í ársbyrjun 2010
þegar forseti Íslands vísar í fyrsta sinn lögum um Icesave til
þjóðarinnar. Lengst til hægri má svo sjá að viðbrögðin við
ákvörðun forsetans núna um helgina voru óveruleg.

800

600

400

200
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des jan feb
2009
2010
2011

banka, segir viðbrögð við ákvörðun forsetans mun minni í ár en þau
voru í fyrra og eigi það jafnt við um
markað með skuldatryggingar og
skuldabréf. „Í raun kom mér það
svolítið á óvart,“ segir hún, en telur
að sérfræðingar á markaði kunni
að vera reynslunni ríkari frá því í
fyrra þegar forsetinn vísaði fyrri
Icesave-samningum til þjóðarinnar. „Núna er bara eins og verið sé
að bíða eftir niðurstöðu þjóðar-

atkvæðagreiðslunnar,“ segir hún.
Þá telur Ásdís að niðurstaða
skoðanakönnunar MMR, sem birt
var eftir ákvörðun forsetans, um
að meirihluti væri fyrir því að samþykkja nýjasta Icesave-samninginn kynni að hafa róað markaðinn.
„Fyrst voru örlítil viðbrögð þótt
þau væru ekki sterk, fyrirséð var
að gjaldeyrishöft yrðu áfram og
þar fram eftir götunum og menn
héldu að lögunum yrði hafnað. En

svo kom könnunin og þá gekk þetta
svolítið til baka.“
Þá segir Ásdís líklegt að hreyfingu á markaði skuldatrygginga
megi rekja til annarrar þróunar á
alþjóðavísu, því væntanlega hefðu
viðbrögð við ákvörðun forsetans,
hefði til þeirra komið, orðið sterkari strax á mánudegi. „Í fyrra voru
öll viðbrögð miklu sterkari, en núna
er þetta allt öðru vísi.“
olikr@frettabladid.is
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Moody´s um ríkisskuldabréf:

Krónan veikist gagnvart helstu gjaldmiðlum vegna flæðis úr bönkunum:

Í ruslflokk hafni
þjóðin Icesave

Velta eykst á millibankamarkaði

Matsfyrirtækið Moody‘s segir
allar líkur á því að fyrirtækið
setji íslensk ríkisskuldabréf í
ruslflokk fari svo að þjóðin hafni
Icesave-samkomulaginu í þjóðaratkvæðagreiðslu.
„Fari svo að þjóðin samþykki
samninginn er líklegast að við
breytum horfum úr neikvæðum í
stöðugar,“ segir einnig í svari við
fyrirspurn frá blaðamanni Bloomberg-fréttastofunnar.
Ísland er nú metið með einkunnina Baa3 með neikvæðum
horfum.

Olíuverð hækkar stöðugt:

Átök í Líbíu
hækka olíuverð
Hráolía hefur hækkað fimm
daga í röð vegna átakanna í
Líbíu og stefnir hraðbyri á 100
dollara múrinn, að því er fram
kemur í umfjöllun IFS Greiningar. Olíuverð hefur ekki verið
hærra síðan í október árið 2008.
„Líbía er þriðji stærsti olíuframleiðandinn í Afríku og það
ríki sem býr yfir mestum olíuforða,“ segir í greiningu IFS, en
þar kemur fram að verð á hráolíu til afhendingar í apríl hafi í
fyrradag staðið í rúmum 96 dollurum tunnan. Þá hafði verðið
hækkað um sex prósent.
Í gær var verð olíutunnunnar
síðan komið í 99 dollara. Í gærmorgun stóð framvirkt verð á
Norðursjávarolíu í rúmum 107
dollurum tunnan.
- óká

Tölur Seðlabankans um daglega veltu á millibankamarkaði í
febrúar benda, að mati Greiningar Íslandsbanka, til þess að veltan verði sú mesta í einum mánuði
síðan í nóvember árið 2009.
„Eru hér að sjálfsögðu tekin
út þau áhrif sem aðgerðir Seðlabanka Íslands höfðu á veltuna í
desember síðastliðnum,“ segir
í morgunkorni bankans í gær,
en þá keypti bankinn gjaldeyri fyrir 24,6 milljarða króna
af fjármálafyrirtækjum til þess
að draga úr gjaldeyrismisvægi
þeirra. „Án þessara aðgerða var

heildarveltan í desembermánuði
2.910 milljarðar króna.“
Bent er á að frá fyrsta til og
með 18. febrúar hafi heildarvelta
á millibankamarkaði numið 3.721
milljarði króna. Þar af séu viðskipti
Seðlabankans 715 milljarðar, eða
rétt tæpur fimmtungur veltunnar.
„Eru viðskipti Seðlabankans
jafnframt nokkuð minni hluti af
heildarveltunni en að undanförnu.
Af þessu virðist ljóst að útflæði
gjaldeyris hjá viðskiptabönkunum
er nokkuð meira en sem nemur innflæði sem leiðir til þess að þeir hafa
orðið að leita á millibankamarkað í

mun meira mæli með kaup á gjaldeyri,“ segir í umfjöllun greiningardeildarinnar, en sú þróun er
sögð samrýmast þróuninni á gengi
krónunnar í mánuðinum.
„Af þeim þremur myntum sem
vega hvað mest í vísitölunni, það er
evru, Bandaríkjadollar og breska
pundinu, hefur krónan veikst mest
gagnvart pundinu,“ segir í Morgunkorni bankans, en sú veiking er
sögð jafngilda veikingu krónunnar upp á 2,2 prósent. „Gagnvart
Bandaríkjadollar hefur krónan
veikst um 1,8 prósent en gagnvart
evru um 1,1 prósent.“
- óká

GJALDEYRIR Bankarnir hafa í auknum
mæli þurft að leita á millibankamarkað
til kaupa á gjaldeyri, að mati Greiningar
Íslandsbanka.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjárfestingarþörf lífeyrissjóðanna á þessu ári nemur 130 milljörðum króna:

Leiðari Wall Street Journal:

Vandséð hvað gera á við peningana

Gagnrýninn á
Icesave-herferð

Staða íslenskra lífeyrissjóða er með ágætum, þrátt
fyrir bankahrunið, að mati greiningardeildar
Arion banka. Staða sjóðanna er sér í lagi sögð góð
í samanburði við önnur lönd.
„Þrátt fyrir eignartap í kjölfar bankahrunsins
kemur í ljós að lífeyrissparnaður sem hlutfall af
landsframleiðslu er hér með því hæsta sem gerist.
Hrein eign íslensku lífeyrissjóðanna til greiðslu
lífeyris nam 1.893 milljörðum króna í lok árs
2010,“ segir í umfjöllun bankans í gær. Hrein eign
lífeyrissjóðanna er því sögð nema um 125 prósentum af vergri landsframleiðslu síðasta árs.
Greiningardeild Arion banka metur fjárfestingarþörf lífeyrissjóðanna á þessu ári á um 130 milljarða króna. Iðgjöld, að frádregnum útgreiðslum,
séu nærri 40 milljarðar og vaxtatekjur sjóðanna
nemi um 90 milljörðum króna.
„Að finna farveg fyrir 130 milljarða króna á
einu ári í lokuðu hagkerfi þar sem hlutabréfamarkaðurinn er enn í skötulíki og almenn
skuldahjöðnun ríkir getur verið afar erfitt verkefni,“ segir í umfjöllun greiningardeildarinnar.
„Þar að auki eru vextir lágir nú um stundir og

Framganga Hollands og Bretlands í Icesave-málinu er harðlega gagnrýnd í leiðara stórblaðsins Wall Street Journal í
gær.
Þar segir að ef Íslendingar
samþykki Icesave-samninginn í
komandi þjóðaratkvæðagreiðslu,
séu þeir skuldbundnir Bretum
og Hollendingum í allt að 35 ár.
Það megi hins vegar rekja
til ákvörðunar stjórnvalda í
löndunum tveimur, sem endurgreiddu eigin borgurum innstæður þeirra að eigin frumkvæði.
Í niðurlagi leiðarans segir að
það sé skiljanlegt að Íslendingar vilji samþykkja samninginn
til að ljúka málinu. Það réttlæti
ekki níðherferðina sem Bretar
og Hollendingar hafi nú rekið í
tvö og hálft ár.
- þj

KAUPHÖLLIN Spurning er hvort lífeyrissjóðirnir geta fundið

fjárfestingum farveg í nýskráningum fyrirtækja í Kauphöllina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

því engir augljósir kostir í stöðunni.“ Greining
bankans er birt undir fyrirsögninni „lúxusvandi
lífeyrissjóðanna“.
- óká

Ánægðustu
viðskiptavinirnir
eru hjá TM
Enn á ný mælist TM efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni, árlegri
könnun sem mælir ánægju viðskiptavina íslenskra fyrirtækja.
Í 10 skipti af 12 hafa viðskiptavinir TM verið ánægðari en viðskiptavinir
hinna tryggingafélaganna.*
Starfsmenn og umboðsmenn TM hafa staðið sig frábærlega í því að
rækta samband við viðskiptavini á undanförnum árum.
Þessi viðurkenning er hvatning til þess að halda áfram á sömu braut.
* Samkvæmt niðurstöðum könnunar Capacent á ánægju viðskiptavina íslenskra fyrirtækja 1999 – 2010.

TM Síðumúla 24 // Sími 515 2000 // tm@tm.is // www.tm.is

Ef þú ert tryggður þá færðu það bætt

rataska
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ljós
fylgja með!
- og
67 stk. bita
lgir með!
borasett fy
!!!
3 rafhlöður

25.995,33.995,Hleðsluskrúfvél

DAG!
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EIN BESTU

Hitachi Power Box,
DS12DFV3
12V, 3 rafhlöður, ljós, 67 stk
bitar og borar fylgja.
Hleðslutími 40 mín.
5247028

VERKFÆRA
DAGAR
!
A
G
A
D
4
Í
Ð
R
E
V
Ð
BRJÁLA
21.995,-

tilboð

29.995,LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

7.995,-

SASM
IÐJU
NNA
R*

9.998,-

Verkfæraskápur
Á hjólum, hæð 1082 mm.
5024449

36.995,-

tilboð

Slípirokkur
Hitachi. G13SS
580W, 125 mm.
5247394

Hleðsluborvél
Hitachi DS18DFL
18V, 2 Lithium rafhlöður, 45/57 Nm.
5247033

Vörutrilla
Burðarþol 150 kg.
5080141

2.995,-

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

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

tilboð

7.995,11.995,-

MIÐJ
UNN
AR*

Búkki
Stillanlegur búkki.
81-130 cm, ber 200 kg.
5079913

Hillurekki Clicker
Galvanseraður.
200x100x40 cm.6 hillur.
5803666

AÐEINS BROT AF ÚRVALINU!
Verð gilda til 27. febrúar
*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma.
Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Verkfæri
fyrir alla!
og taska
2 rafhlöður
Hleðsluborvél

5.995,-

Power Plus.
14.4V, flýtipatróna.
5245225

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*

Höggborvél
Power Plus.
580W. Flýtipatróna.
5245308

l
Höggborvé

2.599,Slípirokkur
Power Plus.
500W , 115 mm.
5245220

2.695,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

SASM
IÐJU
NNA
R*

tilboð

MIÐJ
UNN
AR*

8.995,10.995,tilboð
tilboð

1.999,-

tilboð

7.995,8.999,-

2.499,Topplyklasett
Neo, 1/2” 23 stk. 8-32 mm toppar.
5052509

5.995,7.995,Skrúfvél

Skrúfjárnasett

Verkfærataska

Topex, 27 stk.

B&D, 56x27x26 cm.

5010162

5024789

OPIÐ TIL 21:00 Í SKÚTUVOGI ALLA DAGA
A

B&D, 3.6V lithium.
5246007
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hagur heimilanna

GÓÐ HÚSRÁÐ
Ekki henda gömlum ávöxtum
■ Safapressa er góð fjárfesting
fyrir fólk sem á það til að kaupa of
mikið af ávöxtum og grænmeti.
Til þess að koma í veg fyrir að
henda þurfi ávöxtum sem hafa
orðið útundan á heimilinu, er gott
ráð að kaupa safapressu. Það gerir
það að verkum að fjölskyldan
getur fengið ferskan ávaxtasafa
fyrir lítinn pening og nýtt þá ávexti
sem annars
myndu enda
í ruslafötunni.
Safapressan er
þannig fljót að
borga
sig.

2,4%

AUKNING varð á veltu í dagvöruverslun í janúar miðað við síðasta ár.

Úrskurðir um kvartanir neytenda á ferðaþjónustu:

NEYTANDINN PÁLÍNA MARÍA GUNNLAUGSDÓTTIR

Fjölgar vegna eldgoss
Kvörtunum til Neytendasamtakanna (NS) vegna ferðaþjónustu í
landinu hefur fjölgað á milli ára,
eða úr fjórum í níu. Talið er að
fjölgun mála megi rekja til eldgossins í Eyjafjallajökli. Öll málin
í fyrra voru tekin til efnislegrar
úrlausnar hjá úrskurðarnefnd.
Úrskurðarnefnd NS og Samtaka
ferðaþjónustunnar (SAF) hafa nú
gefið út ársskýrslu, þar sem fram
kemur að málin níu voru flokkuð í
fimm flokka: Deilt um tjón á bílaleigubíl, aðbúnaður á gististað,
aflýsing, seinkun á heimferð og
seinkun á brottför.
Á heimasíðu NS kemur fram að
í málunum voru misjafnlega miklir fjárhagslegir hagsmunir í húfi.
Lægsta krafan var upp á um það bil
70 þúsund krónur, en sú hæsta um
tvær milljónir króna. Í þremur af
níu málum var fallist á allar kröfur
neytenda, en í sex málum var fallist
á kröfur neytenda að hluta.

ELDGOSIÐ Í EYJAFJALLAJÖKLI Kvörtun-

um frá neytendum ferðaþjónustu
fjölgaði mikið hér á landi vegna eldgossins í Eyjafjallajökli.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Það hve oft er fallist á kröfur
neytenda í þessum málum stafar
af því að yfirleitt hefur kvörtunarþjónusta Neytendasamtakanna
haft milligöngu í málunum áður
en þau koma til kasta nefndarinnar og starfsmenn samtakanna ráðleggja neytendum almennt ekki að
leita til nefndarinnar nema þeir telji
kvartanir á rökum reistar,“ segir í
skýrslunni. Kostnaður við málskot
til nefndarinnar er 3.500 krónur.
- sv

Fartölva eru verstu kaupin
„Ég keypti Acer fartölvu í góðri trú að
um gæðagrip væri um að ræða en
svo var ekki. Skjárinn datt af tölvunni
eftir aðeins eins árs notkun segir
Pálína María Gunnlaugsdóttir, körfuknattleikskona í liði Keflavíkur og
nýlegur bikarmeistari, spurð
úti sín verstu og bestu kaup.
„Ég var mjög óánægð með
þessi kaup, sérstaklega þar
sem bróðir minn er bara
búinn að eiga eina
fartölvu í gegnum
tíðina og hún
virkar enn.“ Innt
eftir því hvort hún
hafi haft einhver
áhrif á endalok
tölvunnar sagði
hún ekki svo
vera og
þvert á
móti hafa
farið sérstaklega
vel

með tölvuna. „Tölvan var gölluð og
skjárinn datt bara af „flakinu“.“
Hins vegar eru bestu kaupin
New York ferð sem farin var síðasta
sumar. „Ferðin í sumar var frábær
og ódýrt að versla þrátt fyrir
að krónan er eins veik og
hún er um þessar mundir.
Verðlagning í New York er
lág miðað við marga aðra
staði og því gat ég gert mörg
kjarakaup.“
Spurð úti hvað hafi
verið bestu kaupin í
þeirri ferð segir
Pálína það vera
fartölvuna sem
hún hafi keypt
í stað Acer
„flaksins“. „Ég
vona að hún eigi
eftir að endast mér
lengur en sú gamla.
Hún hefur virkað vel
hingað til og vonandi heldur
hún því áfram.“
- jtó
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Misjafnir skilmálar eftir vöruflokkum
Matvæli þurfa að uppfylla
afar strangar hollustukröfur til þess að fá hollustumerkið Skráargatið. Misjafnt er eftir vöruflokkum
hvaða skilmála þeir þurfa
að uppfylla til að fá merkið.
Til þess að komast í gegnum norræna hollustumerkið Skráargatið,
þurfa matvæli að uppfylla strangar kröfur um innihald. Matvælastofnun er að skoða hvort forsenda
sé fyrir því að taka merkið upp
hér á landi.
Jónína Þ. Stefánsdóttir, sérfræðingur um matvælaöryggi og
neytendamál hjá Matvælastofnun, segir vinnu varðandi Skráargatið ekki vera langt á veg komna,
en fagnar því að Íslendingar séu
að skoða þau neytendamál sem
stuðla að heilbrigðari matvælaframleiðslu.
Jónína leiðréttir þann misskilning sem hefur verið í umræðunni
að undanförnu um að Skráargatið
sé eins konar útilokunaraðferð á
aðrar vörur í sama flokki. Tvær
vörur í sama vöruflokki geta

Nokkur dæmi um skilmála Skráargatsins
Vörutegund
Mjólk
Ostur
Jógúrt (með bragði)
Pasta
Kartöflur og grænmeti
Kjöt og kjötvörur
Fiskur og skeldýr

Skilmálar (innihald í hverjum 100 grömmum)
Mest 0,7 g fita
Mest 17 g fita og 0,5 g natríum (frá 2012)
Mest 0,7 g fita og 9 g sykur
Mest 0,04 g natríum. Minnst 6 g trefjar og 50 prósent heilhveiti
Mest 1 g viðbættur sykur og 0,2 g natríum
Minnst 50 prósent kjöt. Mest 10 g fita og 5 g sykur
Mest 10 g fita, umfram náttúrulega fitu fisksins. Mest 5 g sykur.

Hvaða vöruflokkar geta fengið merkið?
Matvæli sem teljast að jafnaði óholl, eins og gos, sælgæti og snakk, eiga
litla sem enga möguleika að fá skráningu.
INNFLUTTUR FISKUR FRÁ EUROSHOPPER Fiskur má ekki fara yfir 10 grömm í

fituinnihaldi í hverjum hundrað grömmum, umfram náttúrulegt fituinnihald fisksins,
til þess að fá hollustumerkið Skráargatið.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

báðar fengið merkið, uppfylli þær
skilyrðin hvor um sig. „Það eru
ákveðin mörk sem matvælin þurfa
að uppfylla. Það er ekki þannig að
ein varan útiloki aðra,“ segir Jónína.
Hún segir Matvælastofnun ekki
hafa fengið margar fyrirspurnir
frá matvælaframleiðendum varðandi Skráargatið, enda vinnan
ekki komin langt á veg. Nú liggi þó

fyrir tillaga á Alþingi sem leggur
til að Íslendingar taki upp merkið.
„Við þurfum helst að fá áhuga
hjá iðnaðinum til þess að þetta
verði notað. Ef það verða ekki undirtektir þar, þá verður þetta ekki
til mikils,“ segir Jónína. „En það
er auðvitað óskandi að allt sem
tekur til hollari matvæla verði
notað sem tæki í framleiðslunni.“

Þau matvæli sem geta fengið Skráargatið
eru flokkuð í 25 undirflokka innan 9
fæðuhópa:
1. Mjólkurvörur
2. Smjör og olía
3. Kjöt og kjötvörur
4. Fiskur og skeldýr
5. Tilbúnir réttir
6. Brauð, korn, mjöl og pasta
7. Ávextir og ber
8. Kartöflur og annað grænmeti
9. Grænmetisvörur

sunna@frettabladid.is

Borgun er eina fyrirtækið á landinu sem býður
heildarlausn í færsluhirðingu. Fyrirtæki sem
eru með öll kortaviðskipti hjá Borgun njóta
betri kjara og fá betri yﬁrsýn yﬁr tekjur með
einu uppgjöri fyrir öll kortaviðskipti.
Hjá Borgun ertu með allt á einum stað.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Jákvæð afleiðing af synjun forsetans:

Samstaða um
skýrar reglur

J

ákvæð afleiðing af því að forseti Íslands hefur í þrígang synjað
lögum frá Alþingi staðfestingar er að nokkuð víðtæk þverpólitísk samstaða virðist hafa myndazt um að breyta 26. grein
stjórnarskrárinnar og setja í staðinn skýrar reglur um það
hvenær eigi að bera mál undir þjóðina.
Í núverandi mynd (og núverandi túlkun forseta Íslands)
býður 26. greinin upp á einu leiðina samkvæmt stjórnskipaninni til að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um umdeild mál; að forseti
synji lögum staðfestingar og skjóti málinu til þjóðarinnar. Vandinn
við þessa leið er að það hvort efnt
SKOÐUN
er til atkvæðagreiðslu eða ekki er
háð persónulegu mati forsetans.
Ólafur Þ.
Eðli málsins samkvæmt fer því
Stephensen
allt upp í loft þegar forsetinn
olafur@frettabladid.is
nýtir synjunarréttinn.
Synjanir Ólafs Ragnars Grímssonar hafa verið umdeildar. Nú
þegar hann hefur lífgað við það
sem hann taldi einu sinni dauðan bókstaf hefur – að óbreyttri stjórnarskrá – verið opnað fyrir þann möguleika að einn daginn eignumst
við forseta með enn persónulegri sýn á það hvenær skuli grípa fram
fyrir hendurnar á Alþingi og vísa málum í dóm þjóðarinnar.
Allt frá því að forsetinn synjaði fjölmiðlalögunum staðfestingar
sumarið 2004 hefur Sjálfstæðisflokkurinn, sem þá fór með forystu
í ríkisstjórn, verið þeirrar skoðunar að breyta ætti 26. greininni;
taka réttinn af forsetanum og fá hann tilteknu hlutfalli kjósenda
eða þingmanna. Um þetta ríkti hins vegar engin samstaða þegar
26. greinin var vakin upp frá dauðum í fyrsta sinn.
Össur Skarphéðinsson, þáverandi formaður Samfylkingarinnar,
sagði þá til dæmis að 26. greinin væri „tær snilld“ og „nauðsynlegur
nauðhemill þegar ríkisstjórn, eins og þessi, tapar sjónar á því sem
rétt er í lýðræðislegu samfélagi og lendir utan vegar“.
Á sama tíma sagðist Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG,
alltaf hafa gert ráð fyrir að málskotsrétturinn væri fyrir hendi. „Í
öllum aðalatriðum skil ég þá röksemdafærslu sem forsetinn notaði,“
sagði Steingrímur þá.
Í samræmi við þetta lögðust fulltrúar VG og Samfylkingarinnar
í síðustu stjórnarskrárnefnd gegn því að málskotsrétturinn yrði
tekinn af forsetanum um leið og settar yrðu almennar reglur um
hvaða skilyrði þyrfti að uppfylla til að þjóðaratkvæðagreiðsla ætti
að fara fram.
Nú, þegar ríkisstjórnir báðum megin í pólitíska litrófinu hafa lent
upp á kant við forsetann, kveður hins vegar við nýjan tón á Alþingi,
eins og Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, benti
réttilega á í umræðum um málið.
Steingrímur J. Sigfússon segist nú vera þeirrar skoðunar að
endurskoða eigi 26. greinina og ganga skýrlega frá því við hvaða
aðstæður þjóðaratkvæðagreiðslur eigi að fara fram, t.d. hvaða hlutfall kjósenda eða þingmanna geti krafizt þeirra og hvers konar mál
eigi erindi í þjóðaratkvæðagreiðslu. „Það er einhver hættulegasti
ágreiningur sem risið getur í lýðræðissamfélagi ef slitnar sundur
friðurinn um grundvallarleikreglur lýðræðisins,“ sagði Steingrímur
á Alþingi í fyrradag – og hafði rétt fyrir sér í þetta sinn.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

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

Viðhorf Svandísar

Óþarfi

Allt við það sama

Ragnheiður Elín Árnadóttir, þingmaður Sunnlendinga og þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, er
mjög áfram um að byggt verði álver
í Helguvík. Hún hefur nú lagt fram
fyrirspurn á þingi til Svandísar
Svavarsdóttur umhverfisráðherra
um viðhorf hennar til slíkrar
framkvæmdar. Að baki fyrirspurninni býr væntanlega sú skoðun
Ragnheiðar Elínar að ýmsar
umdeildar ákvarðanir ráðherrans helgist af andstöðu
hans við málið. Þetta kemur
þó ekki fram í fyrirspurninni,
sem er einungis átta orð.

Ragnheiður Elín veit hins vegar
svarið við spurningu sinni nú þegar
og þarf því ekki að eyða púðri í
svona rugl. Hún veit það
af því að hún hefur setið
á þingi í bráðum fjögur
ár og á þeim tíma
hafa ályktanir og
ummæli liðsmanna
Vinstri grænna –
þeirra á meðal
Svandísar – um
stóriðjumál
tæplega getað
farið framhjá
henni.

Og jafnvel þótt Ragnheiður Elín
hefði bara setið á þingi í um fjóra
mánuði ætti afstaða Svandísar
að vera henni morgunljós. Það
var nefnilega síðast 14. október
2010 að flokksbróðir hennar,
Pétur H. Blöndal, nýtti tímann
á þingi í að falast eftir skoðun
Svandísar á álveri í Helguvík.
„Ég hef ekki sérstakan áhuga
á byggingu álvers í Helguvík,“
var svarið. Allir vita að síðan
hefur ekkert breyst. Líka
Ragnheiður Elín.

HALLDÓR

Allir þurfa húsnæði
Húsnæðismál

Fræðslufundur um handarkreppu
Fimmtudaginn 24. febrúar kl. 19.30 verður fræðslufundur
um handarkreppu eða Dupuytren-sjúkdóminn í húsnæði
Gigtarfélags Íslands að Ármúla 5 á 2. hæð.
Árni Jón Geirsson gigtarlæknir mun halda fyrirlestur um
handarkreppu og svara spurningum.
Að loknu erindi Árna Jóns er ætlunin að stofna áhugahóp
um handarkreppu innan félagsins.
Allir sem áhuga hafa á málefninu eru velkomnir.

stigur@frettabladid.is

Elín Björg
Jónsdóttir
formaður BSRB

F

gerð sem ástæða er til að miða sig við. Þar
réttablaðið greindi frá því á forsíðu
er það líka alvöru val fyrir fólk að búa í
sinni á þriðjudag að samráðshópur velleiguhúsnæði, frekar en að kaupa sér sitt
ferðarráðuneytisins vildi efla leigumarkeigið. Það á ekki að vera náttúrulögmál að
að í landinu með því að setja íbúðir í eigu
fólk fjárfesti í steinsteypu.
lífeyrissjóða, banka og annarra
BSRB hefur mælt með
lánastofnana á leigumarkað.
almennu leigukerfi að dönskum
Þetta eru góðar fréttir og í fullsið, þar sem leiguíbúðir eru í eigu
komnu samræmi við áherslur
leigufélaga eða leigufyrirtækja.
sem BSRB hefur lagt í málinu.
Nú
er
tækiNú er nægt framboð á íbúðum í
BSRB hefur á undanförnum
eigu Íbúðalánasjóðs eða annarra
mánuðum kynnt hugmyndir um færi á því að
lánastofnana og það er gleðiefni
varanlegan leigumarkað. Við
byggja upp
að hugað sé að því að koma þeim
höfum gengið á fund forsætis-,
leigumarkað – og veita þannig
fjármála- og velferðarráðherra,
leigukerfi að áfjölda
fólks þak yfir höfuðið.
hitt stjórnendur Íbúðalánasjóðs
Mikilvægt er að hugað sé að
og fjölmarga fleiri. Grunnhugnorrænum sið
húsaleigunni. Í Danmörku er
myndin að baki tillögum BSRB
reglan sú að hún má einungis
er sú staðreynd að allir þurfa
fjármagna afborganir lána og
húsnæði, óháð tekjum eða
viðhaldskostnað leiguhúsnæðisins. Þar
félagslegum aðstæðum.
ríkir íbúalýðræði, sem þýðir að íbúarnir
Leigumarkaður á Íslandi hefur ætíð
ákveða sjálfir hvaða viðhald eða betrumverið vanþroskaður. Hann hefur verið viðbætur skal farið í hverju sinni. Húsaleiga
komustaður fólks á leið í eigið húsnæði
hækkar því einungis í takt við það.
og það hefur orðið til þess að leiguverð er
Allir þurfa þak yfir höfuðið, um það
langt fyrir ofan það sem eðlilegt getur talþarf ekki að velkjast. Nú er tækifæri á því
ist og öryggi leigjanda er lítið.
að byggja upp leigukerfi að norrænum sið
Nú er hins vegar lag. Við höfum viljað
og veita öllum þau mannréttindi að eiga
bera okkur saman við hin Norðurlandasér samastað.
ríkin í ýmsu, enda ríkir þar samfélags-
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Góðar fréttir úr Góbíeyðimörkinni
Í DAG
Þorvaldur Gylfason
Prófessor

A

rabaheimurinn stendur nú
á vatnaskilum líkt og veldi
Sovétríkjanna sálugu fyrir tuttugu
árum, þegar 300 milljónir manna
köstuðu af sér hlekkjunum og
hröktu einræðisstjórnir kommúnista frá völdum í Mið- og AusturEvrópu. Arabar, um 360 milljónir
talsins í 22 löndum frá Atlantshafi
austur að Persaflóa, eygja nú langþráð tækifæri til að reisa mannúðlegt lýðræðisskipulag á rústum
einræðis og kúgunar.
Umskiptin í Mið- og Austur-Evrópu fóru að mestu leyti friðsamlega fram. Þýzka þjóðin hefur nú
búið sameinuð við óskorað lýðræði
frá 1989. Búlgaría, Pólland, Rúmenía, Tékkland, Slóvakía og Ungverjaland eru nú einnig lýðræðisríki innan vébanda ESB. Búlgaría
og Rúmenía eru að sönnu gerspillt,
en það er Grikkland líka, og Ítalía
er litlu skárri skv. spillingarvísitölu Transparency International,
en hún er að vísu þröngur mælikvarði, einskorðast við fjármálaspillingu og mútur og nær því ekki
yfir aðrar tegundir spillingar, t.d.
nápot. ESB þyrfti að fá umboð
heimamanna til að hjálpa til við
að rétta kúrsinn í þessum löndum,
úr því að þau hafa ekki reynzt þess
megnug á eigin spýtur. Skýrar fyrirmyndir eru til. Þegar spillingin í
lögreglunni í New Orleans keyrði
um þverbak fyrir nokkrum árum,

ákváðu borgaryfirvöld að biðja
alríkislögregluna FBI að hreinsa
til. Það tókst. Nokkur Afríkulönd
hafa beðið Evu Joly um hjálp við
að uppræta spillingu þar suður frá.
Hún yfirgaf Ísland of snemma, en
hún náði miklum árangri. Það var
fyrir hennar orð, að starfsmönnum
sérstaks saksóknara var fjölgað úr
þrem í 90 á hálfu öðru ári.
Júgóslavía var einnig leyst upp
í frumeindir sínar. Þar vék einræði fyrir svo að segja óskoruðu
lýðræði í Króatíu, Makedóníu,
Serbíu, Slóveníu og Svartfjallalandi. Slóvenía gekk í ESB 2004,
og Króatía gengur trúlega þangað

allt ömmu sína (forseti landsins
mátti fyrir nokkrum árum þakka
sínum sæla fyrir að lifa af eitur,
sem honum var byrlað fyrir kosningar). Rússar búa við veikara lýðræði en Úkraínumenn skv. mælikvarða, sem stjórnmálafræðingar
í Háskólanum í Maryland í Bandaríkjunum hafa sett saman og er
hér lagður til grundvallar. Kvarðinn nær frá -10 í Sádi-Arabíu, harðsvíraðasta einræðisríki heims, upp
í 10 í óflekkuðum lýðræðisríkjum.
Lýðræðisvísitala Úkraínu 2008
var 7, og vísitala Rússlands var 4.
Nokkur suðurríki Sovétríkjanna
sálugu eru enn einræðislönd undir

Eitt land ber þó af öllum gömlu kommúnistalöndunum í Asíu af sjónarhóli
lýðræðisins. Það er Mongólía. Þar þykir
fyrirkomulag lýðræðisins hafa verið óaðfinnanlegt í
bráðum tuttugu ár.
inn eftir eitt eða tvö ár. Önnur lönd
á Balkanskaga eiga í lengra í land,
t.d. Albanía.

Gagnger umskipti
Þessi gagngeru umskipti frá einræði til lýðræðis í austanverðri
og suðaustanverðri Evrópu beina
athyglinni að stjórnmálaþróun
Sovétríkjanna sálugu á sama tíma.
Þar hefur aðeins Eistlandi, Lettlandi og Litháen tekizt að komast
í hóp lýðræðisríkja og inn í ESB.
Til þess þurfti eindreginn ásetning, samheldni og aga. Moldóva
býr einnig að þokkalegu lýðræði
þrátt fyrir sára fátækt, og Úkraína er ekki langt undan, þótt
stjórnmálastéttin þar kalli ekki

stjórn gamalla kommúnista, þar
eð frelsisbylgjan barst ekki þangað suður eftir. Verst er ástandið í
Aserbaídsjan, Kasakstan, Tadsjikistan, Túrkmenistan og Úsbekistan
auk Hvíta-Rússlands, síðasta vígi
einræðisins í Evrópu.

Lýðræði lyftir kvenfrelsi
Hvað um kommúnistaríkin í Asíu?
Hvernig vegnar lýðræðinu þar
skv. mælingum þeirra í Maryland?
Þessi lönd hafa yfirleitt tekið
litlum framförum af sjónarhóli
lýðræðisins. Yfirvöldin í Búrmu,
Kína, Norður-Kóreu, Víetnam og
Laos gefa lítið fyrir lýðræði af því
tagi, sem við teljum sjálfsagðan
hluta almennra mannréttinda.

Kambódía er ekki eins harðsvíruð og hin fimm, en eitt land ber þó
af öllum gömlu kommúnistalöndunum í Asíu af sjónarhóli lýðræðisins. Það er Mongólía. Þar þykir
fyrirkomulag lýðræðisins hafa
verið óaðfinnanlegt í bráðum tuttugu ár. Þetta er eftirtektarvert
m.a. vegna þess, að Mongólía er
innilokuð milli Rússlands (vísitala:
4) og Kína (vísitala: -7) og hlýtur
samt fullt hús stiga (10) hjá stjórnmálafræðingunum. Samt er spillingin í Mongólíu talin vera meiri
en í Kína, en minni en í Rússlandi.
Lýðræði eitt sér veitir enga allsherjarvörn gegn spillingu, hvorki
í Asíu né Evrópu.
Önnur skýr vísbending um framför Mongólíu er, að mongólskar
konur eignuðust að jafnaði sjö til
átta börn 1970, yfirleitt gegn vilja
sínum, en þær hafa frá árinu 2000
eignazt tvö börn að jafnaði líkt og
tíðkast í Evrópu og þær kjósa helzt
sjálfar. Þetta er bylting. Næstum
allir unglingar í Mongólíu sækja
nú framhaldsskóla, eða nítján af
hverjum tuttugu, á móti röskum
helmingi 1970, þrátt fyrir víðáttur Góbíeyðimerkurinnar. Með lýðræði og almenna menntun að vopni
geta Mongólar vænzt betri tíðar,
þótt kaupmáttur þjóðartekna á
mann á steppunni sé nú ekki nema
sjöundi partur af tekjum á mann á
Íslandi borið saman við fjórtánda
part fyrir þrjátíu árum. Mongólar
eru átta sinnum fleiri en Íslendingar, og land þeirra er fimmtán sinnum stærra en Ísland að flatarmáli.
Framsókn Mongólíu frá hruni
kommúnismans er angi á miklum meiði. Einræðisríki heimsins
voru þrisvar sinnum fleiri en lýðræðisríkin 1975. Nú hafa hlutföllin
snúizt við.

AF NETINU

Tvennt í einu
Það var sagt á sínum
tíma um Gerald Ford,
fyrrverandi forseta
Bandaríkjanna, að
hann gæti ekki sinnt
tveimur hlutum í einu
– eins og að ganga og tyggja tyggigúmi. Nú skilst mér að íslendingum
sé ekki treystandi til að hugsa um
tvennt í einu og kjósa um IceSave og
til Stjórnlagaþings sama dag.
Af þessu er dregin sú ályktun
að best sé að Alþingi skipi þá sem
kjörnir voru í sérstaka nefnd og að
hætt verði við kosningar. Nú má vel
vera að það sé ráð að sleppa öðrum
kosningum og skipa einfaldlega
nefnd – ég held ekki, en það er
önnur saga.
Hitt finnst mér alveg ljóst að rökin
fyrir því að hætta við að kjósa og
skipa nefnd geta aldrei verið að það
sé svo erfitt að sinna tveimur hlutum
samtímis. Fyrir það fyrsta þá hef ég
enga trú á að þetta geti ekki gengið
auðveldlega sama dag. Ef ekki, þá
er einfaldlega að finna annan dag
til að kjósa aftur til Stjórnlagaþings.
Það má vel vera að við séu fjarskyldir
ættingjar Fords, en þarna er verið að
rugla saman tveimur ólíkum hlutum.
blog.eyjan.is/valgarður
Valgarður Guðjónsson

Ekkert annað
Við verðum, hvar sem hugur okkar
liggur í pólitík, að nálgast málið
þannig að Icesave er Icesave.
Það er sjálfstætt mál, óháð ESB,
óháð valdabaráttu í Sjálfstæðisflokknum, óháð ríkisstjórninni og
óháð forsetanum. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður um Icesave og
ekkert annað.
smugan.is/pistlar/fastir-pennar/
Arndís Soffía Sigurðardóttir
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Hvar eru gögnin?
Því miður hefur
ekkert komið fram
um, að þjóðin fái
sömu leyniupplýsingar um IceSave
og fjárlaganefnd
fékk. Án slíkra upplýsinga verða
engar marktækar kosningar um IceSave. Því miður hefur ekkert komið
fram um, að skilanefnd Landsbankans verði knúin til að afhenda upplýsingar um, hvert peningarnir fóru.
Án slíkra upplýsinga verða engar
marktækar kosningar um IceSave.
Því miður hefur ekkert komið fram
um, að skilanefndin sé látin gera
góða grein fyrir afkomuhorfum
þrotabús Landsbankans. Án slíkra
gagna verða engar marktækar
kosningar um IceSave. Leyndarhyggja stjórnvalda er ekki boðleg.
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Sammála samráðsnefndinni
Eins og kemur fram í fréttum í dag
þá er samráðsnefnd um stjórnlagaþing nú orðin þeirrar skoðunar að
tilnefna eigi þá fulltrúa sem kjörnir
voru á stjórnlagaþing í ráðgefandi
nefnd um stjórnarskrárbreytingar.
Forsendur fyrir endurtekningu
kosningar til stjórnlagaþings brustu
við ákvörðun forsetans. Í fyrstu
hugleiddi ég sem aðrir hvort ekki
mætti hengja ýmsar þjóðarspurningar á vagninn. En málið er stórt
og óþarfi að flækja málin.
Stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn er á móti endurtekningu
kosninganna og reyndar á móti
stjórnlagaþingi yfirleitt, svo þessa
leið tel ég besta svo stjórnlagaþing
geti sem fyrst hafið störf.
blog.eyjan.is/gislibal
Gísli Baldvinsson

Á að skapa fiskveiðiarð? Ósmekkleg
Sjávarút vegsmál
Helgi Áss
Grétarsson
sérfræðingur við
Lagastofnun Háskóla
Íslands

U

m þorskveiðar á Íslandsmiðum á seinni helmingi níunda
áratugar síðustu aldar hefur
Hjálmar Vilhjálmsson, fiskifræðingur, m.a. sagt: „Slíkur var
atgangurinn á miðunum að síðustu
stóru [þorsk]árgangarnir (1983 og
1984) voru veiddir upp sem ungfiskur með þeim hætti að þeir skiluðu sér aldrei inn í hrygningarstofninn – hvað þá þeir árgangar
sem á eftir komu“ (Morgunblaðið,
19. nóvember 2007).
Árið 1990 veiddu um það bil tvöfalt fleiri íslensk fiskiskip nánast
sama magn af þorski á Íslandsmiðum og gerðu árið 1977. Sú staðreynd að svo margir fengu aðgang
að nýtingu þessarar auðlindar
gerði að verkum að fyrir heildina
var nýtingin óhagkvæm. Sjávarútvegurinn skuldaði háar fjárhæðir
og lánveitendur atvinnugreinarinnar voru að verulegu leyti opinberir aðilar.
Hvernig átti að leysa úr
þessari ósjálfbæru og óarðbæru stöðu til lengri tíma litið?
Átti að halda áfram að veiða
umfram ráðgjöf fiskifræðinga
og hafa rúman aðgang að nýtingu
auðlindarinnar?
Í stað þess að halda áfram á
slíkri vegferð var í grundvallaratriðum ákveðið að taka upp kerfi
einstaklingsbundinna og framseljanlegra aflaheimilda (kvóta).
Það kerfi virðist um margt líklegt til að skapa þjóðhagslegan
arð. Undirstaða þess er að það

skapi efnahagslega hvata fyrir
einstaka atvinnurekendur til að
sinna rekstrinum af kostgæfni.
Sé þessum hvötum breytt eða
þeir afnumdir er líklegt að slíkt
hafi áhrif. Meta þarf það og vega
hvort arður af nýtingu auðlindarinnar verði þá til staðar.
Ég hef hlýtt tvívegis á Þórólf
Matthíasson, hagfræðiprófessor, fjalla sérstaklega um íslenska
aflamarkskerfið á opinberum
fundum (í Vestmannaeyjum í júní
2009 og á Sauðárkróki í júní 2010).
Hann lagði m.a. áherslu á að aflaheimildir væru „gjafakvóti“ og
byggðir landsins ættu undir högg
að sækja vegna aflamarkskerfisins, m.a. vitnaði hann í bæði skiptin í umfjöllun Agnesar Bragadóttur í Morgunblaðinu um málefni
tiltekins útgerðarfyrirtækis á
Grundarfirði.
Framsetning Þórólfs var með
þeim hætti að sanngjarnt er að
segja að hann hafi ekki talað hlýlega um íslenska aflamarkskerfið.
Það sama skein í gegn þegar hann
svaraði fyrirspurnum og ábendingum úr sal. Bæði fræðiskrif
hans um efnið og almenn blaðaskrif gefa hið sama til kynna. Því
var óvænt og ánægjulegt þegar
hann sagði 15. febrúar sl. í blaðagrein í Fréttablaðinu: „… að fátt
bendi til annars en að hreinn
hagnaður veiða og vinnslu verði
áfram mældur í milljarðatugum
næsta áratuginn eða svo“.
Í grein í Fréttablaðinu 23. febrúar sl. vísaði Þórólfur til tiltekinna
krafna í akademískri umræðu. Af
því tilefni vil ég benda á að sumir
vilja samkenna hann við Samfylkinguna. Það myndi mér aldrei
detta í hug að gera þar sem í akademískri umræðu eru það rökin
sem máli skipta en hvorki slagorð
né sleggjudómar.

ummæli prófessors
staða o.s.frv. engu máli. Málstaður stendur og fellur með
rökum og gögnum, ekki því
Ragnar
hver flytur málið. Þetta er það
Árnason
sem átt er við með hlutlægri
hagfræðiprófessor við
umræðu. Þetta er jafnframt
Háskóla Íslands
afdráttarlaus krafa í vísindalegum skoðanaskiptum.
argt er ritað og sagt í fjölÞað er einnig svo að fjölmargmiðlum. Mjög margt af
ar stöður við Háskóla Íslands
því stenst ekki skoðun. Það
sem og aðra háskóla í heiminmyndi æra óstöðugan að elta
um eru og hafa verið fjármagnólar við allt það sem
aðar af utanaðkommissagt er á þeim
andi aðilum. Þeirra á
vettvangi.
meðal eru stöður við
Ég fæ þó ekki orða
hagfræðideild Háskólbundist er prófessor
ans, þar sem Þórólfur
Ég vona að
við Háskóla Íslands,
starfar. Ég fæ ekki
þei r ra r stofnu na r þessi umannað séð en þeir
sem á að hafa hlutstarfsmenn Háskólans
læg vísindi og rökvísi mæli prófesssem setið hafa í stöðað leiðarljósi, telur ors Þórólfs
um sem fjármagnaðar
það við hæfi í rökhafa verið á þennan
ræðu um mikilvægt hafi runnið
hátt að hluta eða öllu
leyti hafi unnið störf
þjóðhagslegt málefni
úr
penna
að ráðast að starfssín af að minnsta kosti
heiðri annars háskóla- hans án
sömu alúð og prýði og
manns. Út í þá vilpu
aðrir starfsmenn skólsteig prófessor Þór- yfirvegunar í
ans. Það er ljótur leikólfur Matthíasson er
að draga heilindi
hita leiksins. ur
þessara starfsmanna
hann reyndi að grafa
í efa með þeim hætti
undan málstað Helga
Áss Grétarssonar sérfræðsem gert var í téðri grein.
ings við Lagastofnun með því
Ég vona að þessi ummæli
að gera það að umræðuefni í
prófessors Þórólfs hafi runnið
úr penna hans án yfirvegunar
grein í Fréttablaðinu í dag (23.
febrúar) hvernig staða Helga
í hita leiksins. Sé svo væri það
væri fjármögnuð.
skynsamlegri umræðu í samfélaginu og Háskólanum til
Nú er það svo að í vísindalegri
umræðu skipta rök og gögn öllu,
framdráttar að hann drægi þau
en málflytjandinn, persónulegtil baka og bæði viðkomandi
ir eiginleikar hans, þjóðfélagsafsökunar.
Menntamál

M

Strætóinn minn – gott Urriðafossvirkjun – upprifjun
að eiga í Reykjavík
Skipulagsmál

Samgöngur
Sesselja
Traustadóttir
strætóvinur

Þ

egar ég kem niður í eldhúsið
mitt á morgnana, byrja ég
ævinlega á því að líta út um
gluggann og sjá hve margir eru að
bíða eftir vagninum. Fyrst þegar
ég flutti í húsið mitt, fannst mér
hálf leiðinlegt að sjá alla standa og
hokra og bíða eftir vagninum en
þá hringdi ég bara í Strætó, óskaði eftir bekk og á innan við viku
var kominn fallegur Strætóbekkur framan við gluggann minn, svo
gestir Strætó gætu tyllt sér í bið
eftir vagninum.
Hinu megin við götuna er
skýli og þegar veður eru válynd,
getur maður beðið þar þangað til vagninn sést neðar á
Laugarnesveginum.
Fyrir fimm árum komu flestir
íslenskir karlmenn í Strætó í vagninn fyrir framan húsið mitt. Það
var á meðan mennirnir frá Strætó,
vagnstjórarnir, komu akandi á
bílnum sínum inn á Kirkjusandslóðina, lögðu þeim þar og tóku svo
Strætó á vaktina sína sem hófst á
Hlemmi.
Frá þeim tíma hafa orðið stakkaskipti í notkun Strætó í borginni.
Ráðamenn lögðu til að námsmenn
fengju frítt í Strætó og sjá; hann
fylltist af fólki. Bílstjórarnir mínir
voru fluttir upp á Höfða og ég sé
þá ekki lengur. En í staðinn hafa
komið nýir Strætófarþegar. Maðurinn með dóttur sína tekur regulega Strætó, unglingarnir á leið í
MR bíða eftir vagninum á morgnana og stundum koma heilu skólahóparnir og taka vagninn fyrir
utan húsið mitt. Þá geltir Snati
minn innan úr húsinu; margir á
leið í vagninn …
Einu sinni var pöbbaferð í
vinnunni minni. Ég ákvað að taka
Strætó. Hann stoppar framan við

Svanhvít
Hermannsdóttir

Það er þægilegt
fyrir alla að ég sé
dugleg að taka Strætó, að
minnsta kosti í stað þess
að fara á eigin bíl.
húsið mitt, þaðan flytur hann mig
í miðbæinn og ég þurfti ekkert að
leita að bílastæði. Fyndið – ég var
ekki einu sinni í útlöndum. Þurfti
engar áhyggjur að hafa af því að
aka á bílnum heim eftir einn bjór.
Í annað skipti tók ég hjólið með
mér og fór með Strætó alla leið upp
á Akranes. Frábært. Allir töluðu
íslensku og þar voru veitingastaðir og verslanir sem tóku íslenskan
gjaldmiðil; nánast eins og að fara
til útlanda.
Svo fór ég í Háskólann. Vagninn framan við húsið mitt stoppar
líka inni á miðri háskólalóðinni.
Ég nennti ekki einu sinni að fara á
hjólinu; lúxusinn var algjör. Ekkert að leita eftir bílastæði, lesið
gegnum glósurnar í vagninum,
gaman í Strætó, alls konar fólk
og annar en ég sá um að keyra.
Stundum hitti ég skemmtilegt fólk
í vagninum; bara gaman.
Ég bý í borg og það býður mér
ýmiss konar þægindi sem ekki
bjóðast alls staðar. Strætó er á
meðal þess. Mér finnst mikilvægt að eiga þess kost að njóta
þjónustu Strætó; margar leiðir
stoppa í nágrenni við húsið mitt.
Ég má jafnvel taka hjólið mitt með
í Strætó. Það er þægilegt fyrir alla
að ég sé dugleg að taka Strætó, að
minnsta kosti í stað þess að fara á
eigin bíl.
Þess vegna ætla ég að gerast
Hollvinur Strætó. Ég vil veg
Strætó í borginni minni sem
mestan og beztan.
Stofnfundur Hollvina Strætó
verður í Mjóddinni fimmtudaginn 24. febrúar kl. 17.15. Þú ert
velkominn.

í sveitarstjórn
Flóahrepps

H

æstiréttur dæmdi ákvörðun
umhverfisráðherra um að
synja staðfestingu þess hluta aðalskipulags Flóahrepps sem varðaði
Urriðafossvirkjun ógilda á dögunum. Deilt hefur verið um skipulagsmál í Flóahreppi undangengin
ár og er þessi dómur einn angi af
miklu stærra máli.
Við skulum rifja upp söguna og
fara aftur til 13. júní 2007 og líta
í fundargerð sveitarstjórnar Flóahrepps þar sem finna má bókun
um að sveitarstjórn Flóahrepps
samþykki að leggja fram til kynningar fyrirliggjandi drög að aðalskipulagi fyrrum Villingaholtshrepps. Í tillögunni er ekki gert
ráð fyrir fyrirhugaðri Urriðafossvirkjun sem var í upphaflegri tillögu fyrrverandi hreppsnefndar
Villingaholtshrepps. Meginástæða
þess er að sveitarstjórn telur ekki
nægilegan ávinning af slíkri virkjun fyrir Flóahrepp og íbúa hans,
né að bættur verði sá skaði sem
áhrif virkjunar hefði á vatnsverndarsvæði, ferðaþjónustu,
lífríki í Þjórsá og landnotkun í
nágrenni virkjunarinnar.
Þessi afstaða sveitarstjórnar
virðist ekki hafa verið djúpt
ígrunduð því í fundargerð Flóahrepps frá 15. júní 2007 kemur
fram að Landsvirkjun er búin að
blanda sér í málefni sveitarfélagsins. Í bókun kemur m.a. fram að
fulltrúar Landsvirkjunar og fulltrúar sveitarstjórnar hafi hist eftir
fund sveitarstjórnarinnar og rætt
um mögulegar mótvægisaðgerðir
vegna áhrifa virkjunar Urriðafoss
á sveitarfélagið. Í framhaldi af því
samþykkir sveitarstjórn að á íbúafundi 25. júní það sama ár verði
lagðar fram tvær tillögur, með og
án Urriðafossvirkjunar.
Fram kemur í fundargerð frá 2.
júlí 2007 að vinna sé í gangi milli
sveitarstjórnar og Landsvirkjunar

og í viðræðum hafi verið unnið að
við sveitarstjórn. Samkomulag er
því að fá fram hvaða hugsanlegar
um að Landsvirkjun bæti sveitarfélaginu að fullu kostnað sem
mótvægisaðgerðir Landsvirkjun
muni ráðast í, ef af framkvæmdþað kann að verða fyrir við aðalum við Urriðafossvirkjun verði í
og deiliskipulagsvinnu vegna
nánustu framtíð.
virkjunarinnar.
Á sveitarstjórnarfundi 14.
Það er þessi 6. grein samkomunóvember 2007 er upplýst að viðlagsins sem allur fréttaflutningræðum við Landsvirkjun um hugsur hefur snúist um undangengna
anlegar mótvægisaðgerðir sé lokið
daga, en hún er hluti af stærra
með samkomulagi sem gerir m.a.
máli eins og útskýrt er hér að ofan.
ráð fyrir eftirfarandi mótvægisVandséð er hvernig endurbætaðgerðum Landsvirkjunar;
ur á GSM símkerfi geti talist mót■ Landsvirkjun mun kosta lögn
vægisaðgerð við skaða sem áhrif
nýrrar aðveitu vatnsveitu sveitvirkjunar hefur á vatnsverndarsvæði, ferðaþjónarfélagsins, nægilega
ustu, lífríki í Þjórsá og
miðlun vatnsins með
landnotkun í nágrenni
tilliti til dreifingar
virkjunarinnar eins
um allt sveitarfélagið
og sveitarstjórn orðaði
og byggingu miðlunEr hægt að
það sjálf í fundargerð
artanks ef með þarf.
13. júní 2007. Eða er
■ Endurbyggingu vega- réttlæta
hægt að réttlæta óaftkafla frá þjóðvegi 1
urkræf áhrif á Þjórsá
um sveitarfélagið að óafturkræf
og umhverfi hennar
Gaulverjabæ, þ.e. Urriðafossvegar og Ham- áhrif á Þjórsá með því að Landsvirkjarsvegar. Landsvirkj- og umhverfi
un lagi vegi eða leggi
vatnsleiðslur um sveitun mun sjá til þess
arfélagið? Spyrja má
að þeir vegir verði hennar með
endurbyggðir með
kostun á GSM símþví að Lands- hvað
bundnu slitlagi.
kerfi, kostun og lagning
■ Endurbætur á GSM virkjun lagi
vatnsleiðslu eða endursímakerfi í sveitarfébygging vegakafla á
laginu þannig að gott vegi eða leggi skylt við aðalskipulag?
farsímasamband verði vatnsleiðslur
Hver og einn getur haft
í sveitarfélaginu með
sína skoðun á því hvort
uppsetningu nýs send- um sveitaraðkoma Landsvirkjunar eins og lýst er hér
is neðarlega í sveitarað ofan sé eðlileg. Það
félaginu og styrkingu félagið?
núverandi senda ef
er þessi aðkoma Landsmeð þarf.
virkjunar sem sumir
Í umræddu samkomulagi Landshafa kallað „að hægt sé að kaupa
virkjunar og Flóahrepps sem undsér skipulag“.
irritað er 19. júlí 2007 kemur einnÞað er mikið vald sem felst í
ig fram að Landsvirkjun leggi
því að fara með skipulagsmál og
fram eingreiðslu kr. 40 milljónir
valdi fylgir ábyrgð. Spurningin
til sérverkefna tengdra vatnsöfler hvort það sé jafn leikur og allir
unarmálum í sveitarfélaginu. Í
fái að njóta vafans að væntanlegur
6. gr. umrædds samkomulags er
framkvæmdaaðili beri fé í sveitgetið um að Landsvirkjun muni
arfélagið eins og að ofan er lýst í
bera allan kostnað af gerð deiliformi vega, vatnsleiðslu, GSM og
skipulags af virkjunarsvæði
eingreiðslu á sama tíma og verið
Urriðafossvirkjunar ásamt tiler að fjalla um framtíðarskipulag
heyrandi greinargerðum vegna
sveitarfélagsins.
skipulagsvinnu og framkvæmdaEinnig veltir maður því fyrir
sér hvernig þessi atburðarás
leyfis. Landsvirkjun greiðir þann
rímar við almenn ákvæði skipukostnað beint til ráðgjafa þeirra
er annast það verkefni í samráði
lagslaga?
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Vottun í stað sjónhverfinga
Vottun
Rannveig
Guðleifsdóttir
verkefnastjóri

Í

viðtali við Ástu Sýrusdóttur,
fra mk væmdastjóra P urit y
Herbs, sem birtist í blaðinu
„Akureyri“ 2. desember sl. undir
fyrirsögninni „Vottun er oft sjónhverfing“ eru nokkrar meinlegar
rangfærslur sem þörf er á að leiðrétta. Þar heldur hún því fram að
vottun sé blekkingarleikur og að
vörur sem hlotið hafa lífræna vottun geti innihaldið skaðleg kemísk
efni. Með þessu er gerð tilraun
til að varpa rýrð á það mikilvæga
þróunarstarf sem framleiðendur vottaðra lífrænna afurða hafa
unnið á liðnum áratugum, ekki
síst í þágu íslenskra neytenda. Þá
er með þessu sömuleiðis gert lítið
úr vottun lífrænna afurða sem
Vottunarstofan Tún annast hér á
landi. Hafa ber í huga að Tún er
faggildur vottunaraðili sem fylgir
alþjóðlegum stöðlum í sínu vottunarstarfi og á samstarf við virta
vottunaraðila í öðrum löndum,
m.a. Soil Association í Bretlandi.
Þær vörur sem hljóta vottun Túns
þurfa að uppfylla strangar kröfur
í samræmi við ítarlegt regluverk
IFOAM (sem er alþjóðleg hreyfing fagaðila á þessu sviði) og ESB
um lífræna framleiðslu. Vottun lífrænna snyrti- og heilsuvara byggir á fjölþjóðlegu samstarfi leiðandi
vottunarstofa í Evrópu.
Með ósk um vottun er óháðum
aðila falið að ganga úr skugga um
að viðkomandi framleiðandi vinni
í samræmi við opinberlega skilgreindar aðferðir. Á grundvelli

vottunar fær framleiðandinn
heimild til að merkja afurð sína
með vottunarmerki. Hin leiðin er
að fyrirtæki votti sjálf eigin verðleika, en sjálfsvottun býður heim
hættunni á sjónhverfingum og
skrumi sem kann að skaða hagsmuni þeirra sem raunverulega
vinna eftir lífrænum aðferðum. Af
þeim sökum er vottun óháðs aðila
nú lögbundin fyrir lífræna landbúnaðarframleiðslu og krafan um
vottun breiðist ört út til iðngreina
sem byggja á lífrænum hráefnum.
Í umræddri grein er m.a. haft
eftir Ástu að „ekki fari á milli mála
að jurtirnar sem notaðar eru í t.d.
krem frá Purity Herbs séu eins
hreinar og kraftmiklar og kostur er. Þær jurtir sem tíndar séu
innan girðingar á vottuðum svæðum hafi ekki neina yfirburði yfir
þær fersku jurtir sem fyrirtækið nýtir sér og bæti engu við gæði
varanna.“ Hér gætir misskilnings
á því hver tilgangur vottunar er.
Vottunin felur ekki í sér flóknar
efnagreiningar á efnasamsetningu
jurtanna. Með vottun er gengið úr
skugga um að jurtunum sé safnað
á landi sem framleiðandinn hefur
eftirlit með og ábyrgist að hvorki
fái tilbúinn áburð eða eiturefni,
hvort sem það er afgirt eða ekki,
og að nýtingin sé sjálfbær þannig að ekki sé gengið of nærri náttúrulegu gróðurjafnvægi svæðisins. Án vottunar hefur neytandinn
enga tryggingu gegn því að jurtunum sé safnað úr vegköntum eða
öðrum eftirlitslausum svæðum.
Vottun snýst um neytendavernd; að
tryggja það að lífrænum aðferðum
hafi raunverulega verið beitt við
gerð vöru sem sögð er vera lífræn.
Þá segir Ásta enn fremur í
umræddu viðtali: „Ég er talsmaður
þess að engin leyndarmál fylgi

framleiðslu á snyrtivörum, ekki
frekar en t.d. í matvælaframleiðslu,
en það hefur því miður borið á því
að neytendur séu blekktir. Sumir
telja að sé vara vottuð þýði það
að allt innihald hennar sé lífrænt
ræktað, en svo er ekki. Það kemur
fyrir að bara jurtirnar séu vottaðar
en svo er ýmsum efnum bætt við og
jafnvel er leyfilegt að nota ákveðið hlutfall af kemískum og óæskilegum efnum í vottaðri vöru.“ Hér
fullyrðir Ásta meir en hófi gegnir,
og skal henni bent á að kynna sér
reglur um vinnslu lífrænna afurða
sem eru afdráttarlausar í kröfum
til samsetningar og merkinga.
Ef samsett vara er kynnt sem
lífræn verða minnst 95% landbúnaðarefna hennar að vera vottuð
lífræn. Í almennum matvæla- og
snyrtivöruiðnaði eru leyfð hundruð aukefna. En í lífrænni framleiðslu er einungis lítill hluti þeirra
leyfður og notkun þeirra jafnan háð
ströngum skilyrðum sem tilgreind
eru í stöðlum, eftir að gengið hefur
verið úr skugga um að efnin séu
ekki skaðleg. Þannig eru t.d. parabenar, sodium lauryl sulfate og
fleiri umdeild efni sem finnast í
flestum hefðbundnum snyrtivörum
ekki leyfð í lífrænum vörum.
Því miður kemur fyrir að neytendur eru blekktir, t.d. með því
að vörur séu merktar lífrænar án
þess að þær hafi hlotið til þess
vottun. Því þurfa neytendur að
sýna árvekni og leita eftir vottunarmerki á þeim vörum sem sagðar eru lífrænar. Ef vottunarmerki
vantar er engin vissa fyrir því að
varan uppfylli þær ströngu kröfur sem gerðar eru til lífrænnar
framleiðslu. Staðlar og vottun eru
trygging fyrir gegnsæi og trausti á
markaði – andhverfa sjónhverfinga
og blekkinga.

Fjölbreytileiki matar í ESB
Ísland og ESB
Kristján E.
Guðmundsson
félagsfræðingur og
framhaldsskólakennari

Þ

riðjudaginn 15. þ.m. var mynduð í Þjóðmenningarhúsinu „Jáhreyfing“ þeirra samtaka sem
aðhyllast inngöngu Íslands í ESB.
Daginn eftir birti hún heilsíðuauglýsingu í blöðum þar sem taldir
voru upp nokkrir kostir þess fyrir
íslenska þjóð að ganga í ESB. Ein
setning auglýsingarinnar var „Við
fáum ódýrari og fjölbreyttari mat“.
Auglýsingin varð hins vegar til
þess að aðstoðarmaður menntamálaráðherra, Elías Jón Guðjónsson, sá
ástæðu til að spyrja já-hreyfinguna
hvaða matvælategundir það væru
sem myndu auðga íslenska matarmenningu við ESB-aðild. Og hann
vildi að fleiri beindu spurningunni
til þessarar hreyfingar. Hann segist
vera mikill sælkeri og vildi því vita
hvað myndi auka sællífi hans við
ESB-aðild. Þessari ágætu spurningu
fylgdi að vísu aulaleg uppnefning
sem svo gjarnan vill loða við málflutning ESB-andstæðinga og varla
samrýmist stöðu mannsins.
Nú vill svo til að ég deili því með
Elíasi að vera mikill sælkeri og hef
haft það fyrir sið er ég heimsæki
önnur lönd að fara í stórmarkaði og
kynna mér vöruúrval og ekki hvað
síst verðlag. Það vill einnig svo
vel til að ég er nú þessa mánuðina
í námsleyfi og staddur við nám í
Berlín. Eins og Elías kannski veit
er ESB einn markaður fyrir landbúnaðarafurðir og því er alls staðar í sambandinu hægt að fá landbúnaðarvörur úr öllum afkimum
þess. Hér í stórmörkuðum er því
hægt að fá skinku frá Spáni eða

Ítalíu, óteljandi tegundir osta t.d.
frá Frakklandi og svo gæti ég lengi
talið, fjölbreytileikinn er mikill, í
alls konar pakkningum og tilverkað
með ýmsum hætti.
Og verðið maður! Franskur „Le
Coq de France“ hvítostur, 200 g,
kostar eina evru!
Hér er hins vegar ekki hægt að fá
íslenska osta, hangikjöt eða súrsaða
hrútspunga. Hvers vegna skyldi það
nú vera? Ekki veit ég hvort Elías
hefur komið til útlanda eða farið í
stórmarkaði erlendra stórborga. Hafi
hann gert það hljómar þessi spurning hans aulaleg. Ísland er ekki í
dag aðili að hinum stóra evrópska

Ekki veit ég hvort
Elías hefur komið
til útlanda eða farið í stórmarkaði erlendra stórborga.
markaði hvað varðar landbúnaðarafurðir. Til að opna fyrir möguleika
á sölu vissra íslenskra landbúnaðarafurða í Evrópu (og þá eingöngu
óunninna afurða, s.s. lambakjöts í
heilum skrokkum) hefur verið opnað
fyrir innflutning á vissum evrópskum landbúnaðarafurðum til Íslands
í mjög takmörkuðu magni og sem
síðan eru settir á ofurtollar svo sala
þeirra er óraunveruleg. Það hlýtur
að vera nokkuð augljóst að við inngöngu Íslands í ESB mun fjölbreytileiki matar aukast verulega, frá
öllum kimum sambandsins.
Ef sælkerinn Elías á leið um
Berlín á næstu mánuðum skal ég
með ánægju sýna honum fjölbreytileika matar í ESB. Og svo gerum við
verðkönnun.
Með kveðju frá ESB-nötter í
Berlín.
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GUÐRÚN Á. SÍMONARDÓTTIR (1924-1988) fæddist þennan dag.

„Ég segi aldrei brandara, heldur segi ég frá einhverju sem hefur komið
fyrir mig eða ég hef heyrt. Ég hef engar heilagar kýr og get sagt frá hverju sem er.“

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1924 Tuttugu þingmenn
stofna Íhaldsflokkinn.
Hann sameinast Frjálslynda flokknum fimm
árum síðar undir nafni
Sjálfstæðisflokksins.
1924 Líkneskið af Ingólfi
Arnarsyni á Arnarhóli í
Reykjavík er afhjúpað.
Styttan er eftir Einar
Jónsson.

ÞETTA GERÐIST: 24. FEBRÚAR 1977
1957 Sjómannasamband
Íslands er stofnað.
1991 Minnisvarði um Sveinbjörn Egilsson, rektor
og skáld, er afhjúpað
á æskuslóðum hans í
Innri-Njarðvík.
1993 Flugskýli Flugleiða hf.
á Keflavíkurflugvelli er
formlega tekið í notkun.

Tóbaksauglýsingar í umræðunni
Á þessum degi árið 1977 sendi Krabbameinsfélag Reykjavíkur bréf til Kaupmannasamtaka Íslands og fór þess á leit
að auglýsingaspjöld frá tóbaksinnflytjendum í verslunum væru tekin niður.
Framkvæmdastjórn Kaupmannasamtakanna var í bréfinu beðin um að koma
þeim tilmælum áleiðis til félagsmanna
sinna að taka ekki þátt í auglýsingaherferðum tóbaksinnflytjenda en ein slík

hafði þá staðið yfir í einhvern tíma og
mælst víða illa fyrir, ekki síst hjá yngri kynslóðum.
Kaupmenn höfðu þá þegar víða snúist
gegn auglýsingaherferð tóbaksinnflytjenda.
Má þar nefna að eigandi verslunarinnar
Dalvers við Dalbraut í Reykjavík hafði
hengt upp veggspjöld frá Krabbameinsfélaginu í verslun sinni þar sem fjallað var
um skaðleg áhrif reykinga.

Elskulegur faðir okkar

Leifur S. Halldórsson
skipstjóri Skipholti 2, Ólafsvík,

sem andaðist á heimili sínu í Reykjavík 9. febrúar,
verður jarðsunginn frá Ólafsvíkurkirkju
laugardaginn 26. febrúar kl. 14.00.
Sætaferðir frá BSÍ kl. 10 og til baka síðdegis.
Matthildur S. Leifsdóttir
Þorgrímur Leifsson
Steingrímur Leifsson
Úlfhildur Á. Leifsdóttir.

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

MÁLUM MIÐLAÐ „Ef maður er bara búinn að ákveða allt fyrir fram algjörlega sjálfur er örugglega ekkert gaman að vinna með manni,“ segir

Júlía Sæunn
Hannesdóttir

KRISTÍN EYSTEINSDÓTTIR: FASTRÁÐIN SEM LEIKSTJÓRI Í BORGARLEIKHÚSINU

Boðahlein 14 Garðabæ,

lést á deild 2b Hrafnistu Hafnarfirði 18. feb. sl. Útför
hennar fer fram frá Fossvogskirkju þann 25. febrúar
klukkan 11.
Davíð R. Höjgaard
Margrét Davíðsdóttir Höjgaard
Ólöf Davíðsdóttir Höjgaard
ömmu- og langömmubörn

Ólafur Eiríksson
Martin Guðmundsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma

Guðrún Bárðardóttir
Álftamýri 58, Reykjavík,

Kristín Eysteinsdóttir leikstjóri.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mikilvægt að þora að efast
Gengið hefur verið frá fastráðningarsamningi við Kristínu Eysteinsdóttur
leikstjóra við Borgarleikhúsið fram á
haustið 2012 hið minnsta. Kristín hefur
haft í nægu að snúast síðustu misserin;
leikstýrði Fólkinu í kjallaranum í Borgarleikhúsinu fyrr í vetur og er um þessar mundir að ljúka leikstjórn á Heddu
Gabler í Þjóðleikhúsinu sem frumsýnd
verður 10. mars.
„Jú, ég hlakka bara til að takast á við
þetta, ég hef meira og minna starfað í
Borgarleikhúsinu síðastliðin tvö ár og
þekki því vel þann sterka hóp sem er
þarna og vinnuandann, sem er góður,“
segir Kristín.
Kristín gat sér gott orð sem tónlistarmaður áður en leið hennar lá í leiklistina. „Ég fór ekki alvarlega að velta
leikhúsinu fyrir mér fyrr en ég var orðin

25 ára. Þá fór ég í nám í leikhúsfræði og
svo var það tilviljun að ég fór að leikstýra; ég var svolítið lengi að átta mig á
að það væri þar sem minn styrkur lægi.“
Kristín lauk meistaragráðu í leikstjórn frá Goldsmiths, University of
London árið 2007 en hafði áður lokið
BA-námi í dramatúrgíu frá Árósaháskóla. Frá því hún útskrifaðist frá
London hefur hún alfarið starfað við
leikstjórn og verið meðal fremstu leikstjóra landsins. Af þeim verkum sem
Kristín hefur stýrt má nefna Vinur
minn Heimsendir í Hafnarfjarðarleikhúsinu, Penetreitor sem leikhópurinn
Vér morðingjar setti upp, og Sá ljóti
hjá Þjóðleikhúsinu, en fyrir þá sýningu
hlaut hún Grímuverðlaunin sem leikstjóri ársins 2008. Kristín hefur einnig verið tilnefnd til Grímunnar fyrir

verkin Dúfurnar og Rústað í Borgarleikhúsinu og leikstýrði Harry og Heimir í Borgarleikhúsinu ásamt höfundum
verksins.
En hvað er það sem leikstjóri þarf að
hafa í huga til að árangri?
„Ég held að það sé að þora að leita,
efast og spyrja spurninga. Ég held að
það sé mikilvægast að nota efann á
jákvæðan hátt. Leikhússtarfið snýst
líka að stærstum hluta um að hlusta,
taka við hugmyndum og vera opinn en
á sama tíma þarf maður að vera mjög
ákveðinn og taka ákvarðanir þegar
þess krefst. Ef maður er bara búinn að
ákveða allt fyrir fram algjörlega sjálfur er örugglega ekkert gaman að vinna
með manni. Leikhúsið er ófyrirsjáanlegt og það er það sem gerir það líka
skemmtilegt.“

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
þriðjudaginn 22. febrúar.
Þráinn Agnarsson
Guðlaug Bára Þráinsdóttir
Óskar Þór Þráinsson
Anna Guðmundsdóttir
Guðrún Árný Árnadóttir
Jens Jóhannsson
Guðrún Óskarsdóttir
Agnar Örn Arason
Katrín Óskarsdóttir
Kristján Ingi Úlfsson
Þráinn Óskarsson
Inga Hrönn Häsler
og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför ástkærrar móður okkar
og ömmu

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

Bjarneyjar Ágústsdóttur

frá Selfossi, Hátúni 10 Reykjavík,

frá Sæfelli
til heimilis á Sólvöllum, Eyrarbakka.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á Sólvöllum.
Fyrir hönd aðstandenda,
Már Ólafsson
Þórarinn Th. Ólafsson
Bjarney Ágústsdóttir
og fjölskyldur.

Vigdís Jónsdóttir
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, þriðjudaginn
15. febrúar. Útförin fer fram frá Selfosskirkju,
laugardaginn 26. febrúar n.k. kl. 13.30.
Guðríður Magnúsdóttir
Guðjón Þórisson
Jóhanna Jónsdóttir Lysgard
Grímur Jónsson
og barnabörn.

Jón Hjartarson
Hanna Rut Samúelsdóttir
Stein Age Lysgard
Stefanía Geirsdóttir

Fyrirsæta sýnir sköpunarverk úr
smiðju kólumbísku hönnuðanna
Diönu Gamboa og Luis F. Bohorquez
á alþjóðlegu tískuvikunni í Bógóta
í Kolumbíu. Tískuvikan er annar
tveggja tískuviðburða í Bógóta, hinn
er Circulo de Moda og er markmiðið
að vekja athygli á innlendri hönnun.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

GLÆSILEGUR OG NÝKOMINN INN

Bjarnheiður Hannesdóttir mætti á Edduverðlaunahátíðina í ár í samfestingi sem vakti mikla athygli

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

teg. CATYA - fæst í skálum
B,C,D,DD,E,F,FF,G á kr. 7.680,-

Vertu vinur
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Opnum í dag
með fulla verslun
af glæsilegri
vorvöru

Hannaði fötin sjálf

Stærðir 36-52

É

g vissi á fimmtudeginum fyrir Edduverðlaunahátíðina að ég myndi mæta og hugsaði að
þyrfti ég að fara upp á svið yrði ég hvort sem er allt öðruvísi en aðrir í salnum, svo ég ákvað
að gera þetta bara á minn hátt,“ segir Bjarnheiður Hannesdóttir, sem vakið hefur athygli
fyrir þröngan samfesting með hlébarðamynstri sem hún klæddist á hátíðinni. Hún hannaði
hann sjálf og lét sauma á saumastofunni Jójó þótt stuttur tími væri til stefnu.
„Foreldrar mínir ráku eina stærstu tískuvöruverslun Keflavíkur þegar ég var að alast upp, Kóda,
sem þau seldu 2001. Ég er því sjálfstæð og óhrædd við að vera öðruvísi, leitast við að vera elegant en
samt töff. Þess vegna er ég til dæmis hrifin af þessari svörtu skyrtu og legghlífum sem ég klæðist,“
segir Bjarnheiður, sem rekur fyrirtækið Deco.is sem veitir innanhússráðgjöf.
juliam@frettabladid.is
Sími 581 2141 • www.hjahrafnhildi.is
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Fyrirsætan Carmen Dell‘Orefice þótti glæsileg ásýndum þegar hún
sýndi fatnað á Adrienne Vittadini-tískusýningunni í New York á dögunum. Fjöldi stórstjarna lét sjá sig á tískuvikunni, svo sem Zac Efron,
Julia Styles, Brittany Snow og Jennifer Love Hewitt.

NÝTT!!

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Tískuverslun
fyrir stelpur og konur.

Gengið er frá kantinum á skónum eins og gert er á íslenskum
sauðskinnskóm og skrautið um ökklann er sótt í hekl.
MYND/EINAR SIGURÞÓRSSON

Innblásið af

íslenskri hefð
Guðrún Edda Einarsdóttir hannaði skó út frá
íslenskum sauðskinnsskóm og handverki.

fermingakjólar Árshátíðarkjólar
Opið
mánudag- föstudag frá 11-18,
laugardaga frá 11-16.

verð frá 5.900

Suðulandsbraut 50
Bláu húsin við Faxafen
108 Reykjavík
Við erum á
Tel: 5884499
mostc@mostc.is

Guðrún Edda Einarsdóttir, vöru- og skóhönnuður, fékk innblástur frá íslensku handverksfólki.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Guðrún Edda Einarsdóttir, vöru- og skóhönnuður, lærði
en hún fór til náms í London vann hún við skóviðgerðir
skóhönnun við London College of Fashion, Cordwainers.
hjá Þráni skóara á Grettisgötu en í skólanum í London
Hún vann lokaverkefnið sitt út frá íslensku handverki
var einnig lögð áhersla á sníðagerð og saumaskap á
eftir að hafa heimsótt íslenskt handskóm. Með námi vann hún hjá íslenska skófyrirtækinu
verksfólk yfir kaffibolla.
Mörtu Jónsson í London og eftir að námi lauk
„Ég vildi vinna út frá Íslandi en maður
vann hún í Kaupmannahöfn, meðal annars
sér landið í ljóma þegar maður er staddur
fyrir skóhönnuð í Kristjaníu og fyrir danska
í útlöndum. Guðrún Jónsdóttir, sem sér
merkið Billibi. Guðrún Edda kom heim í
um félagsstarfið í Gerðubergi, kom mér
haust og vann þá að frumgerðum fyrir
í samband við handverksfólk,“ útskýrir
hönnuðinn Sruli Recht.
Guðrún Edda og segir skemmtilegra
„Það var mjög krefjandi og skemmtiað vera í beinu sambandi við fólk en
leg vinna en ég hafði aldrei gert karlað lesa sér til um handverk í bókum.
mannsskó áður. Nú er ég bara að
„Þetta var mjög skemmtileg vinna.
skoða framhaldið. Þessa dagana er ég að undirbúa sýningu
Þau Hjálmar Th. Ingimundarson, Eliane
K. Hommersand, Jóna Þórarinsdóttir,
á HönnunarMars dagana 24. til
Sigurborg Skúladóttir og Hallveig Ólafs27. mars en draumurinn er að
dóttir unnu með mér að verkefninu. Ég
fara af stað með mína eigin
heimsótti þau og spjallaði við hvert og eitt
skólínu.“
um handverkið og vann svo skóna út frá
Nánar má forvitnast um
hönnun Guðrúnar Eddu á vefþví.“
Skrautið er sótt í höfuðbúnaðinn á
Guðrún Edda segir almennt ekki gefið íslenskum faldbúningi. Hælarnir vísa til
síðunni www.gudrunedda.com.
að skóhönnuðir kunni að búa til skó. Áður renndra stólfóta.
heida@frettabladid.is

Feldir af tígrisdýrum
eru lítið notaðir í fataiðnaði af þeirri einföldu ástæðu að dýrin
eru alfriðuð og verslun
með þau eða afurðir
þeirra er stranglega
bönnuð. Þrátt fyrir það
virðist vera markaður
fyrir tígrisdýrafeldi í
austanverðri Asíu og
á síðasta áratug virtist
svartamarkaðsbrask
með þá hafa farið
mjög vaxandi samfara
aukinni notkun á feldum og annars konar
skinnum í fataiðnaði.

Aðeins 4 verð á útsölunni
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FIMMTUDAGUR 24. febrúar 2011

NÝ SKÓSENDING
Í GYLLTA KETTININUM

„Ekki ennþá, en hún er samt komin töluvert nær mér eftir að hún flutti nýju sjónvarpsstöðina sína til LA,“ segir Unnur hlæjandi,
spurð hvort hún hafi hitt Opruh Winfrey sjálfa.
MYND/EMILY SANDIFER

Hannar fyrir Opruh
Unnur Friðriksdóttir hönnuður gerir það gott í Los Angeles þar sem hún rekur
fyrirtækið UNNURWEAR. Ýmsar stjórstjörnur eru í hópi viðskiptavina Unnar
og nýverið bættist sjálf spjallþáttadrottningin Oprah Winfrey við.
„Þetta kom skemmtilega á óvart,
svo ekki sé meira sagt, enda rosalegur heiður og ánægjuleg byrjun á nýju ári,“ segir hönnuðurinn
Unnur Friðriksdóttir, sem nýlega
fékk það hlutskipti að hanna og
framleiða belti fyrir bandarísku
spjallþáttadrottninguna Opruh
Winfrey.
Unnur er búsett í Bandaríkjunum og rekur í Los Angeles hönnunarfyrirtækið UNNURWEAR,
þar sem hún hannar undir eigin
merki, UNNUR, og sérhæfir sig
í gerð taskna, fylgihluta og fatnaðar fyrir konur og karla. Í árslok
2010 setti hún ljósmyndir af nýrri
línu belta eftir sig á Facebook
og í kjölfarið hafði Jasmine H.
Chang, yfirtískuritstjóri tímarits
Opruh, O-Magazine, samband og
óskaði eftir að hún hannaði eintök
fyrir Opruh sjálfa og í tískuþætti
í tímaritinu.
„Ég hugsaði mig ekki tvisvar
um, fékk mál Opruh send og hannaði í snatri umbeðinn fjölda belta,
enda ekki á hverjum degi sem
maður fær svona beiðni. Sendingin komst til Opruh rétt fyrir jól
svo ég bjóst ekki við að heyra neitt
fyrr en í fyrsta lagi eftir 3-6 mánuði því stór tímarit vinna langt
fram í tímann. Í janúar fékk ég
hins vegar tölvupóst þar sem
tilkynnt var að fyrsta beltið hefði verið myndað fyrir
mars-tölublaðið. Það er samt
aldrei staðfest fyrr en á síðustu stundu enda meira myndað en
kemst inn í hverju sinni. Ég varð
því glöð þegar ég fletti í gegnum
blaðið í vikunni og sá myndina.“

Belti eftir Unni prýðir síðu í marstölublaði O Magazine. Oprah Winfrey,
Bryan Adans og Fergie eiga öll belti
eftir Unni; Fergie það bláa og líka
veskið sem er unnið úr roði og fleiru.

Oprah er þó ekki eina stjarnan
sem hefur sýnt hönnun Unnar
áhuga, því söngkonan Fergie á
tösku eftir hana. „Hún komst yfir
eintak í gegnum stílistann sinn, vin
minn og lét mig vita að henni fyndist taskan geðveik!“ Söngvarinn
Bryan Adams á líka belti eftir Unni.
„Ég kynntist honum þegar ég var
rétt flutt til LA. Hann hefur verið
hvetjandi, gefið mér góða krítík á
ljósmyndirnar mínar síðustu ár og
ég lít upp til hans.”
Unnur er annars að leggja
lokahönd á nýja línu og ætlar
að vera í sambandi við starfsfólk Opruh þegar hún er til.
„Þau verða án efa með þeim
fyrstu sem fá sendar myndir, á eftir
spenntri fjölskyldunni og nánum
vinum sem eru helsta stuðningsliðið mitt.“
roald@frettabladid.is
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Stærðir 36–41
Skipholti 29b • S. 551 0770

AUSTURSTRÆTI 8-10 • SÍMI 534 0005

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

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Kerrur

Varahlutir

BÍLAR &
FARATÆKI

SKI-DOO GTX LTD 800HO 136”. Árgerð
2007, ekinn 178 km, Verð 1.160.000.
Rnr.207469

Til sölu Combi Camp tjaldvagn, árg.
2005, með nýju fortjaldi! Ásett verð kr.
690.000. Tilboð kr. 590.000!

Vel með farið um 10 ára Hyundai
píanó, kirsuberja. Verð kr. 350.000.
Upplýsingar í síma 862 7699.

Víkurverk
Víkurhvarf 6, 203 Kópavogur
Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

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

Bílar til sölu

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18,

MMC PAJERO DID 44” breittur er á 38”.
DÍSEL, Sjálfskiptur, leður, dvd aftur í og
fleira, Verð 3.890. þús mikið breittur
bíll, skipti athugandi. Rnr.102498

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn
og á skrá.
www.hofdabilar.is

Vinnuvélar
Ford Explorer XLT árg. 2005, ekinn 77þ.
km. Verð 2,1 millj. Engin skipti. Uppl. í
síma 863 4108.

HONDA FOREMAN S TRX 450 . 9/2006,
ekið 3 þ.mílur, 5 gírar. Verð 660.000.
Rnr.121172

Óska e. að kaupa traktora og
diesellyftara. Einnig gröfur eldri en árg.
2005. Uppl. í s: 866 0471.

Lyftarar

0-250 þús.
Opel Vectra 98 ekinn 80.000 óslitinn
bíll skemdur eftir smá bruna tilboð
uppl. 615 4247.
Til sölu Ford Escape XLT, árg. 2008,
ekinn 35 þ.km, sjálfskiptur með
dráttarkúlu. Verð kr. 3.590.000. Uppl.
veitir Helga í síma 893 1712.

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

Bílapartasala

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

250-499 þús.

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

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

Toyota Landcruiser 200 Vx bensín
5.7 3/2008, ssk, ek 34þkm, 35”dekk,
luxury pakkin,leður, dvd og fleira, verð
11.950 þús, eigum einnig disel bíl v
12.500 þús.

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

Sjálfskiptur 4x4 TILBOÐ!

Til sölu VW Passat árg. 1999. Ek 144
þús. V. 400 þús. Uppl. í s. 867 1525.

KIA SPORTAGE 2.0 4x4 árgerð ‘00
Sjálfskiptur,ek.108 þús, dráttarkrókur ný
skoðaður, og vel með farinn,ásett verð
540 þús TILBOÐ 340 ÞÚS! s.841 8955

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Bílaþjónusta

Bílar óskast
Vantar bíl!

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

VW BORA NÝSKOÐUÐ
2012 (100% VÍSA/EURO
LÁN Í BOÐI)

VW BORA nýsk. 17.06.2000 4 dyra
1600 vél ek. 182 þús. Nýskoðuð 2012,
Ný tímareim, flottur bíll Verð 590 þús.
allt að 100% VÍSA/EURO LÁN í allt að
36 mánuði. uppl. í s 693-5053.

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX
35”. 1/2005, ekinn 128 þ.km,
dísel,
Sjálfskiptur,
Webasto,
topplúga,leður,spoiler,krómgrind,
kastarar. Verð 5.690.000. Rnr.115631

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

VIÐSKIPTI

MMC Lancer árg. ‘99 ek. 167 þús.
km. Skoðaður 2012. Bíll í flottu
standi. Dráttakúla. Verð kr. 390.000.
Upplýsingar í síma 660 4566.

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

Viðgerðir

Hjólbarðar

Fjögur lítið notuð sumardekk til sölu.
185/65 R16 Pirelli. V. 37 þús. S. 867
5515.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Vörubílar

ÞJÓNUSTA
Veitingastaðir

N 41 10stk nýsóluð vörubíladekk 315
x 22.5 verð 48.000 stk uppl. síma
896 1226.

Mótorhjól

Til sölu Lynx Rave xtrim 800, árg.
2007, ek. 1.487 km., upph. stýri, neglt
gróft belti, farangurst.. Ásett verð kr.
1.270 þús.. Einnig til sölu samskonar
Lynx sleði ásamt glæsilegri álkerru!
Ásett verð á kerru kr. 790 þús.. Selst
sitt í hvoru lagi eða allt saman. Tilboð
óskast!

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

STÝRÐU UMRÆÐUNNI Í ÁTT TIL ÞÍN
Meiri Vísir.

Vantar bíl á 40 til 140 þús má þarfnast
viðgerðar upplýsingar í síma. 898 1590.

Hringbraut.is

Til sölu notaðir varahlutir í Honda,
Peugot, Mazda, VW, Renault, M Benz,
Citroen, Skoda, Range Rover Sport,
Toyota, MMC , Kia. Kaupum bíla til
niðurrifs. Hringbraut er þjónustuaðili
fyrir Úrvinnslusjóð. Opið 8-17. Bogatröð
10. 260Rbæ. Uppl. s.420-1200.

Pústkerfi - Sérsmíði - Vatnskassar Demparar - Bremsur - Viðgerðir - Barkar
og Kvarfakútar. Púst og Vatnskassar
smiðjuvegi 4a (græn gatabak við N1)
Sími 567 0840.

Nissan Almera ‘97 ek. 162 þús. km.
Tveggja sæta verktakabíll með grind.
Ónýt olíupanna, annars fínt ástand.
Tilboð kr. 140.000. Upplýsingar í síma
660 4566.

FRÉTTIR

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

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

Sendibílar

TOYOTA AVENSIS STW SOL 1.8. 6/2007,
ekinn 44 þ.km,sumar/vetrardekk,
Sjálfskiptur. Verð 2.780.000. Rnr.115739

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 38”.
2/2001, ekinn 205 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 4.480.000. Rnr.115428

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.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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.

Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr.
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.
TOYOTA HILUX D/C SR 3.0
33”. 10/2007, ekinn 53 þ.km,
dísel,sjálfskiptur,krókur,heitklæðning.
Verð 3.980.000. Rnr.115673

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.

UMRÆÐAN

Toyota Avensis st. árg.’99, ek. 218 þús.
Sk.’12. Ásett verð 520 þús, fæst á 350
þús. staðgr. Uppl. í s. 841 0490.

Nissan terrano ‘96 ek. 246.000 km,
nýskoðaður, nýleg dekk ofl. Verð 350þ.
S. 892 3453.

Salur,
Take
away
og
Heimsendingaþjónusta. S. 55 12345
/ italiano.is
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BORÐAÐU …

HLUSTAÐU …

...Á Kryddlegnum hjörtum á Skúlagötu.
Þar fást fáránlega góðar súpur sem gera
mann saddan – ólíkt öðrum súpum. Það
eru alltaf nokkrar súpur í boði og hægt
er að smakka þær allar í einni ferð. Svo
er hrikalega góð súkkulaðikaka í boði í
eftirrétt. Hún er eflaust ekki eins holl og
súpurnar, en hún ku vera lífræn.

… á nýju plötuna með Radiohead, The King
of Limbs. Flestir virðast vera á þeirri skoðun
að platan sé ekki eins góð og sú síðasta,
In Rainbows. Málið er samt að meðalgóð
Radiohead-plata er betri en góðar plötur frá
flestum hljómsveitum. Svo er líka nauðsynlegt
að hlusta á plötuna til að vera viðræðuhæfur,
ef þú nennir ekki að tala um Icesave í partíum.

LIFÐU AF
Í MARS

6
7
12
16

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

HORFÐU …
… á þættina Boardwalk Empire, sem hófu göngu
sína á Stöð 2 í síðustu viku. Þættirnir lofa hrikalega góðu og stórleikarinn Steve Buscemi er í
miklu stuði í burðarhlutverki þáttanna. Einnig er
forvitnilegt að fletta nafni þáttanna upp á Youtube og horfa á hvernig tölvutækni hefur verið
beitt til að skapa umhverfið. Fáránlega flott.

DUSTA RYKIÐ AF TÝNDU
PLÖTUNNI MEÐ FÍDEL
Hljómsveitin Fídel þótti gríðarlega
efnileg á sínum tíma og sendi frá sér
magnaða plötu, áður en hún hætti
skyndilega. Nú hafa meðlimir hljómsveitarinnar dustað rykið af týndum
upptökum.
„Það er bara leiðinlegt að enginn
hefur heyrt þetta nema við og vinir
okkar,“ segir útvarpsmaðurinn Andri
Freyr Viðarsson.
Andri Freyr og félagar hans í hinni
sálugu hljómsveit Fídel hafa dustað
rykið af plötu sem þeir tóku upp
skömmu áður en þeir hættu árið 2002.
Plötusnúðurinn og hárgreiðslumaðurinn
Jón Atli, fyrrverandi útvarpsmaðurinn
Búi Bendtsen og trommarinn Janus
Bragi Jakobsson voru í Fídel ásamt
Andra. Hljómsveitin þótti gríðarlega
efnileg á sínum tíma og fyrsta plata
hennar, New Entrance, skoraði hátt á
listum yfir bestu plötur ársins 2002. Þá
naut lagið Who Gives a Rat? talsverðra
vinsælda á öldum ljósvakans.
„Þetta eru lög sem okkur langaði að
eiga áður en við færum til fjandans,“
segir Andri Freyr um upptökurnar sem
hafa ekki ennþá litið dagsins ljós. „Þetta
eru átta lög og ég held að þau séu það
sem við erum stoltastir af að hafa gert.“
Spurður hvort platan komi
út á næstunni segir Andri
að þeir ætli ekki að drepa
sig á því að reyna að
koma henni til almennings. „En við gáfum Kimi
Records útgáfuréttinn
á plötunni í

Á ÁRUM ÁÐUR Hljómsveitin Fídel árið 2002. Piltarnir hafa nú dustað rykið af týndri plötu.

afmælisgjöf,“ segir hann. „Þannig
að boltinn er hjá þeim. Þeir rétt
ráða hvort þeir gefa hana út.“
Þegar Fídel hafði tekið plötuna
upp á sínum tíma var upptökunum
komið í hendur sama aðila og hljómjafnaði fyrstu plötu hljómsveitarinnar. Hann býr erlendis
og er búinn að vera
með plötuna síðan, en
var nú, rúmum átta
ÁNÆGÐUR Andri

Freyr er ánægður
með týndu plötuna
en segir tónleika
ekki á döfinni.

árum síðar, að leggja lokahönd á hljómjöfnunina. „Hann var að klára þetta,
þetta er hin íslenska Chinese Democracy,“ segir Andri og vísar í fræga plötu
hljómsveitarinnar Guns n‘ Roses.
Andri er gríðarlega ánægður með
afraksturinn og segir mikla angist og
tilfinningu einkenna lögin. „Við erum að
láta allt flakka,“ segir hann. „Við Jón Atli
erum búnir að gæla við nöfn á plötuna.
Okkur finnst Fídel – A Lame Name for a
Great Band hljóma vel.“
En eru endurkomutónleikar á döfinni?
„Nei, það hugsa ég ekki. Ég hugsa að
það sé öllum sama. Kannski étum við
eitthvað saman. Nonni er fluttur út, ég
kann ekki á gítar, Búi er bara í bissness.
En ég veit það ekki. Það má skoða allt
fyrir réttu upphæðina.“

TÓNLIST
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VONBRIGÐI
Aðdáendur Radiohead fögnuðu á
dögunum þegar hljómsveitin tilkynnti fyrirvaralaust að ný plata væri
handan við hornið. Nokkrum dögum
síðar var hún komin: King of Limbs,
áttunda breiðskífa hljómsveitarinnar
sem virðist ekki geta misstigið sig.
Eða hvað?
The King of Limbs er tormelt
plata. Það er gott og blessað, enda
bjóst enginn við auðveldri plötu frá
Radiohead. Platan er lágstemmd,
tilraunakennd og nei, ekki eins góð
og við mátti búast frá jafn frábærri
hljómsveit. Radiohead veldur
vonbrigðum.
Þrátt fyrir digurbarkalega yfirlýsingu í titlinum þá kemst The King
of Limbs ekki með tærnar þar sem
síðasta plata Radiohead, In Rainbows,
hefur hælana. Lög á borð við Nude,
Weird Fishes/Arpeggi, All I Need
og Reckoner eru ljósárum framar
öllu sem útlimakonungurinn býður
upp á. In Rainbows markaði á sínum
tíma einhvers konar tímamót í sögu
Radiohead. Hljómsveitin virtist vera

frjáls undan pressunni að skapa nýjan
hljóm eftir að hafa sett ný tilraunakennd viðmið á plötum á borð við Kid
A og Amnesiac. The King of Limbs
er skref aftur á bak að því leyti að
hljómsveitin er aftur byrjuð að gera
tilraunir. Tilraunir sem reynast í þetta
skipti ekkert sérstaklega farsælar.
Platan er rislítil og skortir melódíu
sem hljómsveitin hefur hingað til verið
óhrædd við að bera á borð.
Platan er samt ekki slæm. Þvert
á móti er The King of Limbs fínasta
plata. Smáskífulagið Lotus Flower er
flott, rétt eins og hið rólega Codex
og Little By Little sem gæti alveg
eins verið á plötunni Amnesiac. Flott
lög. Fínustu lög. Já já. Það væri nóg
ef við værum að tala um einhverja
aðra hljómsveit en Radiohead.
Eins leiðinlegt og það er að verða
fyrir vonbrigðum með Radioheadplötu þá er á sama tíma léttir að sjá
að hljómsveitin er ekki laus við veikleika. Radiohead er mannleg, gott
fólk, en ég vona samt að næsta plata
verði betri.
- afb

RADIOHEAD
THE KING OF LIMBS
Dánlódaðu: Little By Little,
Lotus Flower, Codex

100%

HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN

VINSÆLASTI
PRÓTEINDRYKKUR LANDSINS!
NÚ EINNIG FÁANLEGUR Í FERNU

EGILL HARÐARSON Ritstjóri Rjómans.is er ekki hrifinn af The King Of Limbs.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HLEðSLA ER KJÖRIN FYRIR ALLA ÞÁ SEM TREYSTA Á
HOLLA OG UPPBYGGILEGA NÆRINGU EFTIR GÓðA ÆFINGU,
LANGT HLAUP EðA MILLI MÁLA. ÞAð ER ENGIN TILVILJUN Að
HLEðSLA ER VINSÆLASTI PRÓTEINDRYKKUR Á ÍSLANDI.*
HENTAR VEL FÓLKI MEð MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

MJÓLKURSAMSALAN

WWW.MS.IS

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 53135 02/11

*SAMKVÆMT SÖLUTÖLUM ACNIELSEN OG CAPACENT 2. – 30. JANÚAR 2011.

HUNDLEIÐINLEG
PLATA
Egill Harðarson, ritstjóri Rjómans.
is, er ekki hrifinn af The King Of
Limbs, og segir hana leiðinlegustu plötu Radiohead til þessa.
„Þeir misstu mig algerlega eftir
OK Computer. Eitt og eitt lag af
þessum síðustu plötum hjá þeim
hefur náð að komast í gegn. Heilt
yfir finnst mér þetta óttalegt
væl og lagleysi,“ segir Egill, sem
nefnir OK Computer sem eina af
sínum uppáhaldsplötum.
„Ég fór að sjá þá í Köben 2000
þegar Sigur Rós var að túra með
þeim. Þá tóku þeir OK Computer
nánast í heild sinni en laumuðu
inn nokkrum lögum af Kid A.
Ég hugsaði með mér strax þá
bara: „Hvað er þetta?“ Þeir voru
með svo ríkar laglínur og mikla
tilfinningu en svo missa þeir sig
í þetta,“ segir hann og bætir við:

„Þetta eru óttalegar langlokur og
lipurðin er farin úr þessu. Þetta
er orðið svo mikið mónótónískt
og ég kann ekki að meta það.
Það er eins og þeir væru hræddir
við að vera stimplaðir sem næstu
U2 eftir OK Computer og virðast
hafa gjörsamlega misst sig í
þessu dóti.“
Egill segir að nýja platan sé
skref niður á við miðað við þá
síðustu, In Rainbows, sem hann
reyndar heillaðist lítið af. Þrátt
fyrir skoðun sína telur hann að
The King Of Limbs verði ofarlega
á árslistum í desember. „Það er
sama alveg hvað sumar hljómsveitir gera eins og Radiohead
og Animal Collective. Það keppast allir við að lofa þetta en mér
finnst þetta hundleiðinlegt.“
-fb

GRÆJUR
ISLAND STUDIOS Í VESTMANNAEYJUM VAR UPPHAFLEGA KIRKJA:
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Glæsileg trommudeild

stútfull af allskyns slagverkshljóðfærum

Prufuklefi fyrir trommur

GÓÐUR ANDI Í
HLJÓÐVERINU
Island Studios hefur verið starfrækt í
Vestmannaeyjum frá árinu 2007. Húsið
var byggt árið 1926 og þar var upphaflega fyrsta kirkja Hvítasunnusafnaðarins á landinu. Árið 1995 breyttist
húsnæðið í leikskóla en því næst tóku
feðgarnir Árni Óli Ólafsson og Ólafur
Guðjónsson við húsnæðinu og breyttu
því í hljóðver.
„Eitthvað af þessu var rifið niður
og byggt upp aftur. Við vorum eitt
ár að byggja þetta og gerðum þetta
algjörlega eftir okkar hentisemi,“ segir
Árni Óli.
Síðan þá hefur hljóðverið verið
vinsælt á meðal tónlistarmanna, nú
síðast djassbandsins ADHD sem lauk
þar upptökum á sinni annarri plötu
fyrir skömmu. Áður hafa listamenn á
borð við Mezzoforte og Daníel Ágúst
tekið þar upp. „Þetta hefur gengið
ágætlega. Fólk hefur verið ánægt
með þetta og þeir sem hafa komið
hafa verið að koma aftur. Fólki líður
vel hérna,“ segir Árni Óli. „Það tala
flestallir um hvað það er góður andi í
húsinu. Ég veit ekki hvort þeir eru að
vitna lengra aftur í tímann eða hvort
þeim líður bara svona vel þarna.“
Feðgarnir Árni Óli og Ólafur ákváðu
að stofna hljóðverið í von um að þeir
sem vildu breyta um umhverfi og vera
lausir við streitu og stress án þess að
yfirgefa landið vildu prófa að taka
upp í Eyjum. Aðstaðan er vissulega
fyrir hendi. Upptökusvæðið er 115
fermetrar með upptökusal, þremur
upptökuherbergjum, stóru stjórnherbergi og afslöppunarsvæði. Einnig
er íbúð á hæðinni fyrir ofan þar sem
mönnum býðst að dvelja frítt meðan
á upptökum stendur. „Við stofnuðum
hljóðverið á þeim tíma sem rosalega
margar hljómsveitir voru að fara til
útlanda. Pælingin var að þær gætu
farið í einhvers konar frí út fyrir sitt
heimasvæði og verið saman í tónlistinni. Við erum með íbúð og meiri
gistiaðstöðu ef þess þarf, þannig að
þetta er bara sumarbústaðarfílingurinn,
nema aðeins flottara,“ segir Árni Óli.

FEÐGAR Feðgarnir Árni Óli Ólafsson og Ólafur Guðjónsson í Island Studios í Vest-

mannaeyjum.

UPPÁHALDSGRÆJUR ÁRNA ÓLA
1. „57-hljóðneminn er gjörsamlega málið. Það er allt hægt
með þessu dýri.“
2. „Tranzporterinn hefur mjög oft bjargað manni þegar maður
er latur við að valhoppa fram og til baka út um allt hús. Þetta
er fullkomin upptökugræja, þráðlaus, sem er tengd við upptökukerfið hjá manni.“
3. „C12-hljóðneminn er sá sem kemur mér mest á óvart.
Rosalega flottur og sándið er truflað.“

freyr@frettabladid.is

komdu og prófaðu!

Hjá okkur færðu faglega þjónustu,
byggða á þekkingu og áratuga reynslu.
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Í HLJÓÐVERINU Gulli Briem, trommari Mezzoforte, önnum kafinn í Island

Studios.

MEZZOFORTE Hljómsveitin Mezzoforte við upptökur í hljóðverinu.

POPPLEIKUR: KILLZONE 3

KEYRSLA Leikurinn gerist jafnt í geysistórum geimskipum sem ísilögðum hernaðarbækistöðvum.

100% KEYRSLA FRÁ UPPHAFI TIL ENDA
Það er ekkert grín að verða skilinn
eftir á óvinveittri plánetu eftir
misheppnaða innrás. Þetta er
raunveruleikinn sem blasir við
söguhetjunum í Killzone 3. Söguþráður þessa nýja kafla í epískri
stríðsseríu Guerrilla Games hefst
nákvæmlega þar sem Killzone 2
lauk. Þessi söguþráður er kannski
ekki ýkja merkilegur en leikurinn
má eiga það að hann slær ekkert
af. Hann er á 100% keyrslu allan
tímann og það er aldrei dautt
andartak.
Killzone 3, líkt og forveri
hans, státar af þeirri nýbreytni
að bjóða upp á „cover system“,
það er að segja að menn geta
leitað sér skjóls undan stöðugri
skothríð óvinanna á bak við bíla,
veggi og fleira í þeim dúr. Kerfi
af þessu tagi er nánast skylda í
þriðju persónu skotleikjum en afar
sjaldséð í fyrstu persónu skotleikjum. Það sem virðist kannski í

fyrstu vera óþægileg viðspilunina. Leikurinn er þó
KILLbót reynist, þegar á spilun
með svokallað Bot-mode
líður, nauðsynlegur hluti af ZONE 3
þar sem leikmenn geta
leiknum og maður furðar
prufukeyrt netspilunarhlutSPILUN
sig á því að fleiri leikir státi
ann á móti tölvustýrðum
4/5 andstæðingum. Þar geta
ekki af svona kerfi.
GRAFÍK
Killzone 3 er með
menn æft sig í vernduðu
framúrskarandi grafík og
5/5 umhverfi án þess að þurfa
hljóð. Því miður á undirað hlusta á sorakjaft annHLJÓÐ
ritaður ekki þrívíddarsjónarra leikmanna. Auk þess
5/5 geta tveir leikmenn spilað
varp svo að ekki var unnt
ENDING
að prófa þrívíddarfídus
saman í gegnum söguþráð
leiksins. Move-hlutinn var
4/5 leiksins, en það er mikill
hins vegar prufukeyrður
galli að sá spilunarmöguNIÐURSTAÐA
og hann virkar þrusuvel,
leiki virkar ekki í gegnum
þó svo að tilfinningin af
netið, einungis á deiliskjá
Move-spilun væri eflaust
(splitscreen).
mun betri með SharpshooKillzone 3 er virkilega
ter-statífinu sem er væntanlegt í
góður leikur og skyldueign fyrir
verslanir.
þá sem vilja sjá hvernig næfurEins og góðum skotleik sæmir
þunnri sögu leikjaseríunnar vindur
býður Killzone 3 upp á fjölspilun
áfram. Leikurinn er í raun adrenaá netinu, en vefþjónarnir hafa
línsprengja frá upphafi til enda
fram til þessa verið lokaðir og því
og það er varla hægt að kvarta
er ekki unnt að prufukeyra netundan því.
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Symphony I/O
Opið fyrir ProTools 9, Logic, Sonar, ofl.

POPPLEIKUR: MARVEL VS. CAPCOM 3

FLOTTIR Ryu og Wolverine takast á um hvor skarti betri hárgreiðslu.

FLOGAVEIKIKAST HEFST EFTIR 3… 2… 1…
Marvel vs. Capcom 3: Fate
eiginlega of mikið. Það
MARVEL
of two worlds er líklega
hversu oft skjárinn blikkar
VS. CAPleikur sem höfðar til allra
ætti að minnsta kosti
COM 3
nörda. Hér er búið að
að geta valdið nokkrum
SPILUN
taka þverskurð af þessum
flogaveikiköstum.
5/5
tveimur heimum, það er
Þeir sem hafa einhvern
GRAFÍK
að segja persónunum
tímann spilað Street Figsem hafa gert þá fræga,
4/5 hter leik eða fyrri Marvel
og þeim att saman í
vs. Capcom leiki ættu að
HLJÓÐ
flogaveikihvetjandi slagskannast vel við stjórnkerfi
4/5 leiksins. Hérna ráða þeir
málaleik. Hérna geta menn
ENDING
brugðið sér í hlutverk
ríkjum sem geta lært
þekktra fígúra svo sem
4/5 utan að langar runur af
Wolverine, Spiderman, Hulk
skipunum og eru færir um
NIÐURSTAÐA
og Dead Pool og barið lífað slá þær inn nógu hratt.
tóruna úr persónum á borð
Takist það eru menn í
við Dante, Albert Wesker,
góðum málum og leikurinn
Chun-Li og Ryu. Leikmenn
breytist í hálfgert litasýruvelja sér þrjár persónur af rúmlega
tripp þar sem spilun leiksins
30 og geta svo spilað í gegnum
verður svo hröð að augun ná
frekar aumkunarverðan söguþráð
ómögulega að móttaka allt sem
leiksins eða tekist á við aðra á netgerist á skjánum.
inu. Öll framsetning leiksins er til
Sumum myndi kannski þykja
fyrirmyndar. Leikurinn er í flottum
það gott að geta valið úr yfir
teiknimyndastíl og er alltaf nóg
30 persónum en miðað við það
um að vera á skjánum, stundum
að Marvel vs. Capcom 2 innihélt
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tæplega 60 persónur verður að
segjast að úrvalið veldur sárum
vonbrigðum. Til að gera málið
enn leiðinlegra hafa framleiðendur leiksins kosið að stríða
leikmönnum með því að skeyta
inn í leikinn persónum sem
notendur hafa engan möguleika á
að spila. Ýmsar hetjur á borð við
Daredevil og Ghostrider birtast í
aukahlutverkum en verða líklega
ekki aðgengilegar nema Capcom
ákveði að bjóða upp á þær sem
aukaefni, gegn greiðslu.
Marvel vs. Capcom 3 er afbragðs slagsmálaleikur og nær
frábærlega að höfða til jafnt
teiknimyndasögu- sem tölvuleikjanörda. Þeir sem hafa látið
sig dreyma um að láta á það
reyna hvort Ryu er meira hörkutól
en Wolverine eða hvort Zero úr
Megaman-seríunni geti eitthvað
á móti Hulk geta nú skemmt sér
konunglega við að komast að
„sannleikanum“.

gerðu tónlist á

makkann þinn
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EIN STÓR HELVÍTIS
FJÖLSKYLDA

Þrátt fyrir að hafa aðeins starfað í tæp
árangri. Hljómsveitin sendi frá sér fyrst
hjá þungarokksáhugamönnum landsin
þar sem hún kemur fram á Wacken, stæ

Fyrst þegar ég heyrði um Skálmöld
voruð þið tilbúnir með metnaðarfulla plötu. Í annað skipti sem ég
heyrði um ykkur voruð þið bókaðir
á Wacken. Var alltaf ætlunin að fara
með hljómsveitina alla leið?
Baldur: „Já. Hugmyndin var að stofna
þungarokksband og taka enga gísla.
Taka þetta alla leið. Það er í rauninni
Snæbjörn bróðir minn Ragnarsson
sem fær þessa hugmynd. Hann langar
að gera plötu sem er ein saga, semur
lagatitlana og sendir póst á þá sem
hann langar að fá í bandið og allir eru
til og þá hittumst við í fyrsta skipti.“
Og þá er hugmyndin að plötunni
tilbúin og aðeins eftir að skálda í
eyðurnar?
Baldur: „Já, og við áttum eftir að
finna hljóm. Við héldum að þetta yrði
meira þjóðlaga, en svo varð þetta
meira þungarokk. Svo urðu íslensku
þjóðlagaáhrifin meiri – við bjuggumst
við að fara meira í keltnesku áttina
en svo sáum við að þetta væri alveg
rammíslenskt.“
Og meikar sens að tengja saman
áhrif úr Íslendingasögum og þungarokk? Er þetta samofið?
Björgvin: „Já, mér finnst það.“
Baldur: „Þungarokk hefur löngum
verið hetjutónlist og Íslendingasögurnar eru hetjusögur. En sagan á
plötunni gerist í eins konar ævintýraheimi, sem er blanda af goðafræði
og Dungeons and Dragons. Þetta
er blanda sem varð til í höfðinu
á Snæbirni. Þetta er heimur sem
er hvergi til, en stíllinn er mjög
íslenskur.“
Björgvin: „Já, þetta er svona Gísli
Súrsson, Dungeons and Dragons,
Lord of the Rings …“
Og tvöföld bassatromma?
B a l d u r : „O g n ó g a f t v ö fa l d r i
bassatrommu.“
Og var strax stefnt út í heim með
tónlistina?
Björgvin: „Nei. Hugmyndin var að
uppfylla draum okkar um að vera í
alvöru þungarokkshljómsveit og gera
alvöru þungarokksplötu.“
Baldur: „Við erum nefnilega ekki
allir 26 ára … Bara ég.“
Björgvin: „Að sjálfsögðu ætluðum
við að leggja allt okkar í að gera
góða plötu, en það var ekki fyrr
en við spiluðum á Eistnaflugi að
við fundum fyrir þessum svakalega
meðbyr. Þá fundum við að þetta
gæti orðið eitthvað meira en hljómsveitaræfing einu sinni í viku.“
Baldur: „Við ákváðum reyndar
snemma í ferlinu að detta ekki í
þennan rammíslenska gír að vera
þjakaðir af minnimáttarkennd: Af því
að við erum að spila þessa tónlist á
hún ekki erindi hingað og þangað.
Við ákváðum að hundsa öll svona
takmörk, fylgja plötunni eftir eins vel
og við gætum og sá sem vill heyra,
hann skal fá að heyra.“
Og nú er það Þjóðverjinn sem vill
fá að heyra meira?
Baldur: „Já, þetta hentar Þjóðverjum
ágætlega.“

Já, Þjóðverjar eru miklir metalhausar.
Baldur: „Já, þeir eru alveg rótgrónir.“
Björgvin: „Við erum allir búnir að
hlusta á þungarokk svo lengi og
áhrifin eru svo mikil frá eldra þungarokki. Ég held að það fari vel í Þjóðverjann.“
Eru þið búnir að skipuleggja meira
í kringum ferðina til Þýskalands?
Baldur: „Við erum ekki búnir að
ákveða það, en það hafa komið upp
hugmyndir. Það er ekki fullmótað.“
Björgvin: „Sumt af því er leyndarmál.“
Baldur: „Svo er annað að detta inn.
Við erum til dæmis að spila á Gfestival í Færeyjum og svo er Eistnaflug griðastaðurinn, árshátíðin. Maður
verður að sjálfsögðu að fara þangað.“
Eru þið byrjaðir að finna fyrir meiri
áhuga erlendis í kjölfar bókunar á
Wacken?

Björgvin: „Alveg klárlega. Fyrirspurnirnar eru alveg ótrúlega
margar.“
Baldur: „Netið er svo dásamlegt.
Maður sér hvernig heimurinn bregst
við. Að fá að vera með nafnið á
hljómsveitinni á heimasíðu einnar
stærstu þungarokkshátíðar í heimi í
tæpt ár er ótrúleg auglýsing. Þetta
er fljótt að smita út frá sér. Það er
gríðarlega stór hluti þungarokkara
sem fer í gegnum hljómsveitirnar
sem spila á Wacken, hvort sem þeir
fara á hátíðina eða ekki, þannig að
það er risastór auglýsing fyrir okkur
sem hefur verið að skila sér.“
Hefur platan selst meira í útlöndum
en á Íslandi?
Björgvin: „Nei, miklu meira á Íslandi.“
Baldur: „Við erum ekki búnir að gefa
hana út á Íslandi.“
Björgvin: „Platan er gefin út í

gegnum Tutl í Færeyjum og þeir eru
með dreifikerfi á Norðurlöndunum
og í Þýskalandi. En þeir hafa ekkert
rosalega mikið sinnt því. Flestar
plöturnar sem hafa verið framleiddar
komu hingað.“
Baldur: „Bara af því að eftirspurnin
er það grimm hérna. Nú eru komin
fleiri eintök sem fara að skríða á
fleiri staði. Við stefnum á að dreifa
henni sem víðast.“
Björgvin: „Við ætlum að sigra Evrópu
í sumar.“
Baldur: „Einfalt og gott plan.“
Skálmöld samanstendur af reyndum mönnum úr tónlistarbransanum.
Meðlimirnir eru kórstjórar og tónmenntakennarar ásamt tveimur meðlimum Ljótu hálfvitanna og trommara
hljómsveitarinnar Ampop.
Björgvin: „Við erum allir þungarokkarar frá því að við vorum pínulitlir, en

höfðum aldrei gefið út þungarokksplötu. Það var það sem var stefnt á,
að geta sest niður á sjötugsaldri og
skoðað þungarokksplötuna sína.“
Baldur: „Þetta er nauðsynlegt á
dánarbeðinu.“
Lifir þungarokk góðu lífi á Íslandi?
Björgvin: „Mér finnst þungarokkið
vera sprelllifandi á Íslandi. Eistnaflug stækkar og stækkar og er búið
að festa sig í sessi. Það er mikið af
góðum hljómsveitum.“
Baldur: „Það eru margar hljómsveitir
sem eru á heimsmælikvarða.“
Björgvin: „Eins og til dæmis Beneath,
Severed Crotch, Sólstafir og Gone
Postal, til að nefna einhverjar. Ástæðan fyrir því að þær eru ekki eins
áberandi og við er að okkar tónlist
er kannski aðgengilegri. Þær eru
talsvert harðari.“
Baldur: „Við vorum einmitt að ræða
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Krakkarnir

vita alveg
hvað þeir vilja
Fermingarbörnin eru
þegar farin að huga að
skóbúnaðinum sem þau munu
klæðast í fermingarveislunni.
Elísabet Weisshappel
Vilhjálmsdóttir, verslunarstjóri
hjá Kaupfélaginu og Skór.
is í Smáralind, veit hvað
krökkunum þykir heitast í dag.
„Í raun er skótískan í ár mjög
fjölbreytt. Stelpurnar velja mikið
fyllta hæla, háa og lága pinnahæla
en líka skó með breiðari hælum
sem eru að verða meira áberandi
núna,“ segir Elísabet og telur
krakkana í dag hugsa töluvert út í
notagildi fermingarskónna. „Þau
vilja geta notað skóna áfram eftir
fermingardaginn og því er minna
um að stelpurnar séu að kaupa fínlega bandaskó. Þær kaupa fremur
grófari skó og þá oft með fylltum
hæl. Þá skó geta þær notað síðar
hvunndags og jafnvel í skólann,“
útskýrir hún.
Hvíti liturinn hefur oft verið
áberandi í fermingartískunni. Er
það þannig með fermingarskóna
í ár? „Nei, það er nú minnst af
hvítu núna. Svart er áberandi að
venju en einnig er eitthvað úrval
af litum. Til dæmis er húðlitur að
koma sterkur inn hjá okkur í ár.“
Elísabet segir fermingarbörnin þegar farin að huga að skófatnaðinum fyrir daginn stóra. „Þau
hafa flest sterkar skoðanir á því í
hverju þau vilja vera,“ segir hún.
Oftast er mamma með í för en
sum koma þó ein í leit að hinu fullkomna pari.

Mikið úrval er af kvenskóm í
Kaupfélaginu og Skór.is. Þar má
þó einnig finna ýmislegt fyrir
strákana. „Margir velja svarta
strigaskó en þó er einhver fjöldi
stráka sem eru orðnir djarfari
í litavali,“ segir Elísabet. Hún
segir mjög algengt að strákar séu
hagsýnir og velji skó
sem þeir geti notað
áfram eftir ferminguna. „En svo eru
aðrir sem vilja vera
mjög fínir og velja
sér spariskó,“ segir
hún.
Kaupfélagið og
Skór.is reka sameiginlega verslun í
Smáralindinni. Misjöfn merki fylgja
hverri verslun. Elísabet segir Vagabond
vinsælasta merkið
hjá Kaupfélaginu en Six mix
hjá S kór. i s .
„Þessi merki
eru vinsæl bæði
hjá ungu fólki
og eldra,“ segir
hún og bætir
við að Bullboxer sé einnig
vinsælt merki í
versluninni.
Meðfylgjandi
er hluti af því úrvali sem finna
má í versluninni
en einnig má skoða
Facebook-síðu verslananna
undir Kaupfélagið kringlunni/
Smáralind.

„Skótískan í ár er mjög fjölbreytt,“ segir Elísabet Weisshappel verslunarstjóri hjá Kaupfélaginu og Skór.is í Smáralind.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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„Við lögðum upp með að hanna fermingarlínu sem væri á hagstæðu verði og hefði mikið notagildi,“ segir Guðlaug, sem er hér
ásamt samstarfskonu sinni og fallegri fermingarstúlku.

Fjölbreytt tíska í anda
sjöunda áratugarins
Tvískiptir kjólar úr blúndu og
siffon, sixties-áhrif, notagildi
og gott verð gefur tóninn fyrir
fermingarlínuna hjá Gallerí
Sautján.
„Tvískiptir kjólar eru áberandi í
fermingarlínunni hjá Gallerí Sautján. Innblásturinn er sóttur í götutískuna og öll mittisháu pilsin sem
hafa verið svo vinsæl,“ segir Guðlaug Einarsdóttir, verslunarstjóri í
Gallerí Sautján í Kringlunni.
Kjólarnir eru með teygjupilsi og
áföstum efriparti úr blúndu sem er
ýmist hvít, bleik eða svört. Blúndan
er alltaf vinsæl að sögn Guðlaugar,
hvort sem er í kjólum eða legghlífum. Hægt er að poppa kjólana upp
með stuttum bleiserjakka og velja

hlýrabol í skærum lit innan undir
blúndutoppinn.
„Í ár notum við líka siffon í
fermingarlínuna hjá okkur og
bjóðum upp á fallegan tvískiptan
kjól með siffonpilsi í ýmist beinhvítu, svörtu eða bleiku. Efriparturinn er þrengri meðan pilsið er
laust. Til að krydda þetta er flott
að setja stór hálsmen við og smella
sér í einn stuttan svartan jakka.
Sjöundi áratugurinn var okkur
líka hugleikinn þegar við ákváðum
fermingarlínuna og við erum með
æðislega síðerma heila siffon- og
blúndukjóla sem fást bæði í svörtu
og beinhvítu. Fermingarstelpurnar hafa verið mjög hrifnar af þeim
og greinilegt að í mörgum þeirra
leynist lítill bóhem.
Í skóm hafa stelpurnar verið

að taka ökklaskó, ýmist reimaða
eða opna, í kamellitum, svörtu og
brúnu.
„Við lögðum upp með að hanna
fermingarlínu sem væri á hagstæðu verði og hefði mikið notagildi. Kjólana er hægt að nota
áfram sem sæta sumarkjóla og
jakkana er hægt að nota allan ársins hring,“ segir Guðlaug. „Við
erum líka með frábært úrval af
sokkabuxum, skarti, beltum og
ekki síst skóm, þannig að hver
og ein getur fundið eitthvað við
sitt hæfi. Það er alltaf tilhlökkun hjá manni eftir þessum tíma
árs; margar stelpurnar eru komnar með fastmótaðar skoðanir á því
hvað þær vilja og það er gaman að
sjá nýjar kynslóðir vaxa úr grasi,“
segir Guðlaug að lokum.
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Strákarnir fara ánægðir út
Fermingarfötin eru mikilvæg
á stóra deginum. Í ár er
fermingarlínan mjög fjölbreytt
og hefur aldrei verið stærri.
„Í ár lögðum við okkur fram um
að bjóða upp á fjölbreyttan fatnað fyrir fermingarstrákana, bæði
hvað varðar gott verð og eins að
notagildið væri mikið,“ segir
Sindri Snær Jensson, verslunarstjóri í Gallerí Sautján í Kringlunni, um fermingarfatatískuna
hjá strákum þetta árið. Hann
segir strákana spennta fyrir
að poppa útlitið upp með höttum, slaufum, axlaböndum og
vasaklútum í alls konar litum.
„Í ár kynnum við til leiks mjög
falleg grá jakkaföt á strákana og

að sjálfsögðu erum við líka með
okkar vinsælu svörtu föt á þá líka.
Fyrir þá sem vilja fara aðrar leiðir bjóðum við upp á jakkana eða
buxurnar stakar og eru þá strákarnir oft að taka gallabuxur við
stöku jakkana sem þeir geta svo
notað í skólann eftir ferminguna.
Úrvalið af skyrtum er fjölbreytt í ár. Þó svo að hvítu, svörtu
og rauðu skyrturnar hafi alltaf
verið vinsælastar eru aðrir sem
vilja breyta til og fyrir þá erum
við með köflóttar svartar og rauðar skyrtur sem hafa mælst vel
fyrir.
Vesti njóta einnig vinsælda í ár
og eru tekin bæði við gallabuxur,
skyrtu og bindi eða við jakkaföt
sem þrískipt föt. Þá er stíllinn
á strákunum orðinn innblásinn

af þáttum eins og Mad Men og
Boardwalk Empire og fyrir þá
sem vilja fara alla leið bjóðum
við upp á flottan tvíhnepptan
frakka til að setja flottan heildarsvip á útlitið.“ Sindri segir alla
geta fundið eitthvað við sitt hæfi
í versluninni og að áhersla sé lögð
á að strákarnir fari ánægðir út.
„Úrvalið hefur aldrei verið
meira hjá okkur, en við höfum
boðið upp á fermingarföt í tuttugu
ár. Við leggjum mikla áherslu á að
strákarnir geti notað fötin áfram
eftir ferminguna og bjóðum til
dæmis upp á Bobby Burns strigaskó á góðu verði bæði í svörtu og
hvítu. Strákarnir geta notað þá
við jakkafötin á fermingardaginn og eftir það geta þeir farið í
þeim í skólann.“

Starfsmenn herradeildar Gallerí Sautján í Kringlunni ásamt vel klæddum fermingardreng.
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Matarþema
veislunnar
Ýmislegt er hægt að gera
öðruvísi hvað varðar
fermingarhlaðborðin og
gaman er að prófa eitthvað
nýtt og koma stórfjölskyldunni
á óvart.
Þeir sem elska flóknar og íburðarmiklar veislur og hafa tök og tíma
til að framreiða slíkar taka margir
fermingarveislum með tilhlökkun.
Það þarf þó ekki að vera leiðinlegt
að halda veislu þótt hún innihaldi
ekki sautján sortir af snittum og
heilgrillaðan grís. Hér eru nokkrar uppástungur að skemmtilegum
fermingarveisluþemum:
● Tíðarandi 9. áratugarins er sérstakur og skemmtilegur þar sem
veislurnar lituðust af einföldum
brauðtertum, heitum aspasréttum,
snakki með og nógu af gosi. Heitir saumaklúbbsréttir eru nokkuð
sem öllum finnst gott, er þægilegt
að útbúa með góðum fyrirvara,
geyma í ísskáp og hita upp fyrir
veisluna. Slíkar veitingar kosta
heldur ekki mikið og hægt er að
gera góðri veislu skil með því að
hafa alls kyns slíka rétti á boðstólum og hafa tilbrigðin þá með mismunandi tegundum af kjötáleggi,
grænmeti og ostum.

● Sé fermingarveislan í hádeginu
getur verið mikil stemning að gera
hana að stórri kjötsúpuveislu. Til
þess að það gangi þarf að fá lánaða stærstu pottana innan stórfjölskyldunnar og aukaleg helluborð.
Þá er eftirleikurinn hins vegar
ekki flókinn enda íslensk kjötsúpa
þægileg og einföld í matreiðslu,
fyrir utan það að vera hátíðleg og
bragðgóð.
● Þeim sem langar að hafa
„landaþema“ í veislunni er bent á
Ítalíu og Mexíkó. Ítölsk pastasalöt
má útbúa í stórum skömmtum og
hafa með heitt hvítlauksbrauð og
salat. Mexíkanskar veitingar eru
líka þægilegar í framleiðslu. Hægt
er að gera ódýra og góða baunarétti, framreiða nachos, salsa og
heitar ostasalatsósur með í mótum.
● Mörgum finnst engin fermingarveisla vera án kransaköku. Þeim
hinum sömu er bent á að það þarf
alls ekki að vera flókið að útbúa
slíka köku og sniðugt er að fá til
þess lánuð réttu mótin sem fylgja
með sumum hrærivélum. Heimabökuð kransakaka er bæði persónuleg og ódýrari. Kökuhlaðborð
þurfa ekki að svigna undan ótal
tegundum – tvær til þrjár tegundir af kökum eru nóg og hægt að
skreyta með snakki og konfekti.

Fermingarhlaðborðið þarf ekki að vera flókið – einfaldar veitingar og færri tegundir
eru ekki síðri kostur.

● AÐ ALLIR FÁI AÐ
NJÓTA SÍN Unga fólkið sem
fermist á þessu vori hefur um
margt að velja í sambandi við
klæðnað. Það finnur vonandi
allt eitthvað í búðunum sem
hæfir efnahag og persónuleika, eða hefur önnur úrræði.
Kannski saumar það eitthvað
sjálft og státar af eigin handverki á stóra deginum, eða á
myndarlega að sem sjá um þá
deild.
Það er fleira en fatnaðurinn
sem setur svip á útlitið. Fylgihlutir eru í miklu úrvali í verslunum og fallegt hárskraut eða
spangir fyrir stúlkurnar og nettir
skartgripir svo sem hálsmen og
armbönd hæfa vel tilefninu.
Drengirnir setja gjarnan
upp slaufur og bindi á þessum
merkisdegi og stinga vasaklútum í brjóstvasann. Nú eru litir
í boði í slíkri smávöru en þeir
sem vilja halda sig við hið klassíska eiga líka margra kosta völ.
Það sem máli skiptir er að
hverjum og einum líði vel í
fermingarfötunum og að allir
njóti sín.

Strákarnir eru ákveðnari
Í Outfitters Nation hefur sala
á fermingarfötum farið vel af
stað. Strákar velja fjólublátt
og svart, á meðan stelpurnar
mæta í búðina til að fá
innblástur, skoða úrvalið og
taka svo af skarið.

Kjóll 6.990 krónur

„Svo virðist sem fólk sé snemma
á ferðinni í ár og við höfum tekið
eftir því hugarfari að fólk vill klára
þetta af í tíma,“ segir Ármann
Lloyd Brynjarsson aðstoðarverslunarstjóri í Outfitters Nation.
„Við eigum von á nýrri sendingu á
næstu dögum með fleiri fermingarvörur, en þær sem við höfum núna
hafa verið að fara vel.“
Aðspurður segir Ármann
tískuna hjá strákunum í ár vera
jakkafatajakka með glansáferð
og dökkar gallabuxur við. „Buxurnar eru þá alveg dökkar, þar
á meðal saumarnir, og með smá
glansáferð einnig. Ekki skemmir að þær kosta ekki nema 7.500
krónur. Jakkarnir hafa verið að
seljast vel og velja strákarnir
oft dökkfjólubláa skyrtu við þá.
Fjólublátt er einmitt vinsælasti
liturinn í ár að því er virðist, en
svart hefur líka heillað,“ segir
Ármann og bætir við að skyrturnar séu á 6.990 krónur. „Við þetta
hafa strákarnir svo verið að taka
slaufur, sem við eigum í alls konar
litum, og þykir mörgum að loks fái
þær þann virðingarsess sem þær
eiga skilið. Auk þess eru klassísku jakkafötin alltaf vinsæl og
aðsniðin svört jakkaföt hafa verið
að seljast vel hjá okkur á rúmar
19.000 krónur.“

Strákarnir virðast hafa fastmótaðri hugmyndir er þeir leggja af
stað í fatakaupin. „Þeir eru með
ákveðnar hugmyndir, sem oft
breytast þegar þeir fara
að máta og sjá að hægt
er að krydda aðeins
upp á það sem þeir
höfðu ákveðið.“
Stelpurnar koma
aftur á móti inn í
búð með opnari
hug og frekar í
þeim hugleiðingum að fá
innblástur
frá því sem
þær sjá
á slánni.
„Við
erum
Kjóll 9.500 krónur.
með gott
úrval
af kjólum
frá 5.990 til
9.500, en svo
er vinsælt að
púsla ýmsum
öðrum flíkum saman við þá, til
dæmis leggings og svokölluðum bóleróum. Það er mikilvægt fyrir okkur að hafa
þetta góða úrval til að verða
við þessum óskum og það fer
engin óánægð héðan út.“
Sjálfur fermdist Ármann í
hefðbundnum jakkafötum. „Ég
myndi fara öðruvísi að þessu í
dag og vera töluvert djarfari,“
segir Ármann og hlær. ,„En
maður velur bara það sem
maður er ánægður með þá og
þegar. Það er fyrir öllu.“

Bindi 1.990 krónur.
Skyrta 6.990 krónur.
Vesti 5.990 krónur.
Buxur 6.990 krónur.
Blazer 12.900 krónur.
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Smekkur fermingarbarnsins skíni í gegn
Debenhams í Smáralind býður
viðskiptavinum ráðgjöf hjá stílista sem
hjálpar fermingarbarninu að finna réttu
fötin fyrir stóra daginn.
„Þessi þjónusta kostar ekki neitt og fólk er
alls ekki bundið við að versla eftir ráðgjöfina,“ segir Ásdís Gunnarsdóttir, stílisti hjá
Debenhams, en hún aðstoðar viðskiptavini
við að finna réttu fötin við hvaða tækifæri
sem er. Hún segir tilvalið fyrir fermingarbörn og foreldra þeirra að nýta sér stílista
til að velja föt fyrir stóra daginn.
„Fólk pantar einfaldlega tíma. Til dæmis
geta mæður og dætur komið saman og við
hjálpum þá bæði móður og dóttur að finna á
sig eitthvað fallegt fyrir daginn. Við miðum
yfirleitt við einn og hálfan tíma en oft teygist það upp í tvo því þetta getur líka snúist um að gera sér glaðan dag saman og fá
kannski hugmyndir í leiðinni sem geta hjálpað til í undirbúningnum. En ef fólk finnur
síðan eitthvað sem hentar þá er það auðvitað
bara frábært.“
Þegar komið er til stílista fær viðskiptavinurinn sér sæti inni í herbergi meðan
Ásdís fer um búðina og velur saman föt á
slá. Síðan er tekið til við að máta.
„Viðskiptavinurinn getur fengið sér hressingu í rólegheitum og svo hjálpumst við að
við að máta og velja saman flíkur. Við spjöllum saman og reynum að finna út snið og liti
sem henta viðkomandi en við leggjum upp
með að þau geti notað fötin við fleiri tækifæri, að þetta séu spariföt en ekki bara fermingarföt,“ útskýrir Ásdís. „Það skiptir líka
miklu máli að smekkur og stíll fermingar-

Ásdís Gunnarsdóttir, stílisti hjá Debenhams, aðstoðar viðskiptavini við að velja á sig föt fyrir stóra daginn. Þjónustan er ókeypis.

barnanna skíni í gegn svo þau verði líka
ánægð með útkomuna seinna meir.“
Fermingartískuna í ár segir Ásdís vera
rómantíska og fallega frekar en töff. „Við
munum ekki binda okkur við hvítt, kjólarnir
verða í rómantískum sniðum og mikið um

blúndur, pífur og perlur. Grátt er mikið í
tísku, bleikir litir og kameltónar. Einnig
erum við með gott úrval af skóm.“
Ásdís segir þjónustu stílista alltaf að
verða vinsælli og fólk nýtir sér þjónustu
hennar talsvert fyrir uppákomur eins og
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árshátíðir og stórviðburði. „Oft koma hópar
saman, vinkvennahópar eða vinnuhópar.
Strákarnir koma líka en oftast er það þá
mamman sem pantar tímann. Þessi þjónusta er fyrir alla á hvaða aldri sem er, bæði
karla og konur.“
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Dragtir, pífukjólar,

en enginn

Fermingarfötin krefjast mikillar umhugsunar og margir leggja sérstaka á
hverju það var á fermingardaginn? Við spurðum nokkra valinkunna Íslen

Eiríkur Örn Norðdahl rithöfundur

Vel er tekið á móti viðskiptavinum í Cosmo í Kringlunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Partí í Cosmo
Óhætt er að segja að mikið verði
um að vera í versluninni Cosmo í
Kringlunni næstkomandi sunnudag, en þá munu sérfræðingar
fjalla um allt það helsta og nýjasta í fermingartísku, förðun og
hárgreiðslu.
„Þetta er í raun eitt allsherjar fermingarpartí. Við fáum til
liðs við okkur Þóri Sveinsson, frá
Space, sem kynnir fermingarhárgreiðslur í ár, og Marta Dröfn fer
yfir allt það nýjasta í förðun,“
segir Gyða Einarsdóttir, verslunarstjóri Cosmo, glöð í bragði
og bætir við að fermingarstúlkur geti notað tækifærið og mátað
á sig fermingarfötin, enda sé fataúrvalið í versluninni einstaklega
gott.
„Við erum rómuð fyrir gott

og fjölbreytt úrval fermingarfatnaðar. Hér eru margar gerðir kjóla, ólík snið og mismunandi
litir, svo sem hvítt, svart, bleikt,
rautt og rósótt. Allt það flottasta
frá London, París og Amsterdam,“ telur hún upp og getur þess
að í Cosmo séu líka ermar, legghlífar og krossar. „Svo eru við líka
með nokkrar glæsilegar gerðir af
kápum, sem eru viðeigandi yfirhafnir á fermingardaginn og má
auðvitað nota áfram.“
Spurð út í fermingartískuna
segir Gyða meiri fjölbreytni gæta
en síðustu tvö ár og af þeim sökum
eigi því flestar fermingarstúlkur
að finna eitthvað við sitt hæfi. „Við
tökum einstaklega vel á móti viðskiptavinum okkar og reynum að
aðstoða þá eftir fremsta megni.“

FLOTTIR
FERMINGARSKÓR
DÖMU OG HERRA

Hildur Björk segir alla fjölskyldu fermingarbarna geta fundið skó við hæfi í Bata.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

3 litir

Litli hællinn snýr aftur
4 litir

2 litir

2 litir

Í versluninni Bata fást ítalskir
fermingarskór í úrvali. Fylltir og
litlir hælar eru áberandi hjá stelpunum en strákarnir geta valið um
fína eða sportlega leðurskó.
Verslunin Bata, sem var opnuð í
Smáralind fyrir tæpu ári, selur ítalska skó á alla fjölskylduna. Þar
er hægt að fá fermingarskó fyrir
bæði kyn auk þess sem mömmur, pabbar, afar, ömmur og lítil
systkini geta fundið eitthvað við
sitt hæfi.
Hildur Björk Guðmundsdóttir,
eigandi verslunarinnar, segir
fyllta hæla sérstaklega vinsæla í
ár auk þess sem litli hællinn sé að
koma aftur inn. „Hann er stelpulegur og fer vel við fermingardressið.“ Fylltu hælarnir eru
klæddir textílefni og fást í ljósu,
svörtu og gallaefni. Litlu hælarnir
fást í rauðu, hvítu, svörtu og bláu
og ætti því að vera hægt að velja
lit í stíl við fötin. Hildur segist auk
þess vera með gott úrval af skóm
á strákana, bæði fína og sportlega.
„Við erum alltaf með númer niður

í fjörutíu og jafnvel þrjátíu og níu
fyrir strákana en dömustærðirnar
eru frá þrjátíu og fimm til fjörutíu
og eitt.“
Bata var stofnað í Tékklandi
árið 1894 en nú hefur fyrirtækið
aðsetur á Ítalíu. Bata hefur umsjón með um fimm þúsund sérleyfisverslunum víða um heim og
er verslunin í Smáralind sú fyrsta
hér á landi.
„Tengdapabbi minn kynnti þetta
merki fyrir okkur hjónunum. Upphaflega féllum við fyrir barnaskónum, enda fannst okkur vanta
skóverslun með góða barnaskó, en
svo bættist hitt smám saman við.
Í dag má í raun segja að við séum
með skó fyrir núll til hundrað ára
og er um leður að ræða í níutíu
prósentum tilfella.
Þá höfum við bætt við leðurjökkum, beltum, töskum og klútum
sem er gaman að hafa með. Núna
erum við að taka inn nýja sendingu fyrir vorið og er búðin full
af glæsilegum skóm bæði fyrir
dömur og herra.“

„Ég man nú eiginlega ekkert eftir þeim. Jú, rauður jakki og svartar
buxur. Voða ómerkilegt og engin pæling þar að baki. Enda var ég fullkomlega ókaldhæðinn unglingur og ófær um að gera
hlutina eins og ég vildi – ég hugsa að foreldrar
mínir hafi valið þetta. Ég var mjög herramannslegur. Ef ég hefði kunnað að rísa upp á afturlappirnar hefði ég verið með sítt hár í rennilásaleðurjakka. En þess í stað var ég bara snyrtilegur og fínn. Enda mikil kúnst að kunna að
ráða sér sjálfur – kúnst sem ég hef enn ekki
fyllilega náð tökum á.“
Varstu með hatt? „Ha ha – nei.“
Þú fermdist árið 1992. Manstu hvernig tískan var
þá? „Í mínum heimi var það sítt skítugt hár
og rennilásaleðurjakkar. Hermannaklossar. Snjóþvegnar gallabuxur. Ég veit ekki hvernig það var
fyrir aðra – er ekki viss um að
ég hafi haft neina sýn á fólkið
í kringum mig, fyrir utan þá
sem voru með mér í bekk. Og
kannski bara meira að segja
mjög fáa af þeim – það voru
víst ekki margir síðhærðir í
rennilásaleðurjökkum. En
þeir voru aðal.“

Sigríður Thorlacius söngkona
„Ég var ekkert svo hallærisleg. Ég
var í svörtum rosa einföldum kjól
sem ég lét sauma á mig. Svo var ég
í hvítri blúndupeysu yfir, sem var
mjög krúttlegt. Hvítum lágbotna
skóm við og bara voða stelpuleg og
fín.“
Sigríður fermdist árið 1996.
Hvernig var fermingartískan það
árið? „Það voru rosa margar stelpurnar í eins kjólum, þessum týpísku
fermingarkjólum úr Sautján, og ég
var sú eina sem ekki var á háum
hælum þannig að ég varð allt í einu
langminnst á fermingardaginn.“
Varstu þá þegar farin að þróa
eigin stíl? „Ja, svona svolítið, en aðallega langaði mig ekkert að vera
í einhverju fermingarlegu, mig
langaði bara að vera venjuleg og
ég sjálf.“

Ólafur Páll Gunnarsson
útvarpsmaður
„Ég var í svörtum buxum og
svörtu vesti, hvítri skyrtu og
með leðurbindi. Svo var ég í
forláta bítlaskóm, sem var
alveg á skjön við samtímann
því þetta var 1983 á miðju
Duran Duran tímabili.“
Varstu með sítt að aftan? „Aðeins örlaði á því, já.“
Valdirðu þennan klæðnað sjálfur? „Já, já, já. Ég hef stjórnað því
sjálfur hverju ég klæðist síðan ég
var lítið barn. Alveg sama
hversu flott föt áttu að
vera samkvæmt
mömmu
þá
harðneitaði
ég að fara í
þau ef mér
fannst
þau ekki
töff.“
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bítlaskór og bindi

leðurjakki

áherslu á að þau séu eftirminnileg. En man fólk tuttugu árum síðar í
ndinga út í fermingarfötin.

Sólveig Arnarsdóttir leikkona
„Ég var í alveg rosalega
smart stórköflóttri dragt
sem systir mín keypti í
London. Og fyrir þá sem eru
spenntir fyrir kvikmyndasögunni má sjá hana í lokaatriði Stellu í orlofi, þar
dúkkaði ég upp í þessari
dragt. Mér fannst þetta sá
alflottasti klæðnaður sem
ég hafði séð, enda systir mín
annáluð tískudrós.“
Sólveig fermdist árið 1986.
Hvað bar hæst í tískunni þá?
„Þá voru neonlitirnir allsráðandi. Allar fermingarsystur mínar voru í skærbleiku
eða skærgrænu með vængjagreiðslur, svo ég stakk dálítið
í stúf í þessari dragt.“
Áttu dragtina ennþá? „Nei,
því miður. Ég veit bara ekkert hvar hún er niðurkomin.“

Elma Lísa Gunnarsdóttir leikkona
„Ég var í bláum rúllukragakjól með axlapúðum og pífum,
með breitt hvítt lakkbelti og
í hvítum blúndusokkabuxum.
Þetta er nú allt komið í tísku
aftur, en ég notaði þessi föt
aldrei framar. Svo var hárið
auðvitað blásið í vængjagreiðslu og ég var með bleikan varalit.“
Elma Lísa fermdist árið
1987 og segist hafa verið
mikið á skjön við fermingarsystur sínar. „Stelpurnar voru
margar í jakkafötum með
lakkrísbindi. En ég vildi vera
í kjól og vera fín.“
Elma Lísa er þekkt fyrir að
vera flott klædd og með sinn
eigin stíl. Var hún það strax
um fermingu? „Já, það held
ég bara. Ég hef alltaf haft
mikinn áhuga á fötum. Vann
mikið sem unglingur í Kókó
og Kjallaranum, sem voru
helstu tískubúðirnar á þeim
tíma, svo ég var alltaf eins og
gangandi auglýsing fyrir þær
búðir.“

Bragi Valdimar Skúlason, tónlistarmaður
og Baggalútur
„Ég var í forláta rúskinnsjakka
með mynd af einhverju amerísku skjaldarmerki á bakinu, afskaplega glæsilegum og gríðarlega
töff. Við hann var ég í hvítri skyrtu
og svörtum buxum. Og bindið var blátt
með svörtum röndum og marglitum ísaumuðum doppum. Þú verður
reyndar að hafa það í huga að
þetta var 1989.“
Var þetta ekki á skjön
við hina? „Jakkinn var það
allavega, en ég var alveg
sannfærður um að þetta
væri málið. Þetta var mín
fyrsta og síðasta tískuyfirlýsing.“

Erla Hlín Helgadóttir í Zink innan um fermingarfatnaðinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skapa sinn eigin stíl
Í versluninni Zink í Smáralind
setja siffon og blúnda sterkan svip
á fermingarkjólana þetta vorið og
litríkir fylgihlutir eins og slaufur,
vasaklútar og axlabönd lífga upp á
einlit föt ungu herranna. Erla Hlín
Helgadóttir, eigandi Zink, lýsir
fatnaðinum nánar svo lesendur
geti séð hann fyrir sér.
„Við erum með kjóla í hvítu,
svörtu, silfurgráu, fjólubláu og
vínrauðu,“ segir Erla Hlín og
bendir á fataslárnar þaktar glæsiflíkum með hátíðlegu yfirbragði.
Auk kjólanna eru þar ermar og
legghlífar í hvítu og svörtu og
úrval af hárskrauti á fermingarstúlkurnar.

Fermingarfötin fyrir strákana eru buxur, jakki og vesti sem
hægt er að kaupa bæði stakt og
sem jakkaföt. „Við erum með fötin
bæði í svörtu og hvítu,“ lýsir Erla
og nefnir einnig svartar gallabuxur og jakkapeysur sem hægt er að
velja saman eða með öðru. Skyrturnar eru til í sterkum litum, svo
sem bláum og bleikum, auk svartra
og hvítra. Litirnir birtast svo einnig í bindum, slaufum og vasaklútum og Erla Hlín sýnir einnig hatta
og axlabönd. „Það er hægt að raða
þessu saman á ýmsa vegu og skapa
sér sinn eigin stíl. Verðið ætti heldur ekki að fæla neinn frá,“ bendir
hún á.

Litríkir, fínlegir kjólar
„Fermingardagurinn er sá dagur
skóm við kjólana, en nú víkur
það fyrir sokkabuxum og hælassem stúlkur hugsa hvað mest um
fyrir utan brúðkaupsdag sinn og
kóm, og meira skiptir nú en áður
þær hafa hlakkað til árum saman
að kjóllinn standist tímans tönn
og hægt sé að nota hann áfram,“
að fá fallegan sparikjól,“ segir
Hulda Hauksdóttir, eigandi tískusegir Hulda, sem býður mesta kjóverslunarinnar Flash á Laugavegi
laúrval landsins.
„Þetta er yndislegur tími í búðsem á næsta ári heldur upp á 20
ára afmæli sitt.
inni og gefandi að taka þátt í að
finna kjólinn. Þakklætið skín úr
„Nú er upprunnið nítjánda árið
sem við bjóðum fermingarkjóla
augum þegar kjóllinn er fundinn,
og því komin hefð á það að kaupa
enda aðalmálið hjá bæði stúlkunkjólinn í Flash og strax farið að
um og mæðrum þeirra, og eftirleikurinn auðveldur þegar hann
spyrja um þá í október. Þegar við
er í höfn,“ segir Hulda, en kjólbyrjuðum var tískan grófari og
arnir í Flash koma frá hátískukostaði oft grát og gnístran tanna
borginni París. „Úrvalið er ótrúað velja kjólinn vegna ólíkra skoðana móður og dóttur. Oft gekk
legt og flestar stúlkur finna stærð
líka mikið á þegar amma slóst í
við vöxt. Langflestar hafa þær
för og vildi helst sjá fermingarskoðað úrvalið á Facebook-síðunni
barnið í kjól sem náði upp í háls,
okkar og myndað sér skoðun áður
en þær koma í búðina að máta, en
niður á tær og fram á hendur, og
við sendum líka kjóla í heimlán út
gekk oft illa að samræma sjónarmið þriggja kynslóða,“ segir
á land, þar sem þær ýmist velja sér
Hulda, sem á nítján vetrum hefur
einn eða skila öllum aftur.“
séð tímana breytast og mennina
með.
„Enn koma ömmurnar með
en nú yngri í anda og umburðarlyndari gagnvart óskum
fermingarstúlkunnar. Það
er alltaf ljúft að heyra
mæður og ömmur segja
stúlkunum að dagurinn
sé þeirra og mestu skipti
að þær séu ánægðar,“
segir Hulda og bætir við
að stúlkurnar vilji vera
fermingarlegar.
„Lengi voru hlýraMæðgurnar
lausir kjólar í kremuðu
Hulda Hauksdóttir og Helga
og hvítu vinsælastir en
Huld Heiðdal
nú vilja þær litríka, fíná gleðilegum
lega sparikjóla. Undanfermingardegi
farin ár hafa þær klæðst
Helgu í fyrra.
legghlífum og flatbotna

Fermingarkjólar í
öllum regnbogans litum

8 ● fermingarföt
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Verðsprengja í SOHO market
Það er fullt út úr dyrum og
ekkert undarlegt. Í SOHO
market á Grensásvegi 16 er
hrikaleg verðsprengja í gangi
frá miðvikudegi til laugardags.
Það er aðeins ferns konar verð,
sem gildir í fjóra daga: 500 kr.,
1.000 kr., 1.500 kr. og 2.000 kr.

rennilás sem kemur í staðinn
fyrir krækjurnar. Sá kostar aðeins 5.990 kr. Karl sagði í þættinum sínum að í SOHO market væri
í raun hægt að fá þrjá fyrir einn
af aðhaldsfatnaði. Ungu stelpurnar og mömmurnar rífast um
þetta,“ segir Jóna og hlær.

„Við erum með fallega fermingarkjóla í hvítu, svörtu, ljósbleiku og
ljósgráu á 2.000 kr. á verðsprengjunni,“ segir eigandinn Jóna Lár,
sem einnig er fyrrverandi framkvæmdastjóri hinna nafntoguðu
samtaka Módel ´79. Jóna er líka
flugfreyja og er þess vegna alltaf með puttann á tískupúlsinum.
„Við kjólana erum við með legghlífar á 500 kr. og ermar á 1.000
kr.“ Vöruverð í versluninni er
mjög gott og fólk talar um búðina
sem best geymda leyndarmálið á
Grensásveginum að sögn Jónu,
bæði vegna verðsins og persónulegrar þjónustu. „Það er alltaf
gaman að koma til okkar í Soho
Market.“
KARL BERNDSEN MÆLIR MEÐ
AÐHALDSFATNAÐINUM Í SOHO
Jóna veit hvað konur vilja og
þurfa og hún býður meðal annars
upp á fatnað sem veitir maganum, lærunum og rassinum aðhald

„Hjá okkur færðu það nýjasta í fatnaði, töskum, skarti og fylgihlutum,“ segir Jóna hjá SOHO market á Grensásvegi 16.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

á ótrúlegu verði. „Karl Berndsen
hefur mælt með aðhaldstoppunum okkar í þáttunum sínum, en
sá sem Karl hreifst mest af er

með blúndu að framan og aftan
og bæði fyrir unga og aldna. Þeir
eru ekki einungis góðir og fallegir
heldur á ótrúlegu verði, 3.490 kr.

Þá erum við með eina týpu á 3.990
kr., með buxum, og aðra týpu sem
er úr korselettuefni, með blúndu
að neðan og krækjum en það er

NÝJAR VÖRUR EFTIR HELGI
Þær konur sem eru í íþróttum
verða ekki út undan í SOHO market. „Við erum hér með jógabuxur á 2.690 kr. og íþróttabrjóstahaldara á 1.250 kr. í mörgum
litum. Þá erum við með fjölbreytt
úrval íþróttafatnaðar.“ Eftir
helgina ætlar Jóna síðan að taka
upp nýjar vörur og selja á sama
góða verðinu og alltaf er í SOHO
market. „Hjá okkur færðu það
nýjasta í fatnaði, töskum, skarti
og fylgihlutum. Þetta eru vandaðar bandarískar vörur og það er
óhætt að segja að þær hafi slegið
í gegn,“ segir Jóna. „Sumar konur
segjast ekki ætla að segja neinum
frá þessari verslun. Þær ætli að
eiga leyndarmálið einar,“ segir
hún hlæjandi en hún leggur meira
upp úr verðinu en staðsetningunni. „Ég gæti verið með verslunina í Kringlunni en þá myndi
sjarminn fara af henni. Fólki
finnst bæði gott og spennandi að
koma hingað.“

Fallegur fatnaður á fermingarstúlkuna
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Orð: Atli Fannar Bjarkason
Myndir: Stefán Karlsson

tvö ár hefur hljómsveitin Skálmöld náð frábærum
tu plötuna fyrir síðustu jól og hefur hún slegið í gegn
ns. Þá er hljómsveitin á leiðinni til Þýskalands í sumar
ærstu þungarokkshátíð heims.

um daginn hvað við erum ótrúlega
fegnir að þungarokkið sé að lifa af,
en ekki til dæmis diskóið – ef það
væru risastórar diskóhátíðir úti um
allan heim.“
Björgvin: „Og Eistnaflug snerist um
að fá Boney M til landsins.“
Baldur: „Það er í rauninni furðulegt að
hugsa út í af hverju þungarokk hefur
lifað af frekar en eitthvað annað. Þetta
er í rauninni alveg jafn mikil tíska.“
Björgvin: „Það sem skilur að er að
tryggustu aðdáendurnir í tónlist eru
þungarokkararnir. Einhvers staðar las
ég að þegar þessi download-væðing
fór í gang, þá var þungarokkið sú
tegund tónlistar þar sem plötusala
dróst minnst saman. Þar eru tryggustu aðdáendurnir og þeir kaupa
plöturnar.“
Eru allir ráðsettir fjölskyldumenn
í hljómsveitinni?

Björgvin: „Ekki allir, nei. En bróðurparturinn.“
Baldur: „Fjórir af sex eiga erfingja,
barn eða börn.“
Hvernig fer þungarokkið saman
við fjölskyldulífið? Er hægt að tvinna
þetta saman?
Björgvin: „Jájá, það er hægt. Stundum þarf góðan vilja.“
Baldur: „Á meðan allir eru til í þetta.
Þá gengur þetta upp. Við erum sex
í hljómsveit en hópurinn er miklu
stærri.“
Þannig að Skálmöld er fjölskylda.
Baldur: „Þetta er ein stór helvítis
fjölskylda!“
Skálmöld heldur tvenna útgáfutónleika í Tjarnarbíói í kvöld. Uppselt er á þá fyrri en nokkrir miðar
voru eftir á þá seinni þegar Popp
fór í prentun.

Hefur þú gert góðverk í dag?

Kynntu þér málið nánar á

TÓNLIST
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MÚSÍKTILRAUNIR

DAUÐANS
Hljómsveitakeppnin Wacken Metal Battle verður haldin á Sódómu
laugardaginn 5. mars. Sex hljómsveitir berjast um að komast út til
að spila á Wacken Open Air í Þýskalandi og taka þátt í lokakeppni
Wacken Metal Battle þar. Til mikils er að vinna, því sigurhljómsveitin
fær plötusamning og heilan haug af hljóðfærum og græjum og verður
bókuð til að koma fram á hátíðinni á næsta ári.

ANGIST

ATRUM

Stefna: Death Metal
Angist er ein umtalaðasta metalsveit landsins í dag. Hljómsveitin kom fram á á Iceland
Airwaves hátíðinni í fyrra og var með fyrstu
innlendu metalböndunum til að gera slíkt. Á
vormánuðum 2011 má búast við stuttskífu frá
sveitinni.
Heimasíða: myspace.com/angisttheband

Stefna: Black/Death Metal
Atrum var stofnuð 2005 í Hafnarfirði með það
markmið í huga að skapa öflugan og þungan
málm með stórfenglegu og dimmu andrúmslofti. Hljómsveitin hefur lokið við hljóðritun
á sex laga stuttskífunni Opus Victum sem
kemur út á næstu mánuðum.
Heimasíða: myspace.com/atrumiceland

CARPE NOCTEM
Stefna: Black Metal
Carpe Noctem hefur síðustu ár skapað
sér stórt nafn sem ein af fremstu black
metal sveitum landsins. Textar hljómsveitarinnar eru á íslensku og rífa í
sig kristindóminn ásamt því að vitna í
norræna goðafræði, heimsendaspádóma
og íslenskan svartagaldur.
Heimasíða: myspace.com/carpenoctemiceland

GRUESOME GLORY

OPHIDIAN I

GONE POSTAL

Stefna: Teknískt dauðarokk
Ophidian I er skipuð meðlimum úr
ýmsum eldri böndum, eins og Beneath,
Discord, Dysmorphic og Gruesome Glory.
Markmiðið hljómsveitarinnar er að spila
teknískt dauðarokk innblásið af hinni nýju
bylgju teknískra sveita eins og Obscura,
Necro-phagist o.fl.
Heimasíða: myspace.com/ophidiani

Stefna: Dauðarokk / Black / Groove
Gone Postal hefur hitað upp fyrir erlendu
sveitirnar Entombed, Misery Index, Týr,
Ramming Speed og Pulling Teeth. Hljómsveitin fékk verulega góða dóma í Metal
Hammer og Terrorizer fyrir frammistöðu
sína á Eistnaflugi 2010.
Heimasíða: myspace.com/gonepostalmetal

Stefna: Teknískt dauðarokk
Gruesome Glory frá Akureyri hefur spilað
sig inn í metal-senuna við frábæran
orðstír. Gríðarlega efnilegt band hér á
ferðinni sem er að koma saman aftur eftir
nokkurn dvala.
Heimasíða: myspace.com/gruesomeglory

FER Á NÍUNDU WACKEN-HÁTÍÐINA Í SUMAR
Metalhausinn Þorsteinn
Kolbeinsson heldur utan um
Wacken Metal Battle á Íslandi. Hann hefur farið átta
sinnum á Wacken-þungarokkshátíðina í Þýskalandi og
er á leiðinni í níunda skipti í
ár. Hann hefur haldið utan um
hópferð á hátíðina frá árinu
2004, sem er sama ár og
Metal Battle keppnin byrjaði.
„Ég fór að veita þessari
keppni athygli og tók eftir
því að löndunum sem tóku
þátt fjölgaði með hverju
árinu sem leið og þá var ekki
eftir neinu að bíða, heldur
bara rétta upp hönd og
spyrja hvort litla Ísland mætti
ekki vera með líka,“ segir
Þorsteinn. „Því var tekið
fagnandi og er ég stoltur af
að Ísland skuli hafa slegist
í hóp þjóða þarna á undan
Svíum og Dönum!“
Er Wacken-hátíðin sú
besta í heimi?
„Góð spurning.
Það er að
sjálfsögðu
ekki hægt að
svara þessu
með einhverju
ákveðnu
svari, ekki
frekar en að
spyrja hvort

ÞORSTEINN ÖRN
KOLBEINSSON

Metallica sé besta hljómsveit
í heimi,“ segir Þorsteinn.
„Auk þess rífast menn alltaf
um val á hljómsveitum og
svoleiðis ár frá ári en sú staðreynd að það sé búið að vera
uppselt á þessa hátíð síðustu
sex ár segir ákveðna sögu.“
Þorsteinn segir að skipulag, öryggismál og aðstaða
sé í algjörum toppklassa á
Wacken. „Á Wacken er fjölbreytt úrval af mat og drykk,
hreinlætisaðstaða er til fyrirmyndar – vatnsklósett og
heitar sturtur á víð og dreif
á svæðinu – og heilmikið að
gerast á hverjum tíma fyrir
sig, þannig að úrvalið er fjölbreytt, svo ekki sé minnst á
hinn risastóra metalmarkað,
þar sem menn hafa verið
þekktir fyrir að kaupa ársskammtinn af geisladiskum á
einu bretti,“ segir Þorsteinn
að lokum. „En ég er alveg
sannfærður um að
margar aðrar hátíðir
bjóði upp á svipaðan pakka og
því er afar erfitt
að krýna einhverja eina hátíð
sem þá bestu í
heimi.“

Brim
Laugavegi 71 – 551 7060
Kringlan – 533 2111
brim.is

ELEMENT Omahigh
21.990,-

ELEMENT Prescott
17.990,-

ELEMENT Montego
11.990,-

ELEMENT Bowery Mid
19.990,-

ELEMENT Topaz
10.990,-

Götuskór
adidas concept store
Kringlunni
S. 520 0250

Forum Mid RS XL
24.990,-

Nizza Hi XL
17.990,-

Nizza Hi
17.990,-

Decade Hi B-Ball
19.990,-

Decade Hi B-Ball
19.990,-

VILTU VINNA PS3
+ KILLZONE 3
+ SHARPSHOOTER?

BÍÓ

PHIL ANSELMO ER THE
FIGHTER Boxáhugamaðurinn Phil Anselmo
úr Pantera stútaði hljómsveitinni með því að vera
sífellt upp á kant við
hljómsveitarfélaga sína.

LARS ULRICH ER TOY
STORY 3 Lars Ulrich
gæti náttúrlega verið
teiknimyndapersóna.
Hann er lítill, skrítinn
og með furðulega rödd.
Þess vegna er hann Toy
Story 3.

ROB HALFORD ER THE
KIDS ARE ALL RIGHT
Rob Halford, samkynhneigðasti maður
þungarokksins, er að
sjálfsögðu lesbíumyndin
The Kids Are All Right.

LEMMY ER BLACK SWAN
Lemmy getur verið
sturlaður á sviði einn
daginn og haldið ræðu
fyrir breska þingmenn
þann næsta. Sem sagt
alveg klikkaður eins og
söguhetja Black Swan.

EF ÓSKARSVERÐLAUNIN VÆRU
KEPPNI Í ÞUNGAROKKI

9. HVER
VINNUR!

ÞÚ SENDIR SMS SKEYTIÐ
ESL KILL Á NÚMERIÐ 1900.
ÞÚ FÆRÐ SPURNINGU.
ÞÚ SVARAR MEÐ ÞVÍ AÐ SENDA
SMS SKEYTIÐ ESL A, B EÐA C
Á NÚMERIÐ 1900.
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

Óskarsverðlaunin verða afhent á sunnudaginn. Tíu frábærar myndir eru tilnefndar
sem besta myndin, en hver tekur styttuna heim? Þessi úttekt mun eflaust ekki
hjálpa þér að átta þig á því, en reyndu að hafa gaman af henni.

JENS KIDMAN ER INCEPTION
Draumur inni í draumi inni í
draumi. Inni í draumi. Alveg eins
og Jens Kidman og félagar í Meshuggah: Taktur inni í takti inni í
takti.

KERRY KING ER WINTER‘S
BONE Myndin sem hinn
almenni borgari veit
ekkert um en
spekingarnir elska.
Þekkir þú Kerry
King? Örugglega
ekki, en metalhausinn vinur
þinn elskar
hann.

RICK ALLEN ER 127 HOURS Rick
Allen, trommari Def Leppard, er
einhentur, eins og söguhetja 127
Hours varð. Hann skar reyndar ekki
af sér höndina, heldur missti hana
í slysi. Svo er Def Leppard reyndar
ekki þungarokk, en okkur vantaði
einhentan gaur.
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GEGGJAÐIR

AUKAVINNINGAR

Killzone 2 PS3
DVD myndir
Tölvuleikir
Fullt af gosi!

VINNINGAR VERÐA AFHENTIR Í ELKO LINDUM, KÓPAVOGI.
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.
149 KR/SMS-IÐ. ÞÚ FÆRÐ 5 MÍN TIL AÐ SVARA SPURNINGU. LEIK LÍKUR 4. MARS 2011

JAMES HETFIELD ER TRUE
GRIT James Hetfield er jafn
amerískur og söguhetja
True Grit, leikinn af Jeff
Bridges. Svo ganga þeir
báðir í kúrekastígvélum.

OZZY ER THE
KING’S SPEECH
Myndin fjallar um
konung sem stamar.
Ozzy Osbourne er
kóngurinn og málhaltur eftir áralanga
misnotkun á eiturlyfjum.

BRENT HINDS ER THE SOCIAL NETWORK
Gæðamynd fyrir fólk sem kann ekki að
meta gæðamyndir. Allir elska The Social
Network, alveg eins og allir elska Brent
Hinds og félaga í Mastodon.

HVAÐ SEGJA SPEKINGARNIR?
„Ég vil að Black Swan vinni, einfaldlega af því að myndir sem
fá mann til að öskra af pjúra
geðshræringu vegna þess hversu
geðveikislega klikkaðar þær eru
koma allt of sjaldan, en … Ég held
að The King‘s Speech vinni, einfaldlega af því að það er mynd,
vissulega frábær mynd, en mynd
sem höfðar til akademíunnar á breiðari hátt en
Black Swan. Auk þess hefur hún verið að rúlla upp
flestum öðrum fagverðlaunahátíðum, sem hafa
reynst góður mælikvarði á Óskarssigurvegara.
Erlingur Grétar Einarsson,
ritstjóri Mynda mánaðarins

„Flest bendir til þess að The King‘s Speech
taki þetta. Mesta ógnin við hana er The Social
Network. Það kæmi mér þó á óvart ef hún yrði
sigurvegari. Í leikstjóraflokknum er slagurinn milli
þessara tveggja mynda jafnari og báðir leikstjórar
eru með svipaðan meðbyr. En akademían er oftast
fyrirsjáanleg og er mikill sökker fyrir myndum
eins og The King‘s Speech, sem er reyndar alveg
frábær mynd og á verðlaunin fyllilega skilið. Sjálfur
held ég þó með Danny Boyle og mynd hans, 127
Hours, en ég er ennþá að jafna mig eftir það áhorf.
Lumiere-bræður væru stoltir af Danny Boyle.“
Haukur Viðar Alfreðsson,
kvikmyndagagnrýnandi Fréttablaðsins

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega

Reykjavíkur Apótek býður
NOW vítamín og bætiefni með
20% afslætti út september.

þjónustu og hagstætt
verð. Apótekið er í gamla

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.
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Sony Center
Kringlunni
103 Reykjavik
Sími 588 7669
sonycenter.is
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BT

3M¹SJ¹R MEÈ
STAFR¾NNI
MYNDAVÁL

BT Skeifunni, Reykjavík
BT Glerártorgi, Akureyri
www.bt.is
Sími 550-4444

Ormsson
Lágmúli 8
Sími 530 2800
ormsson.is
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+YNNING

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu,
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

Skannaðu hérna

Barcode Scanner

til að sækja

...til að tálga 33 kg
af útvarpsstjóra

1
Drekka
mikið vatn
og sleppa
bjórnum.

2

RingTónar

0
kr.
á

Hafa hjól inni í stofu og
hamast á því eins og hamstur
yfir uppáhaldssjónvarpsefninu.
Væntanlega Idol hjá Bárðarsyni.

skrift

febrúar
& mars*

3

Fórnarkostnaður
og skipulagður.

ENNEMM / SÍA / NM45516

Borða oft yfir daginn og muna að það
skiptir ekki máli
hvað hann borðar
milli jóla og nýárs,
heldur nýárs og jóla.

4

5
Ef þú hlustar
ekki á mann
sem er með:
ÍAK réttindi,
fálkaorðu,
silfurverðlaun
frá ÓL-08,
gullmerki HSÍ
og brons frá EM,
varð EHF Evrópumeistari 2006 og 2010 með
Lemgo og spilar með FH, þá
hlustarðu ekki á neinn.

Vertu með RingTóna
í símanum!
http://ringtonar.ring.is/
www.ring.is / m.ring.is

www.facebook.com/ringjarar

„Gildir aðeins fyrir virka viðskiptavini Ring. Greitt er fyrir niðurhal og streymi.“
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Pípulagnir

5

Húsaviðhald

HRAÐLAGNIR EHF
Pípulagingarþjónusta

SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir

Viðhald og breytingar eru okkar fag.
Fljót og góð þjónusta. S: 662-6277.

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

Faglærðir Píparar

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

Barnagæsla

Spámiðlun - árulestur - heilun.
Laugardaga í miðbænum. Hólmfríður.
867 3647. www.spamidill.is

Óskum eftir Au Pair í Kaupmannahöfn
sem fyrst. +20 ára, áreiðanleg og
barngóð. Þurfum aðstoð til að gæta
tveggja barna og létt heimilisstörf. Hafið
samband við Christine, stinablin@
gmail.com Við erum ísl/dönsk hjón
með 2 stráka (1,5 ára og 3,5 ára) og
búum í Østerbro.

661 3839 - Símaspá

Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga og
öllu símt. svarað.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá.
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

ÖSKUDAGURINN

Nýkomnir spennandi barnabúningar.
M.a. Harry Potter, Avatar, Batman,
Superman og margt fleira. Sendum út
á land. Sjáið úrvalið á hokuspokus.is.
Hókus Pókus Laugavegi 69 s-551 7955.

Býð uppá símaspá og ræð einnig
drauma.
Ekkert
mínútugjald.
Tímapantanir í S. 891 8727, Stella.

Ræstingar
Tek að mér þrif í heimahúsum, er vön
og vandvirk. Uppl. í s. 868 7283.

Rafvirkjun
Garðyrkja

Lög.g Rafvirki getur tekið að sér
verkefni. Gott verð í boði. Uppl S:
698 1524.

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Trésmíði

TILBOÐ

Dömustígvél úr leðri. Verð: 14.500.Misty skór Laugavegi 178, s: 551 2070
Er með fyrirtækjakennitölu frá 2002 til
sölu. Góð og örugg kennitala með allt
í standi. Upplýsingar í síma 661-2400

Óskast keypt

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Viðgerðir

Húsdeildin ehf

Nýsmíði, Viðhald, Viðgerðir. S. 772 2021
- 775 3772. hjortur57@gmail.com

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

Tölvur
TRJÁKLIPPINGAR

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

BROTIN GLERAUGU ?

Trjáklippingar

Trjáfellingar og runnaklippingar.
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Bókhald

Tökum að okkur
parketslípun

Gerum við allar gerðir
málmumgjarða Verð frá 7.200
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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.

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

Nýsmíði og viðhald
Tökum að okkur hverskonar
viðhald og nýsmíði. T.d. þök,
glugga, gler, utanhúsklæðningar
ásamt sumarhúsum og annari
nýsmíði. Áratuga reynsla.
S.K.E - Verk SF - S. 861 7749.
Blikktak ehf. - S. 861 7733.
bragimarunn@simnet.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Málarar

Nudd
ERTU MEÐ
SVEPPASKÝKINGU

KOMDU í HEILSUGREININGU. Tekið á
kvillum, næringu, hreifingu, bætiefnum,
vinnu, lífsstíl, hamingju og fl. 2ja st.
meðferð kr. 7500. JB Heilsulind. S.
823 8280
Whole body massage. S. 849 5247.

KEYPT
& SELT

Nudd. Nudd. Nudd. Exclusive Whole
Body Massage, S. 692 2126, Alena.

Spádómar

Til sölu

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

Vélar og verkfæri
Til sölu vel með farin rúmlega 5 fm( 14
rúmm.) kæliklefi með tæki. Auðveldur
í niðurrifi og uppsetningu. Fæst fyrir
300.000 kr gegn því að vera tekin
niður og sóttur. Nánari upplýsingar
veitir Gunnar í síma 690-3408.

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

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

Sjónvarp

Kæliklefi með tæki

Málarameistari

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

Búslóðaflutningar

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

Beitningavél og góð lína

Saltkristall

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4,
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is

Til sölu beitningavél (bakborðs) og
lína með um 30.000 krókum. Vélin
var í góðu ásigkomulagi þegar hún var
tekin frá borði. Línan er lítið notuð.
Fæst saman á 1.200.000 kr gegn því
að vera sótt. Nánari upplýsingar í síma
690-3408
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Verslun

Til bygginga

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur
það líka með Herbalife. Reynsla í
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862
5920.

Þjónusta

HEIMILIÐ

Taktu þér tak! Með HERBALIFE
nærðu árangri. Erla Bjartmarz
S.
899
4183
www.eco.is
Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Húsgagnaviðgerðir

Fæðubótarefni

Nýsmíði og viðgerðir

Húsgangaverkstæði Ingibjargar Dalveg
16c S. 544 5080 og 822 9477.

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

Vatnsþéttir og hlýir reiðskór Ótrúlega
þægilegir Hirzlan Smiðsbúð 6 Sími
564-5040 www.hirzlan.com

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

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Nudd

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

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM!! Kjólar,
peysur, bolir. Emilía Bláu húsin Faxafeni
s: 588-9925 emilia.is

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

Hestamennska

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEILSA
Heilsuvörur

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

TANTRA MASSAGE

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

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

TILBOÐSDAGAR

20% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM
HNÖKKUM 30% AFSLÁTTUR AF
ART HJÁLMUM HESTAR OG MENN
ÖGURHVARFI 1 SÍMI 567 3300

Þjónustuauglýsingar
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&R¹B¾R H¹DEGISVERÈATILBOÈ

-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI
GOTT VERÈ
!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU

WWWTOMSTUNDAHUSIDIS
Prentun, merkingar,
filmur, frágangur ofl.
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,AMPAR MEÈ
ST¾KKUNARGLERI Å ÒRVALI
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OSEA Öryggiskerfi
Öryggiskerfin frá OSEA eru þægileg
og henta örugglega vel fyrir þig.
Margar gerðir af skynjurum.

Tilboðsverð kr. 36.139
1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

3ÅÈUSTU DAGAR ÒTSÎLUNAR

  AFSL¹TTUR
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HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Varahluta- og viðgerðarþjónusta
New Holland – O&K – Fiat – Fiat Hitachi
Álhella 4

Alla fimmtudaga

Álhella 4

VÉLANAUST ehf
Álhella 4 • Símar: 555 6670 / 892 3996 • www.velanaust.is
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GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM
Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG
sími 896 4661

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Til leigu 30 fm skrifstofuherbergi við
höfnina í Hfj. Húsgögn geta fylgt. S:
894 6633
Ný uppgerð einstaklings íbúð (bakhús)
í Hliðunum til leigu. Uþb 30 fm ný
innréttað og ný uppgert. Kr 80.000 á
mánuði Uppl 775 0584 eftir kl 17
Herbergi til leigu í Álftamýri fyrir
reglusaman einstakling. Uppl. í s. 865
9637.
1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í
Iðnskólann og bónus. S. 892 5309.
Nýtt raðhús á völlum í Hfj. til leigu 3
svefnherb., 190 fm. Laust nú þegar.
Engin gæludýr leyfð. Uppl. í s. 893
9777.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Húsnæði í boði

Herbergi í 101. Til leigu fullbúið
herbergi með smeiginl. elhúsi, baði
og þvottahúsi. Laust strax. Sími: 661
7015/898 8685.

Guesthouse by the sea!

Studio apartment for 2 in a peaceful
environment. Swimmingpool and bus
with in a walking distance. Information
in 823 2927

Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s.
773 3182.

Húsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi.
Upplýsingar í síma 824 2356.
Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu
þjóðanna vantar 3-4 herb. íbúðir í
Rvk. Íbúðirnar þurfa að vera búnar
nauðsynlegum
húsgögnum
og
heimilistækjum. Leigutími er u.þ.b. 6
mánuðir, frá lok apríl fram í miðjan
október. Nánari upplýsingar í s: 569
6069 / thorhildur.isberg@os.is

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Atvinna í boði

Fundir
Aðalfundur bílaklúbbsins Cruser verður
haldinn Bíldshöfða 18, Laugardaginn
26 kl 14.

59 ára kvk. vantar 1-2ja herb. íbúð á
höfuðb.sv. Sími 863 0615.

Ábyrgjumst allar greiðslur
og snyrtilega umgengi

Óskum eftir herbergi sem fyrst, fyrir
starfsmann okkar, með aðgang að
eldhúsi, baði og interneti. Ábyrgjumst
allar greiðslur og snyrtileg umgengni.
Dúkarinn Óli Már S. 553 1483 & 690
1232 eða dukarinnolimar@simnet.is

Geymsluhúsnæði
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

Einkamál
Tækifæri

Aukavinna eða fullt
vinnutími S. 821 4445.

starf.

Frjáls

Freelance forritarar: Ertu fær PHP/
MySQL forritari og hefur lausan
tíma aflögu? Við erum að leita að
hæfileikaríkum og skapandi forriturum
til að vinna með okkur. Sendu okkur
línu á nethysing@nethysing.is og segðu
okkur hvað þú hefur fengist við og hvað
þú kannt.

Shiekh Al Thani Doha, Qatar, óskar eftir
að kynnast ísl. konum. Vinsamlegast
sendið upplýsingar og mynd á shiekh_
althani@yahoo.com

Spjalldömur 908 1616

Opið allan sólarhringin

Auglýsingasími

Óskum eftir að ráða vana handflakara.
Uppl. í s. 483 3548.

Atvinna óskast
Óska eftir að ráða fólk í hlutastarf
við saumaskap/viðgerðaleður. Uppl. s.
898 9944.

Sími 512 5407
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Smurþjónusta og smáviðgerðir
Dalvegi 16a • 201 Kópavogi • Sími 554 3430

leigu

www.cargobilar.is
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¶Ò LEIGIR HANN
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+REFST EKKI MEIRIPRËFS RÁTTINDA
Krefst ekki meiraprófs réttinda

Framleiðum lok á heita potta og
sérsaumum yﬁrbreyðslur úr segli

Bjóðum úrval tækja til leigu

Upplýsingar gefur
Svandís í síma
848-5077 eða
tjalda@simnet.is
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3570 / www.kraftvelaleigan.is

gunny@365.is arnarut@365.is sigurlaug@365.is
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Styrkir

Styrkir frá NATA
TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli
landanna þriggja geta sótt um styrki á eftirfarandi
sviðum ferðaþjónustu:

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að samstarfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000
danskar krónur og hvert verkefni fær að hámarki 20.000
danskar krónur í heildarstyrk.






Til markaðssetningar
Til nýsköpunar og vöruþróunar
Í kynnisferðir á milli ferðaþjónustufyrirtækja
Til gæða- og umhverfismála innan ferðaþjónustunnar

Allar nánari upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum er að finna á vef Ferðamálastofu,
www.ferdamalastofa.is.
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.
Lokafrestur til að skila umsókn er 13. mars 2011 og
mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar
en 20. apríl.
Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á
rafrænu formi.

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:





Skóla
Íþróttahópa
Tónlistarhópa
Annars menningarsamstarfs

Allar nánari upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum er
að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is.
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.
Lokafrestur til að skila umsókn er 13. mars 2011 og mun
niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar en 20. apríl.
Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á rafrænu
formi.

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

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

Tilkynningar

Jólaskraut - vorið nálgast
Vorhreinsun er hafin í Fossvogskirkjugarði,
Gufuneskirkjugarði, Kópavogskirkjugarði og
Hólavallagarði við Suðurgötu. Þeir
aðstandendur, sem settu jólaskraut á leiði eru
hvattir til að koma í garðana og huga að leiðum
ástvina sinna. Fjarlægja jólaskraut af leiðum
og létta undir með starfsmönnum Kirkjugarðanna og koma í veg fyrir að
eigulegt skraut lendi í glatkistunni.
Tökum öll höndum saman!
Garðyrkjudeild Kirkjugarðanna

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

+ 9 Ì 7$ + Ô 6 ,

6Ì$

Jón Gnarr
Borgarstjóri Reykjavíkur
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Vonum að hugmyndin hafi áhrif
Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ásta Þórbjörg Beck
Þorvarðsson
frá Sómastöðum í Reyðarfirði,

síðast til heimilis að Skúlagötu 20, Reykjavík, lést
á hjúkrunarheimilinu Skjóli þann 22. febrúar
síðastliðinn. Útförin verður auglýst síðar.
Þorvarður Brynjólfsson
Ásthildur Brynjólfsdóttir
Ríkharð Brynjólfsson
Eiríkur Brynjólfsson
Stefán Brynjólfsson
Þórólfur Tómasson
barnabörn og barnabarnabörn

Dóra Skúladóttir
Þór Aðalsteinsson
Þórir Pálsson Roff
Sesselja Bjarnadóttir
Sigrún Magnúsdóttir
Bryndís Kristjánsdóttir

Innilegar þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og
vinarhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa

Pantið áhrifin frá Móður jörð nefnist
verkefnið sem hlaut Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands 2011 er voru veitt
við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í
gær. Það er eftir Auði Ösp Guðmundsdóttur, Emblu Vigfúsdóttur og Katharinu Lötzsch frá Listaháskóla Íslands
og Robert Peterssen frá Háskólanum
í Gautaborg. Leiðbeinandi þeirra var
Brynhildur Pálsdóttir.
Pantið áhrifin frá Móður jörð er hugmynd að veitingastað þar sem upplifun, hollusta og umhverfisvitund fara
saman, þróuð í samstarfi við Eymund
Magnússon, bónda í Vallanesi á Héraði.
Staðurinn er úr timbri frá Hallormsstað og lystugir réttirnir úr lífrænu
hráefni sem valdir yrðu út frá áhrifunum á líkamann. Allt innanstokks
yrði náttúrulegt líka, meðal annars
diskarnir.
Veitingahúsið yrði samanpakkanlegt
þannig að hægt yrði að smella því upp
á bæjarhátíðum og listviðburðum austanlands. Slík farandveitingahús gætu
svo verið víða, úr nærtækum efniviði,
bjóðandi upp á lífrænt fæði úr heimabyggð.
„Þetta var virkilega óvænt en
ánægjulegt,“ sagði Embla Vigfúsdóttir,
einn verðlaunahafa eftir afhendinguna
og kveðst sannfærð um að hugmyndin verði að veruleika. „Nú er planið að
bjóða viðskiptahugmyndina til sölu til
fjárfesta. Við sjáum fyrir okkur marga

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN FORSETA ÍSLANDS 2011 Robert Peterssen, Auður Ösp Guðmundsdóttir og Embla Vigfúsdóttir. Á myndina vantar Katharinu Lötzsch.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

staði, mismunandi að stærð,“ segir hún
og heldur áfram. „Við vonum líka að
hugmyndin hafi víðtæk áhrif. Okkur
finnst tímabært að fólk fari að setja
þær kröfur að skyndibiti sé hollur og
hráefnið rekjanlegt.“
Samtök atvinnulífsins gefa verðlaunin

í ár. Verðlaunagripurinn, Lampen i ringen, er hannaður af Guðlaugu Friðgeirsdóttur og Elle Kunnos. Aðstandendur fimm annarra verkefna sem
tilnefnd voru fengu leirkrúsir eftir
listakonuna Ragnheiði Ingunni Ágústsdóttur.
- gun

Jóns Guðmundar
Guðmundssonar
trésmiðs frá Sunnuhvoli, Stokkseyri
síðast Merkurheimum í Flóahreppi.
Hólmfríður Tómasdóttir
Tómas Jónsson
Inger Lise Myklebust
Guðríður Jónsdóttir
Bergþór Kárason
Bergþóra Jónsdóttir
Böðvar B. Magnússon
Erna Jónsdóttir
Andri Ólafsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginkona mín, fósturmóðir,
systir og frænka,

Innilegar þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og
vinarhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns míns, sonar, föður,
tengdaföður og afa

Sverris Ólafssonar
Guðveig Bergsdóttir
Bergur Sverrisson
Ólafur Magni Sverrisson
Magnea Kristín Sigurðardóttir
Sigríður Ólafsdóttir
Ólöf Ólafsdóttir
Sverrir Óli Bergsson
Garðar Freyr Bergsson

Hrefna Garðarsdóttir

Einar Jónsson
Daníel Orri Einarsson
Ragnar Davíð Bjarnason
Eyþór Heiðberg
Sigríður Einarsdóttir
Árni Marteinn Heiðberg
Kristján Karl Heiðberg
Andrea María Heiðberg
Helga Þórey Heiðberg
og aðrir aðstandendur.

Rut Jónsdóttir
Dagrún Pálsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, sonur og bróðir
hagfræðingur og stýrimaður
Jollaksentie 60 B 20, Helsinki
áður til heimilis á Seltjarnarnesi,
lést þriðjudaginn 22. febrúar 2011 á Meilahti spítalanum
í Helsinki.

Jarðarför verður auglýst síðar.
Alexander Markus Markusson

Jón Sigurðsson
hornleikari,

Gunnar Tómasson

Guðrún Gísladóttir
frá Hnappavöllum í Öræfum,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík fimmtudaginn
17. febrúar, verður jarðsungin frá Áskirkju
mánudaginn 28. febrúar kl. 13.00.
Sigríður Guðrún Óladóttir
Guðný Kristbjörg Óladóttir
Símon Ólason
Katrín Sigurrós Óladóttir
Sigurbjörg Óladóttir
Helga Óladóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Fanney Pétursdóttir
Þórður Pálsson
Margunn Rauset

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi

Guðrún Ó. Jónsdóttir
Sigrún Jónsdóttir
Ragnheiður Gunnarsdóttir
Sverrir G. Tómasson
Guðrún G.T. Rubin
Rannveig Thoroddsen
Solveig Thoroddsen
Jón Thoroddsen
Guðmundur Thoroddsen
og barnabarnabörn

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, Reykjavík,
þriðjudaginn 22. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Elvira Markusson
Stefania Inga Markusson
Hjördís Sigurjónsdóttir
Egill Már Markússon
Kristín Markúsdóttir
Örn Markússon
og börn

sem lést þann 17. febrúar, verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn
25. febrúar kl. 13.00.

frá Flatey á Skjálfanda,

Börn, tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.

Sigurjón Markússon
Christa Heiðberg

María Helga
Guðmundsdóttir

Sigurður Þorsteinsson
Skúli Einarsson

Sigríður Svanlaug
Heiðberg
lést á Landakotsspítala þriðjudaginn 22. febrúar.
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni
fimmtudaginn 3. mars kl. 13.00.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Okkar elskulegi vinur, stjúpi og frændi

Þórólfur Valgeir
Þorleifsson
fyrrverandi flokkstjóri hjá
Reykjavíkurborg, til heimilis að
Blikahólum 12 í Reykjavík,

Christine Tómasson
Joshua Rubin

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
mánudaginn 21. febrúar.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fjóla Dísa Skúladóttir
Arna Óttarsdóttir

Ingibjörg Benónýsdóttir
Matthildur Eiríksdóttir
systkinabörn og aðrir aðstandendur

Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og
útför elskulegs sonar okkar, bróður,
föður, frænda og fyrrverandi
sambýlismanns

Olgeirs Sigurðssonar
Sigurður Brynjólfsson
Guðborg Kristín Olgeirsdóttir
Brynjólfur Sigurðsson
Jóhanna Selma Sigurðardóttir
Ástrós Perla Olgeirsdóttir
Dagbjört Kristín Helgadóttir
Erik Vídalín Brynjólfsson
Jóhanna Selma Brynjólfsdóttir
Nadía Líf Brynjólfsdóttir
Sara Kristín Hlynsdóttir
Sigurbjörg Antonsdóttir

G

Ó

Ð

V

E

R

K

A

D

A

G

A

R

2

0

1

1

Eitt

21.-25. FEBRÚAR

góðverk

á dag!

Í dag
d g hefjast
h fjj t svokallaðir
k ll ði Góðverkadagar
Góð
óð k d g og
g standa
t d
alla
ll vikuna.
vikuna
ik
Það
Þ ð eru Skátarnir
Skát
k
i sem standa
t d að
ð
vikunni
ik
k
i og
g tilgangurinn
tillg g i
er sá
á að
ð fá
f þi
þig
þ g og
g aðra
ð
l d
landsmenn
til
il þess
þ
að
ð gera
g
íþ
það
ð minnsta
i
t eitt
iitt
góð
góðverk!
g
óð erk!
k! M
Markmið
k ið Góð
Góðverkadaga
erkadaga
k d g er að
ð bæta
b t
mannlífið
lífið með
ð hjálpsemi
hjál
j p
i og
g vináttu
i átt
á
– að
ð gera
g
góðverk
góðverk.
g
óð k Góð
Góðverk
óð k eru þ
þeirrar
i
náttúru
áttú
á ú að
ðþ
þau fj
fjöl
fjölga
j lg
sér
é á ógnarhraða,
ó
ógnarhraða
g
h ð , gerendum
g
d
og
g þi
þiggjendum
þ ggjj d
till
gleði
g
l ði
ð og
g ánægju.
á
ánægju
gjj Velvildin
V l ildi
ld og
g vináttan
i á
átt sem ffelst
l tí
að
ð rétta
étt
é
étta öðrum
öð u hjálparhönd,
hjálparhönd
hjál
jjá p
pa hö
ö d
d,, óumbeðið
ó
óu b
beð
ðið
ð og
g án
á
skilmála
skilmála,
kil ál , er dýpri
dý
ýp i og
g sannarii en almenn
l
hjálpsemi
hjál
j p
i
eða
ð dagleg
d gl g aðstoð
ð t ð – við
ið köllum
köll
k ll
það
þ ð góðverk.
góðverk
góð k

Við
ð hvetjum
h tjj
alla
ll till þess
þ
að
ð gera
g
góð
góðverk
góðverk,
g
óð erk
k, skrá
k áþ
það
ð iinn á heimasíðuna
h
heimasíð
i
íð na
okkar
kk www.godverkin.is
www godverkin
g d ki
k iis og
g láta
lát
l
þannig
þ
ig aðra
ð vita
ita
iit um
m hjál
hjálpsemi
j p
iþ
þí
þína.
þína

Hefur þú gert góðverk í dag?

- eitt góðverk á dag
Samstarfsaðilar:

Skráðu þitt góðverk á vefsíðunni www.godverkin.is
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Prinsinn á Bessastöðum
E

inu sinni var prins í litlu landi, langt
BAKÞANKAR
úti í sjó. Hann átti heima í húsi með
Sigríðar rauðu
þaki, á Bessastöðum. Stundum varð
Víðis prinsinn óskaplega þreyttur því hann
Jónsdóttur fékk svo margar undirskriftir sendar að

LÓÐRÉTT
1. sæti, 3. tveir eins, 4. snyrtipinni, 5.
skítur, 7. skipafélag, 10. gagn, 13. gifti,
15. tigna, 16. nögl, 19. í röð.

hann komst ekki yfir að lesa þær allar. En
honum fannst samt gaman að vera prins og
dreymdi um að hætta því aldrei. Þetta
var lífið!

OFT hafði enginn áhuga á prinsin-

LAUSN

17

19

20

um í marga mánuði en síðan beindust allar sjónvarpsvélar landsins
óforvarendis að honum og lærðir
menn spáðu ábúðarfullir í hvert
orð sem hann sagði og hvernig
hann sagði það og af hverju. Sumum
þótti reyndar hafa fallið töluvert
á prinsinn eftir ævintýralega
svaðilför hans nokkrum árum
fyrr. „Af hverju fékk hann að
vaða svona uppi – dansandi
úti um allar koppagrundir?“
spurðu þeir og fnæstu. Aðrir
svöruðu að alrangt væri að
segja að prinsinn hefði tekið
þátt í nokkru balli og ralli.

LÁRÉTT: 2. lost, 6. ee, 8. ota, 9. sin,
11. æð, 12. smygl, 14. staga, 16. kk,
17. fæð, 18. lit, 20. il, 21. ópus.

18

LÁRÉTT
2. andlegt áfall, 6. tveir eins, 8.
munda, 9. taug, 11. pípa, 12. ólögl.
innflutningur, 14. stoppa, 16. karlkyn,
17. fálæti, 18. farfa, 20. gangþófi, 21.
útgáfunr. tónverks.

5

LÓÐRÉTT: 1. sess, 3. oo, 4. stælgæi,
5. tað, 7. eimskip, 10. nyt, 13. gaf, 15.
aðla, 16. kló, 19. tu.

6

3

21

INNST inni gat prinsinum
kannski ekki annað en fundist athyglisvert hve fáir
höfðu í raun haldið á lofti því
sem fram kom í bókinni Sögu
af prinsi. Þar var ævintýrið allt

ÁVAXTABAKKI
Fyrir 10 manns

rakið – í samráði við hann sjálfan. Þar stóð
sem dæmi að telja mætti bankamann sem
hét Einráður S. Einarsson „meðal helstu
samstarfsmanna“ prinsins á síðari árum
(bls. 465). Haft var eftir framkvæmdastjóra í orkugeiranum að prinsinn segði
einfaldlega: „Hvað get ég gert fyrir ykkur?
Viltu að ég tali við einhvern eða geri eitthvað?“ (bls. 452). Í bókinni sagði enn
fremur frá því þegar prinsinn bauð bankastjórnendum gamalgróins bresks banka til
sín í hádegisverð. Boðið var haldið að ósk
íslenska bankarisans Skuldaþings. Erlendu
stjórarnir voru á landinu að kanna trúverðugleika Skuldaþings – og á Bessastöðum
sannfærði prinsinn þá um „ágæti [Skulda]
þingsmanna“ (bls. 468). En þessu hafði ekki
verið flíkað sérstaklega og yfir því var
prinsinn vafalaust bæði feginn og glaður.

ÞEGAR allt kom til alls var ríki prinsins
líka undarlegt ríki – þegnar hans stundum
eins og tvíhöfða þurs. Þjóð hans vildi til
dæmis vera stórþjóð sem tekið væri mark
á um leið og hún sagðist vera smáþjóð sem
þyrfti sérmeðferð. Hvernig átti prinsinn að
geta gert svona margklofnum þurs til geðs?
Það góða var að þursinn hafði glettilega
lítið skammtímaminni og fallinn prins gat
því risið upp að nýju án teljandi vandræða.
SUMA daga hlaut prinsinn samt að hrista
höfuðið yfir þessu öllu saman. Og halda
síðan ballinu áfram á Bessastöðum.

Aðeins

1.900 kr.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hvernig
Þorbirni?
Flott, þú hefur
gengur
Mjög vel!
greinilega fundið
hjá þér og Fyrst þú vilt sálufélaga þinn.
Bæði kennarar,
peysugaurn- endilega
nýtið kvöldin til að
um? Vel?
vita...

Vinna er
vinna! Ég
hef fótboltann,
hann
spilar
fara yfir heimaverkefni yfir einni bridge!
þurri Cabernet
Sauvignon?

Bridge, þvílíkt rokk og
ról maður!

Lífið snýst
ekki um
rokk og
ról Jói, þú
verður að
fullorðnast!

Þetta
Nei sko! Þeir hjá
Íslenska bókmennta- er það
sem
félaginu ætla að
vera með upplestrar- ég vil!
Tralkvöld um helgina.
lala
Við þangað!

FERSKT & ÞÆGILEGT
■ Gelgjan

TORTILLA
VEISLUBAKKI

30 bitar

30 bitar

TORTILLA OSTABAKKI

Palli,
elskan.
Hvað er
að?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HRÆÆÆÐILEG MARTRÖÐ!

EÐALBAKKI

Hún
var svo
raunveruleg, svo
hræðileg...

Geturðu
sagt
mér frá
henni?

Mig dreymdi
að ég týndi
iPodnum
mínum!

Hver hefur sinn
djöful að draga!

GAMLI GÓÐI
20 bitar

20 bitar

LÚXUSBAKKI

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Fyrir 10 manns

Viðhald
grafreita

20 bitar

ÁVAXTABAKKI
a
u í sím
Pantað

00
5e6ða5á w6ww0.snodmingi.is*
imse
Frí he

uppvakningar!!

DESERTBAKKI

50 bitar

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

■ Barnalán
Viltu
heyra
brandara
pabbi?

Kynntu þér málið nánar á

Hmmm ég
veit ekki.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Felur hann í sér líkamsstarfsemi, dónaleg orð,
ógeðfelldar myndir eða að
einhver sé niðurlægður?

Góður punktur.
Er til
öðruvísi Komdu með
hann.
brandari?
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ALLI NALLI Í GERÐUBERGI Möguleikhúsið sýnir barnaleikritið Alli Nalli og tunglið í Gerðubergi á laugardag klukkan 14. Pössunarpíurnar Ólína og Lína segja sögur af Alla Nalla, til dæmis þegar hann neitaði að borða grautinn sinn. Bókin um Alla Nalla og tunglið kom út
árið 1959 og var fyrsta bók Vilborgar Dagbjartsdóttur. Sýningin hlaut tilnefningu til Grímunnar sem barnasýning ársins 2009.

menning@frettabladid.is

Tónlistarfræði efld
Menntavísindasvið Háskóla Íslands efnir til ráðstefnu um tónlistarrannsóknir á föstudag.
Stofnuð verður rannsóknarstofa í tónlistarfræðum sem hefur það
meginhlutverk að efla tónlistarrannsóknir á Íslandi sem og að skapa
samstarfsvettvang fyrir fræðimenn á sviði tónlistarfræða í víðum
skilningi. Á dagskrá ráðstefnunnar verða erindi á sviði rannsókna
á tónlist frá ýmsum sjónarhornum. Fjallað verður um rannsóknir á
tónlistarmenntun, rannsóknir á tónlist sem menningu og listiðkun, og
rannsóknir á tónlist sem menningarverðmætum.
Ráðstefnan verður haldin í listgreinahúsi Háskóla Íslands, Skipholti
37. Hún hefst klukkan 8.30 og stendur til klukkan 15.

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

16.02.11 - 22.02.11

1

3

Ég man þig - kilja
Yrsa Sigurðardóttir

Máttur viljans
Guðni Gunnarsson

2

4

Sjöundi himinn - kilja
James Patterson

Skólaljóð
Ýmsir - Halldór Pétursson

5

Sumarlandið
Guðmundur Kristinsson

6

Brothætt - kilja
Jodi Picoult

7

Candida sveppasýking
Guðrún G. Bergmann

8

Prjónaklúbburinn - kilja
Kate Jacobs

9

Maðurinn sem var ekki...
kilja - Hjorth & Rosenfeldt

10

BRÉF TIL INGU
Halldór Guðmundsson
fjallar um bréf Halldórs
Laxness til fyrri eiginkonu sinnar, Ingibjargar
Einarsdóttur, í fyrirlestri á
Gljúfrasteini í kvöld. Bréfin voru skrifuð á þriðja og
fjórða áratugnum og eru
nokkur hundruð talsins.
Halldór segir að í bréfunum
birtist metnaður Nóbelsskáldsins nakinn.
Um nokkurt skeið hefur það verið
til umræðu að gefa út safn af bréfum Halldórs Laxness. Fyrsta bindið verður senn tilbúið til prentunar, en það geymir bréf Halldórs til
fyrri eiginkonu sinnar, Ingibjargar Einarsdóttur. Bréfin eru skrifuð
á árunum 1927 til 1939. Hafa þeir
Einar Laxness, sonur Ingu og Halldórs, og Halldór Guðmundsson
annast útgáfuna.
Halldór Guðmundsson fjallar
um bréfin og les upp úr þeim á
fyrirlestri á vegum félagsins Vinir
Gljúfrasteins að Gljúfrasteini í
kvöld.
„Ég ætla að segja aðeins frá
þessum bréfum, sem við Einar
höfum í rólegheitum verið að útbúa
til prentunar,“ segir Halldór og
bætir við að erindið verði á óformlegum nótum. „Þetta eru óhemju
skemmtileg bréf og ég ætla aðallega að lesa upp úr þeim og láta
þau tala.“
Halldór skrifaði bréfin til Ingu
þegar hann var mjög ungur, sem
nafni hans segir að það geri þau
mjög heillandi aflestrar.
„Þau kynnast þegar hann er 25
ára og hún á sautjánda ári, ef ég
man rétt. Mjög skömmu eftir það,
sumarið 1927, fer Halldór hins
vegar til Ameríku og tekur út sín
Hollywood-ár og er þá stanslaust
að skrifa Ingu án þess að þau þekkist mjög mikið; þetta er eins og að
vera nýbúinn að eignast kærustu
og svo er maður sendur í stríðið.“
Halldór segir að í Ameríkubréfunum til Ingu komi Laxness til
dyranna eins og hann er klæddur.
„Hann speglar sig algjörlega í
þeim. Þarna birtast hugsanir hans
áður en þeim hefur verið ritstýrt
fyrir opinberan vettvang, metnaður hans nakinn, dugnaður og sjálfsagi, listræn viðhorf og pólitískar
hugsjónir. Hann setur þetta allt á
blað og alltaf í baksviði samband
hans og Ingu.“
Bréf Halldórs til Ingu fylla hátt
á þriðja hundrað blaðsíður.
„Þetta er lifandis hellingur
sem hann skrifaði henni,“ segir

HALLDÓR OG INGA Halldór Laxness kynntist Ingibjörgu Einarsdóttur þegar hann var

25 ára og hún á sautjánda ári. Skömmu síðar fór hann til Ameríku og sendi henni
fjölda bréfa, þar sem hann útlistaði metnað sinn, drauma og þrár.

Hann er algjörlega
á útopnu í þessum
bréfum og þarna sér maður
alveg inn í verkstæðið.“
HALLDÓR GUÐMUNDSSON

HALLDÓR GUÐMUNDSSON

Halldór, „og helst sjálfsagt í hendur við það að þetta er hans mest
skapandi tímabil, sérstaklega
árin milli 1930 og 1940. Þarna
koma út stóru skáldsögur hans,
ótal ritgerðir, kvæðabók, smásögur og leikrit. Hann er algjörlega á
útopnu í þessum bréfum og þarna
sér maður alveg inn í verkstæðið.“
Halldór viðurkennir að það sé
vissulega álitamál hvort réttmætt

Gásagátan - kilja
Brynhildur Þórarinsdóttir

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

sé að birta einkabréf sem þessi
opinberlega.
„Það er auðvitað gild og oft
vandasöm spurning hvernig menn
umgangast heimildir; hvað má
birta og hvað ekki. En mitt viðhorf
sem ævisagnaritara er að ekkert í
þessum bréfum smættar Halldór;
þarna má finna margt sem gerir
hann mannlegan, en hann og hans
verk þola það alveg.“
Auk erindis Halldórs mun Guðrún Pétursdóttir kynna Vinafélag Gljúfrasteins fyrir gestum
safnsins. Þá mun Bjarki Bjarnason kynna baksvið Innansveitarkróniku, sem sækir meðal annars
efnivið sinn í fræga deilu á ofanverðri 19. öld þegar Mosfellskirkja
var jöfnuð við jörðu en síðan
endurreist á nýrri öld. Dagskráin
hefst klukkan 20 og er aðgangur
ókeypis.
bergsteinn@frettabladid.is

24. febrúar 2011 FIMMTUDAGUR

NÝTT Á FRIDAY’S

BESTI
BORGARINN
Vinningsuppskrift Hamborgarameistarans 2010

NEI RÁÐHERRA! Guðjón Davíð Karlsson og Sigurður Sigurjónsson í hlutverkum sínum. Guðjón fer með hlutverk ráðherrans sem

treystir á sinn vammlausa aðstoðarmann til að bjarga sér úr klípu.

FARSAKENND PÓLITÍK
HAMBORGARA
MEISTARINN 2010

)5,'$<·660É5$/,1'VZZZIULGD\VLV

UNAÐSLEGI HAMBORGARINN

Gamanleikurinn Nei ráðherra! verður frumsýndur
í Borgarleikhúsinu annað
kvöld. Hvað gerir ráðherra þegar hann finnur
lík á hótelherbergi ásamt
viðhaldi sínu úr stjórnarandstöðunni? Hann lætur
aðstoðarmanninn um það.
Nei ráðherra! nefnist gamanleikur
sem frumsýndur verður á Stóra
sviði Borgarleikhússins á föstudag.
Verkið er eftir breska leikskáldið
Ray Cooney, sem á að baki gamanleiki á borð við Með vífið í lúkunum, Tvo tvöfalda og Viltu finna
milljón?
Hér segir frá ungum ráðherra,
atvinnulygara, sem kemur að dauðum manni inni á hótelherbergi – og
það með viðhaldinu, sem er innsti
koppur í búri stjórnarandstöðunnar. Ráðherrann hringir í vammlausan aðstoðarmann sinn til að
sjá um skítverkin, sjá um viðhaldið,

fela verksummerki, losna við líkið,
og halda öllu leyndu fyrir afbrýðisömum eiginmönnum og -konum.
Magnús Geir Þórðarson leikhússtjóri leikstýrir verkinu. Hann
segir það ekki mikinn vanda að
sameina starf leikhússtjórans og
leikstjórans.
„Ég er leikstjóri að upplagi og

Isabelle Faust leikur
með Sinfóníunni
Isabelle Faust fiðluleikari flytur
fiðlukonsert Beethovens á tónleikum með Sinfóníuhljómsveit
Íslands í Háskólabíói í kvöld.
Faust er staðarlistamaður Sinfóníunnar starfsárið 2010 til 2011 og
kemur nú í annað sinn til landsins.

SPARIKLÆDDI HAMBORGARINN
ÉVtåDVWDiULKpOWÌVODQGVQDXWNHSSQLXPWLWLOLQQ
Hamborgarameistarinn 2010
ÉWWDXSSVNULIWLUDINRPXVWt~UVOLWDNHSSQLQD
og nú gefst þér tækifæri á að njóta besta hamborgara
NHSSQLQQDUDXNWYHJJMDDQQDUUDVHPNRPXVWt~UVOLW
i)ULGD\·Vt6PiUDOLQGLQQL

6MiLåKDPERUJDUDXSSVNULIWLUiZZZLVODQGVQDXWLV

MAGNÚS GEIR ÞÓRÐARSON Leikhússtjórinn leikstýrir farsanum Nei ráðherra!

hef alltaf reynt að nálgast starf
mitt sem leikhússtjóri þannig. Ég
er ávallt í mikilli samræðu við
leikstjórana og þannig séð aldrei
langt frá leikstjórastólnum. Mér
finnst mjög mikilvægt að leikhússtjórinn sé virkur þátttakandi í listrænu starfi hússins og
nálægt sviðinu, þar er jú hjarta
leikhússins.“
Nei ráðherra! er annar farsinn sem Magnús Geir leikstýrir.
„Þetta er mjög skemmtilegt form
til að vinna með, reynir mikið á
leikarana, en maður er nánast í
samfelldu hláturskasti á meðan á
æfingum stendur.“
Gísli Rúnar Jónsson þýðir og
staðfærir verkið.
„Gísli er mjög flinkur í staðfærslum,“ segir Magnús Geir, „og
kann þá hárfínu list að krydda
verkið með tilvísunum í atburði
og persónur án þess að það verði
of mikið.“
Með helstu hlutverk fara Guðjón Davíð Karlsson, Lára Jóhanna
Jónsdóttir, Hilmar Guðjónsson og
Sigurður Sigurjónsson.
- bs

ISABELLE FAUST Þykir með eftirtektarverðari fiðluleikurum heims í dag. Hún
er staðarlistamaður Sinfóníuhljómsveitar
Íslands á yfirstandandi tónlistarári.

Isabelle Faust þykir með eftirtektarverðari fiðluleikurum
samtímans og hefur hlotið ýmis
verðlaun fyrir hljómdiska hjá
Harmonia Mundi.
Í fyrra kom Faust meðal annars
fram með Berlínarfílharmóníunni
og á Proms-hátíðinni í Lundúnum,
auk þess sem Gramophone valdi
hljóðritun hennar á einleikspartítum Bachs disk mánaðarins nú
nýverið.
Faust hreppti fyrstu verðlaun
í Leopold Mozart-keppninni
árið 1987 en þar hafnaði Sigrún
Eðvaldsdóttir einmitt í öðru sæti.
Á tónleikunum í kvöld verður
einnig flutt fjórða sinfónía Antons Bruckner, sem einnig er kölluð Rómantíska sinfónían. Hljómsveitarstjóri er Bertrand de Billy,
sem er einn eftirsóttasti hljómsveitarstjóri Evrópu um þessar
mundir.
Vinafélag Sinfóníuhljómsveitar Íslands stendur fyrir tónleikakynningum í safnaðarheimili Neskirkju á tónleikadegi klukkan 18.
Þar fjallar Árni Heimir Ingólfsson
tónlistarstjóri um verkin á efnisskrá tónleikanna og rekur tilurð
tónlistarinnar, meðal annars með
tóndæmum og frásögn.

GUÐRÍÐARKIRKJA Í GRAFARHOLTI

Aðgangseyrir tónleikanna gengur upp í
kostnað við smíði á nýju orgeli.

Ellefu kórar
á tónleikum
Ellefu mosfellskir kórar leiða
saman hesta sína á sameiginlegum tónleikum í Guðríðarkirkju í
Grafarholti á sunnudag.
Með tónleikunum vilja kórarnir bæði fagna blómlegu kórastarfi í Mosfellsbæ, sem og
aðstoða Guðríðarkirkju í Grafarholti við að safna fyrir Björgvinsorgeli, sem er í smíðum.
Eftirfarandi kórar koma fram
á tónleikunum: Álafosskórinn,
Barnakórinn Bjöllurnar, Kvennakórinn Heklurnar, Kammerkór
Mosfellsbæjar, Karlakór Kjalnesinga, Kirkjukór Lágafellssóknar,
Mosfellskórinn, Stöllurnar, Skólakór Varmárskóla, Karlakórinn
Stefnir og Vorboðar. Tónleikarnir
hefjast klukkan 17.

SÉR

TILBOÐ MEÐ

STAÐGREIÐSLUKORTI:

24. feb.–11. mars

ÞÚ FÆRÐ
AFSLÁTTINN
STRAX
Þú færð kortið frítt, greiðir með peningum
eða greiðslukorti, framvísar Staðgreiðslukortinu um leið og nýtur betri kjara.

ALLTAF MEÐ
STAÐGREIÐSLUKORTI:

5%

-3

LLUM
AF Ö UM*
VÖR

KRY.TI

NE
LDS
AF E

-3KR

.

RMI
Í FO UNKTA
ARP
IR
VILD LANDA
ICE

PIPAR\TBWA - SÍA - 110401

Sæktu um Staðgreiðslukortið í
snjallsíma með QR-merkinu hér
fyrir ofan. Nánari upplýsingar um
QR-merki á olis.is. Einnig er hægt
að sækja um á olis.is og á Olísstöðvum um land allt.

Vinur við veginn
*Ekki er veittur afsláttur af blöðum, tímaritum, tóbaki,
símakortum eða happdrættismiðum.
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Syngur ekki Oasis-lög
PETER BJÖRN AND JOHN

BEADY EYE

> Í SPILARANUM
Peter Björn and John - Gimme Some
Radiohead - The King of Limbs
The Streets - Computers & Blues
Six Organs of Admittance - Asleep on the Floodplain
Beady Eye - Different Gear, Still Speeding

tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Goðsögnin í öllu sínu veldi
Ég þreytist seint á því að mæra bandarísku plötuútgáfuna Numero
Group, sem á að baki margar flottar endurútgáfur, meðal annars hina
frábæru Eccentric Soul útgáfuröð. Engan bilbug er að finna á Numero,
heldur virðist fyrirtækið þvert á móti sífellt vera að ráðast í stærri
og metnaðarfyllri verkefni. Flottasta útgáfa þess á síðasta ári var
Complete Mythology með soul-söngvaranum Syl Johnson sem kom út í
október. Í pakkanum eru sex vínylplötur, fjórir geisladiskar og vegleg
bók með 35 þúsund orða texta og fullt af myndum.
Syl er einn af þessum vanmetnu í
tónlistarsögunni. Hann hóf ferilinn
árið 1959 og flakkaði á milli útgáfufyrirtækja fyrstu árin. Um miðjan
sjöunda áratuginn var hann hjá Twinight-útgáfunni í Chicago, þar sem
hann gerði mörg frábær lög, en flutti
sig til Hi í Memphis árið 1971. Hann
gerði nokkrar fínar plötur þar með
upptökustjóranum Willie Mitchell en
féll alltaf í skugga stærstu stjörnu
útgáfunnar, Al Green.
Rúmlega 80 lög eru í Complete
Mythology pakkanum, flest frá því
SYL JOHNSON Einn ef þeim vanáður en Syl fór til Hi. Gæðin á þessari
metnu.
tónlist koma á óvart. Syl á eitt af mest
sömpluðu lögum sögunnar – Different
Strokes – en 2 Pac, Beastie Boys, De La Soul, NWA, Public Enemy, WuTang Clan og Pizzicato Five eru á meðal þeirra fjölmörgu sem hafa
notað bút úr því. Segja má að Syl, sem verður 75 ára 1. júlí, hafi fengið
uppreisn æru með Mythology-pakkanum, sem margir telja með bestu
endurútgáfum ársins 2010. Sjálfur hefur hann aldrei efast um eigið
ágæti: „Ég var meira soul en Marvin og meira fönk en James. Ef ég
hefði farið í poppið væri verið að tala um mig en ekki þá. Ég er einn af
þeim allra bestu þótt ég hafi verið vanmetinn allt mitt líf.“

Hringdu í síma

smáskífulagið kom
út fyrr á þessu ári og
frumburðurinn Different Gear, Still Speeding kemur út á mánudaginn. Gallagher finnst
gaman að vera í nýrri
hljómsveit eins og Beady
Eye. „Það besta við að vera í
hljómsveit er þegar hún er glæný.
Núna býst fólk við einhverju af
böndum eins og Arctic Monkeys og
Kasabian og menn detta í ákveðinn gír. Þessir gaurar eru heppnir
að geta búið til tónlist en það er
ekkert betra en að spila á litlum
tónleikastöðum,“ sagði Gallagher.

Liam Gallagher
ætlar ekki að syngja
lög með fyrrverandi
hljómsveit sinni
Oasis á væntanlegri
tónleikaferð sinni um
Evrópu með nýja bandinu Beady Eye. Í viðtali
við BBC sagði hann að um
leið og hann myndi syngja eitt
Oasis-lag yrðu mörg að fylgja í
kjölfarið.
Beady Eye var stofnuð árið
2009 af Gallagher og tveimur
gömlum félögum hans úr Oasis
eftir að bróðir hans Noel sagði
óvænt skilið við Oasis. Fyrsta

> PLATA VIKUNNAR
Tónlist úr leikriti - Ballið á
Bessastöðum ★★★
„Fín leikhúspoppplata úr verksmiðju Memfismafíunnar.“ - TJ

Vill ekki predika yfir fólki
Áttunda plata ensku söngkonunnar PJ Harvey, Let
England Shake, er nýkomin út. Í textunum leitar hún
í fyrsta sinn út á við í stað
þess að kafa ofan í eigið tilfinningalíf.
Let England Shake var tekin upp í
enskri kirkju síðasta vor með aðstoð
Johns Parish, Micks Harvey og upptökustjórans Flood sem hafa allir
unnið áður með söngkonunni.
Á plötunni ákvað PJ Harvey að
leita út á við í textagerð sinni og
fjalla um málefni líðandi stundar.
Hún gerir sér samt grein fyrir því
að hún er fyrst og fremst tónlistarmaður og reynir að syngja eins og
einhver sem fylgist með stjórnmálum utan frá. „Mér finnst það betra
vegna þess að þegar stjórnmálum
er blandað saman við tónlist finnst
mér oft eins og verið sé að predika
yfir mér og ég hef engan áhuga á að
taka þátt í slíku,“ sagði hún í viðtali
við BBC.
Polly Jean Harvey fæddist 9.
október 1969. Hún varð fljótt heltekin af alls konar tónlist. Foreldrar hennar voru miklir aðdáendur bandarískrar blústónlistar og
tónlistarmannsins sáluga Captain
Beefheart og á yngri árum hlustaði hún á nýrómantísk bönd á borð
við Soft Cell, Duran Duran og Spandau Ballet. Á unglingsárunum tóku
síðan við bandarískar rokksveitir
eins og Pixies, Television og Slint.
Árið 1991 stofnaði hún tríó sem
hét einfaldlega PJ Harvey og ári
síðar kom út fyrsta platan, Dry,
sem hlaut mjög góðar viðtökur.
Grípandi rokkið þar sem kröftug
rödd Harvey fékk að njóta sín féll
vel í kramið. Tímaritið NME gaf
henni 9 af 10 í einkunn og Rolling
Stone kaus Harvey lagahöfund ársins og besta kvenkyns nýliðann.
Ári síðar kom út platan Rid Of Me
þar sem Steve Albini var upptökustjóri. Útkoman var hrá eins og við
er að búast þegar Albini er annars

PJ HARVEY Áttunda hljóðversplata PJ Harvey, Let England Shake, er nýkomin út.
Platan fær mjög góða dóma.
NORDICPHOTOS/GETTY

vegar. Dómarnir voru góðir en platan þótti ekki eins aðgengileg og sú
síðasta. Tilnefning til bresku Mercury-verðlaunanna sýndi þó að Harvey var að festa sig í sessi í tónlistarbransanum. Næsta plata, To
Bring You My Love, var tekin upp
af Flood sem hefur starfað með U2,
Depeche Mode og Sigur Rós. Í þetta
sinn var PJ Harvey-tríóið hætt og
söngkonan ein á báti. Hljómurinn
var undir bandarískum blúsáhrifum og með plötunni náði Harvey í
fyrsta sinn almennum vinsældum.
Dómar voru góðir víða um heim og
sölutölur þær hæstu til þessa. Sömuleiðis var platan tilnefnd til tvennra
Grammy-verðlauna og til Mercuryverðlaunanna í annað sinn.

LAGALISTINN

Flytjandi

freyr@frettabladid.is

TÓNLISTINN

Vikuna 17. - 23. febrúar 2011
Sæti

Sumir telja að næsta plata hennar,
Stories From the City Stories, From
the Sea, sé sú besta frá PJ Harvey
til þessa. Þar söng hún um ást sína
á New York-borg og seldist platan í
einni milljón eintaka. Grammy-tilnefningarnar voru aftur tvær en í
þetta sinn hlaut hún Mercury-verðlaunin í þriðju tilraun.
Plöturnar Uh Huh Her og White
Chalk fylgdu síðan í kjölfarið og
núna er röðin komin að Let England Shake. Hún hefur fengið frábæra dóma, þar á meðal fimm
stjörnur í tímaritinu Q, og þykir
á meðal hennar bestu verka, sem
eru sérlega góð meðmæli þegar PJ
Harvey er annars vegar.

Vikuna 17. - 23. febrúar 2011
Lag

1

Adele ................................................ Rolling In The Deep

Sæti
1

Flytjandi

Lag

Ýmsir ..........................................................Það er bara þú

2

Valdimar & Memfismafían ............... Okkar eigin Osló

2

Ýmsir ...................... Söngvakeppni Sjónvarpsins 2011

3

Bruno Mars ..........................................................Grenade

3

Elly Vilhjálms.......................................... Heyr mína bæn

4

P!nk ............................................................. F**kin‘ Perfect

4

Páll Rósinkranz...........................................Ó hvílík elska

5

Sjonni Brink ..................................................... Aftur heim

5

Ellen Kristjánsdóttir ............................ Let Me Be There

6

Hurts .............................................................................. Stay

6

Úr leikriti ......................................Ballið á Bessastöðum

7

David Guetta feat Rihanna ............. Who‘s That Chick

7

Agent Fresco ..............................A Long Time Listening

8

Arcade Fire .................................................. Modern Man

8

Dikta ........................................................... Get It Together

9

Taio Cruz & Kylie Minogue...................................Higher

9

Ýmsir ................................................................. Pottþétt 54

10

Dikta ...................................................................... Goodbye

10

Björgvin Halldórsson .............................................Duet II

Skýringar:
Stendur í stað síðan í síðustu viku

ef blaðið berst ekki

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.
Þátttakendur í Lagalistanum: Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum: Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson, 12 tónar, Smekkleysa plötubúð, Havarí, Elkó, tonlist.is
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Kiefer undirbýr nýja sjónvarpsseríu

> FYNDIN FÓTBOLTAMYND
Uma Thurman og Jessica Biel hafa
báðar samþykkt að leika í kvikmyndinni
Playing the Field á móti Gerard Butler.
Myndin fjallar um mann sem
hyggst bæta upp fyrir tapaðan
tíma með syni sínum með því
að þjálfa knattspyrnuliðið hans.

Kiefer Sutherland og Charlie
Sheen eiga tvennt sameiginlegt. Þeim tókst báðum næstum að rústa ferli sínum með
eiturlyfjaneyslu og brennívini
og var báðum bjargað af sjónvarpi. Sutherland blés miklu lífi
í sinn feril sem Jack Bauer í 24
og Charlie Sheen á fyrir sínum
reikningum með þáttaröðinni
Two and a Half Men.
Nú er Sutherland kominn á
kreik með nýjan sjónvarpsþátt
sem ber nafnið Touch og er úr
smiðju Tim King, sem á heiðurinn af Heroes-æðinu. Um
er að ræða svokallaðan „pilot“

bio@frettabladid.is

eða prufuþátt sem síðar verður
að veruleika ef allir eru hrifnir.
Touch segir frá presti sem kemst
að því að einhverfur og mállaus sonur hans sér fyrir óliðna
atburði. Sutherland er um þessar
mundir að leika á Broadway í That
Championship Season og mun því
byrja á þáttaröðinni í maí þegar
sýningum lýkur.
Sutherland getur ekkert kvartað undan verkefnaleysi því hann
leikur stórt hlutverk í nýrri kvikmynd Lars von Trier, Melancholia, og þá er náttúrlega í bígerð
kvikmynd um Jack Bauer og hans
24 stundir.

Í GÓÐUM MÁLUM Kiefer Sutherland leikur í prufuþætti af
Touch fyrir Fox-sjónvarpsstöðina sem gæti farið í framleiðslu
ef allt gengur að óskum.

Costner í Superman ÓSKAR FELLUR FYRIR KÓNGI

Kevin Costner hefur undanfarin
ár verið samnefnari fyrir sjálfumglaðar og vondar kvikmyndir.
Það er sorglegt, því Costner átti
frábæra spretti á níunda áratug
síðustu aldar en gleymdi sér við
að horfa á sjálfan sig. Costner á þó
von, því bandaríski kvikmyndagerðarmaðurinn Zach Snyder og
snillingurinn Christopher Nolan
eru nú að velta því fyrir sér að fá
Costner til að leika stórt hlutverk
í næstu Ofurmennismynd.
Það var fréttasíðan Collider sem
greindi fyrst frá þessum áhuga á
Costner en hún sagðist ekkert
vita hvaða hlutverk nafn Costners
hefði verið spyrt við. Vefsíðan Latino Review birti hins vegar frétt
á sinni vefsíðu um að Nolan og
Snyder hefðu rætt sín á milli um
að Costner léki fósturföður Ofurmennisins, Jonathan Kent. Blaðamenn Empire Online skutu sér inn
í fréttina í gær og sögðust ekkert
hafa á móti Costner í hlutverkið; hann myndi smellpassa í hlutverk hins afslappaða og rólega
Kents, sem missir ekki svefn yfir
smáatriðum.

Á sunnudagskvöldið er
komið að því að kvenkynsstjörnur Hollywood eyði
milljónum í útlit sitt og
karlarnir troði jafnvel
bótoxi í ennið sitt. Það er
nefnilega Óskarskvöld,
mesta glamúrveisla ársins
þar sem tár, gremja og gleði
ráða ríkjum.

COSTNER Gæti hafa landað pabbahlut-

verki í næstu Ofurmennismynd.

RAAN

MANJARABAT
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Þau Anne Hathaway og James
Franco eru kynnar kvöldsins og
gestir Kodak-hallarinnar eiga því
von á fremur ljúfum móttökum,
ólíkt síðustu Golden Globe-athöfn
þar sem Ricky Gervais skaut á allt
kvikt. Óskarinn er stærstu verðlaun kvikmyndabransans og sú viðurkenning sem flestir kvikmyndagerðarmenn þrá (nema kannski
leikkonur því yfirleitt skilja þær
við eiginmenn sína eftir að hafa
komist á snoðir um framhjáhald
þeirra eftir að hafa fengið styttuna
í hendurnar).
Úrslitin á Óskarnum þykja nokkuð gefin þetta árið. Thariq Khan,
kvikmyndaspekúlant Fox-sjónvarpsstöðvarinnar, hefur verið
ótrúlega sannspár undanfarin
fjögur ár og hann lýsir því yfir á
vefsíðu sinni að The King‘s Speech
hljóti Óskarinn í ár sem besta kvikmyndin. „Það eru áttatíu prósenta
líkur á því, ég hef aldrei séð The
Social Network sem Óskarsmynd
þótt hún hafi vissulega verið frábær,“ skrifar Khan og bætir því við
að margir í bandarísku Akademíunni sjái The King‘s Speech sem
afturhvarf til stórmynda á borð við
Arabíu-Lawrence og Umhverfis
jörðina á 80 dögum.
Khan brýtur ekkert blað í spádómum sínum um aðalleikarana
því himinn og jörð munu farast
ef Natalie Portman fær ekki Óskarinn fyrir Black Swan og Colin
Firth verður sniðgenginn fyrir
túlkun sína á hinum stamandi
kóngi. Þau tvö hafa sópað til sín
öllum helstu leikaraverðlaununum og akademían verður sér til
skammar ef hún horfir framhjá
þeim. Christian Bale þykir nokkuð öruggur, að mati Khan, um
Óskarinn fyrir frammistöðu

LÍTIL SPENNA Að
mati Thariqs Khan, kvikmyndaspekúlants Fox-fréttastofunnar, ríkir lítil spenna
í helstu flokkum Óskarsins.
Colin Firth og Natalie
Portman fara heim með
styttuna góðu, og það sama
gerir Christian Bale. The
King‘s Speech verður valin
kvikmynd ársins og Khan
hallast að því að Melissa
Leo hljóti gullhúðaða
karlinn sem besta leikkona í
aukahlutverki.

sína sem ólánsamur bróðir Mark
Wahlberg í The Fighter en mesta
spennan virðist vera í kringum
aukaleikkonurnar. Khan er nokkuð
djarfur í þeirri spá sinni og trúir
því að Melissa Leo fari heim með
styttuna góðu fyrir leik sinn í The
Fighter. „Það eru meiri en helmingslíkur á því. Þetta er samt eini
leikaraflokkurinn sem er eitthvað
spennandi,“ skrifar Khan.

Óskarinn verður í beinni útsendingu á Stöð 2 og hefst útsending
klukkan hálf tvö. Ívar Guðmundsson og Skarphéðinn Guðmundsson lýsa því sem fyrir augu ber en
útsendingin stendur í þrjá og hálfan
tíma. Tæplega klukkutíma fyrr er
reyndar útsending frá rauða dreglinum sem áhugafólk um tísku og
dýra kjóla ætti ekki að láta framhjá
sér fara.
freyrgigja@frettabladid.is

Fjörug frumsýningarhelgi
Íslenskir kvikmyndahúsagestir þurfa ekki
að kvarta undan skorti á fjölbreytileika í
íslenskum kvikmyndahúsum. Háskólabíó
sýnir gamlar og góðar á mánudögum, í Bíó
Paradís er hægt að sjá klassíkina á hvíta
tjaldinu og stóru kvikmyndahúsin frumsýna
fjórar en ákaflega ólíkar kvikmyndir um
helgina. Fyrst ber að nefna kvikmyndina
Never Say Never sem fjallar um popptröllið
Justin Bieber, þennan sextán ára strák frá
Kanada sem trúir á Guð, er á móti fóstureyðingum og hefur sigrað heiminn.
Á meðan ungviðið dillar sér í takt við
sykraða tóna Biebers hræðir Anthony Hopkins líftóruna úr eldra liðinu í kvikmyndinni
The Rite. Breski Óskarsverðlaunahafinn
með bandaríska ríkisborgararéttinn fær í
myndinni að kljást við kunnuglegt stef úr
hryllingsmyndum, nefnilega djöfulinn og
andsetið fólk. Yngsta kynslóðin hefur það

síðan bara huggulegt í einum af hliðarsölunum og nýtur þess að horfa á Space Chimps 2
eða Geimapa. Myndinni er leikstýrt af John
H. Williams sem framleiddi allar Shrekmyndirnar.
Deitmynd helgarinnar er loks How
Do You Know eftir meistara James
L. Brooks þar sem stórstjörnurnar
Reese Witherspoon, Owen Wilson og
Jack Nicholson fara með helstu hlutverkin. Þótt sorglegt sé fær myndin
samt einungis 5,3 á imdb.com.

BIEBER OG HRYLLINGUR Justin
Bieber syngur sig inn í hug og
hjörtu kvikmyndahúsagesta
á meðan Anthony Hopkins
reynir að hræða líftóruna úr
eldra fólkinu í The Rite.

20%
af baðfötum,

afsláttur

undirfötum og
aðhaldfatnaði
í dömudeild
Gildir til miðvikudags

Sjáið stelpurnar í ungfrú Reykjavík sýna sund- og
undirföt frá Debenhams í opinni dagskrá á
Skjáeinum á föstudagskvöld.
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milljónir dollara eru auðævi grínistans Ricky Gervais metin á. Það er um tíu og hálfur milljarður íslenskra
króna. Gervais kveðst þó gefa mikið af peningum sínum til góðgerðamála, til að mynda skattsins.

Þorsteinn Joð leitar að
leirtaui fyrstu útrásarinnar
Sjónvarpsmaðurinn Þorsteinn Joð gerir heimildarmynd um fyrsta útrásarævintýri Íslendinga. Hann
leitar að leirtaui sem notað
var á veitingastað í eigu
íslenska ríkisins og Sambandsins.
EKKERT SPREÐERÍ Justin Bieber fær ekki

að eyða peningunum sínum í rugl.

Bieber fær
vasapeninga
Þótt auðæfi Justins Bieber séu
metin á hundrað milljónir dala
getur hann ekki gengið um þær
feitu hirslur eins og honum sýnist, því fjárhaldsmaður hans
úthlutar honum mánaðarlega
vasapeninga.
Svo skemmtilega vill reyndar
til að fjárhaldsmaður Biebers er
mamma hans. „Peningarnir fara
í fjárfestingar á ýmsum sviðum. Ég er bara með kreditkort
og þegar heimildin klárast eru
mínir vasapeningar bara búnir.
Mamma stjórnar þessu bara.“

„Í gögnum sem Sólveig Ólafsdóttir sagnfræðingur hefur skoðað
kemur fram að þegar staðnum
var lokað, átján mánuðum eftir að
hann var opnaður, var borðbúnaður og leirtau sent til Íslands.
Það hefur sennilega komið til
landsins með Brúarfossi haustið 1968 og ég er mjög spenntur
fyrir þessum sögulegu munum,“
segir sjónvarpsmaðurinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Þorsteinn
J. Vilhjálmsson.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá í júlí 2009 er Þorsteinn að
gera heimildarmynd um fyrsta
útrásarævintýri Íslands, veitingastaðinn Iceland Food Center
við Regent Street í London sem
íslenska ríkið stofnaði ásamt
Sambandinu og fleirum árið 1966.
Nú er klipping myndarinnar á
lokastigi og hún verður frumsýnd
um páskana á Stöð 2 en Þorsteinn
hefur mikinn áhuga á áðurnefndu

SAMHENTAR Madonna og dóttirin
Lourdes eru með svipaðan fatasmekk
og skiptast á fötum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Stelur fötum
af dótturinni
Á SLÓÐUM ÚTRÁSARINNAR Þorsteinn J. og Sólveig ásamt Hirti Svavarssyni og Bjarna

Felix við tökur á heimildarmyndinni um Iceland Food Center, íslenska veitingastaðinn sem átti að sigra heiminn í London.

leirtaui og borðbúnaði og langar
að vita hvar það er niðurkomið.
Þeim sem hafa einhverjar upplýsingar er bent á tölvupóstinn thorsteinnj@simnet.is og svo er sjónvarpsmaðurinn í símaskránni.
„Þetta er um margt alveg geggjuð saga og ótrúleg útrás þar sem
lagt er upp með að sigra heiminn.
Það var ekkert til sparað, rándýrt
húsnæði, sérsaumaðir búningar
á þjónustustúlkurnar og matseðill þar sem hákarl var í forrétt og aðalréttirnir voru meðal

annars kótilettur og Chicken in a
basket, eða körfukjúklingur með
frönskum.“
Myndin byggir á gögnum sem
Sólveig fann á Þjóðskjalasafninu
þegar hún var að flokka skjalasafn fjármálaráðuneytisins fyrir
margt löngu og hafa tökur staðið
yfir í eitt og hálft ár í Reykjavík
og London. „Sólveig er einn aðalsögumaðurinn í myndinni ásamt
starfsfólki veitingastaðarins sem
ég hafði uppi á og fleiri aðilum.“
freyrgigja@frettabladid.is

Madonna er farin að færa sig
upp á skaftið í samskiptum við
dóttur sína með því að fá lánuð
föt af henni án þess að biðja um
leyfi. Tónlistarkonan þekkta og
dóttirin Lourdes, sem er fjórtán ára, reka saman tískumerki
fyrir táninga og fatastíll þeirra
er svo svipaður að þær fá oft
lánuð föt hvor hjá annarri. En
Lourdes er ekki sátt þegar hún
finnur ekki fötin sín og kemst að
því að mamma gamla hefur látið
greipar sópa í skápnum hennar.
„Hún fær lánað hjá mér og ég
fer í skápinn hjá henni. Ég má
ekki taka föt án leyfis en hún
er alltaf að gera það hjá mér,“
segir Lourdes, sem hyggst
ræða málið af alvöru við móður
sína ef hún lætur ekki af þessu
athæfi sínu.

Tónlist ★★★★
Andefni
Prince Valium

Góð byrjun hjá TomTom

Opið hús í dag

Prince Valium er listamannsnafn Þorsteins
Konráðs Ólafssonar, en hann hefur verið að
búa til raftónlist í a.m.k. áratug. Ég man fyrst
eftir honum á Stefnumótakvöldum tónlistarblaðsins Undirtóna, en hann átti einmitt sex
lög á fyrsta Stefnumótadisknum árið 2001.
Andefni er önnur sólóplata Prince Valium
í fullri lengd. Sú fyrri, Andlaus, kom út hjá
breska fyrirtækinu Resonant árið 2006 og
fékk fínar viðtökur. Eins og nafnið gefur til
kynna er tónlist Prince Valium í rólegri kantinum, þó að lögin á nýju plötunni séu reyndar misjafnlega
hröð. Maður heyrir að hann er undir áhrifum frá gamalli ambient-tónlist en
hann setur fleiri virk efni í blönduna og hefur þróað sitt eigið afbrigði sem
hann er að vinna með. Andlaus var svolítið síðrokkskotin, en á Andefni er
hljómurinn tærari og tónlistin bjartari og melódískari. Tólf lög eru á Andefni.
Þau eru nokkuð fjölbreytt en það er góður heildarsvipur á plötunni sem
gerir það að verkum að hún virkar vel spiluð í gegn, frá upphafi til enda.
Andefni er fyrsta útgáfa nýrrar íslenskrar plötuútgáfu, TomTom Records,
sem sérhæfir sig í raftónlist. Hún kemur út á stafrænu formi og er fáanleg í
gegnum vefsíðu útgáfunnar www.tomtomrecords.com. Það er gleðiefni að
ný raftónlistarútgáfa taki nú til starfa og óskandi að hún fái hljómgrunn. Hún
byrjar í það minnsta vel, Andefni er flott plata og ágætur vitnisburður um þá
fínu hluti sem fyrirfinnast í íslenskri raftónlist.
Trausti Júlíusson
Niðurstaða: Björt og melódísk raftónlistarplata.

Hefner í það heilaga

Kíktu

Sjáðu

Opið hús 24. febrúar 2011, kl. 17:00-19:00.
Starfsfólk og nemendur sýna þér skólann
og svara spurningum.

Sjáðu og heyrðu Verzlinga segja þér
allt sem þú vilt vita um skólann.

Verzlunarskóli Íslands | Ofanleiti 1 | 103 Reykjavík

Kynningarmyndbönd á verslo.is

Hugh Hefner hefur tilkynnt að
hann hyggist kvænast hinni brjóstgóðu Crystal Harris hinn 18. júní.
Athöfnin fer að sjálfsögðu fram á
Playboy-setrinu. Þetta kom fram í
spjallþætti Piers Morgan á CNN.
Bróðir Hughs verður svaramaður hans í brúðkaupinu og
tveir yngstu synir hans, Marston
og Cooper, verða fylgdarsveinar
við athöfnina. Crystal ætlar hins
vegar að hafa bestu vinkonu sína
Önu sem brúðarmey og systur
Crystal verða henni til halds og
trausts.
Hugh hefur tvívegis verið giftur, annars vegar Mildred Williams
og hins vegar Kimberley Conrad.
Aðeins sextíu ára aldursmunur er
á parinu; Hefner er 84 ára en Crystal er 24 ára. Varla þarf að taka

GENGUR KIRKJUGÓLF Hugh Hefner

ætlar að ganga í það heilaga hinn 18.
júní. Bróðir hans verður svaramaður.
NORDICPHOTOS/GETTY

það fram að Crystal hefur prýtt
síður Playboy-tímaritsins og þannig lágu leiðir þeirra saman.

Opið mánudaga - föstudaga milli kl. 11 og 18
laugardag milli kl. 11 og 16
sunnudag milli kl. 13 og 17
VÖRUR FRÁ:
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www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

BIG MOMMAS 3

8 og 10.15

JUST GO WITH IT

8 og 10.25

TRUE GRIT

5.50, 8 og 10.25

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL

6

ALFA OG ÓMEGA 2D - ISL TAL

6

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS
앲앲앲앲
- R.C.

KLÁRIR Í SLAGINN Rokkararnir í Ham á æfingu fyrir tónleikana á Nasa. Hljómsveitin ætlar í hljóðver í næsta mánuði og stefnir á

nýja plötu síðar á árinu.



FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rosaleg stórkarlamúsík

7 , / 1 ( ) 1 , 1 * $ 5
7,/Ï6.$569(5ç/$81$

“IRRESISTIBLY ENTERTAINING.
WITTY AND HEARTBREAKING”

Rokkararnir í Ham lofa
rosalegum tónleikum á
Nasa á föstudagskvöld.
Upptökur á fyrstu „alvöru“
Ham-plötunni hefjast í
næsta mánuði.

“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
leikstjóra DISTURBIA
og framleiðandans

MICHEAL BAY.

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

I AM NUMBER 4
VIP TRUE GRIT
16
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali
10
SANCTUM-3D
12

L
L
14
L
12

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

L
12
10
16

EGILSHÖLL
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 og 10.30
kl. 5.30
kl. 8 og 10.30

12
16

L
L

KRINGLUNNI
I AM NUMBER FOUR
kl. 8:10 - 10:30
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:40 - 8
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali
kl. 6
SANCTUM-3D
kl. 10:30
HEREAFTER
kl. 8
YOU AGAIN
kl. 5:50
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti kl. 10:30

hljómuðum við eins og við værum
fertugir með því að spila þessa stórkarlamúsík. Núna erum við orðnir
fertugir þannig að við erum orðnir
nógu miklir stórkarlar til að standa
undir þessu.“
Hann lofar flottum tónleikum á
Nasa enda hafa æfingarnar gengið
vel. „Við hættum yfirleitt ekki fyrr
en við erum orðnir mjög þéttir. Við
erum með innbyggðan gæðakokkteil hvað þetta varðar.“ Hann hvetur
fólk til að tryggja sér miða í tæka
tíð. „Þetta verður rosalegt, ég get
lofað því.“
Logn og Ikea Satan sjá um upphitun á Nasa. Húsið verður opnað
klukkan 22 og herlegheitin hefjast
skömmu síðar. Miðar kosta 2.000
kr. í forsölu á Midi.is en 2.500 við
dyrnar.
freyr@frettabladid.is

L
14

kl. 8 - 10.30
kl. 5.30

KING’S SPEECH
TANGLED-3D M/ ísl. Tali

Ham ætlar að taka gömul og góð lög
í bland við nýtt efni af væntanlegri
plötu á tónleikum á Nasa á föstudagskvöld. „Við erum að fara að taka
upp breiðskífu og fyrst við vorum að
æfa á annað borð fannst okkur mjög
sniðugt að henda í eins og eina svona
tónleika,“ segir gítarleikarinn og
söngvarinn Sigurjón Kjartansson.
„Þetta hefur staðið lengi til því við
höfum ekki spilað á opinberum tónleikum í Reykjavík í hátt í fimm ár.

Við spiluðum á Airwaves í haust en
það var meira fyrir fólk sem stundar
Airwaves. Svo höfum við stundum
verið að spila á Eistnaflugi en svona
tónleikar í Reykjavík hafa ekki verið
haldnir síðan sumarið 2006.“
Ham stefnir á að skella sér í hljóðver í næsta mánuði og hefja upptökur á langþráðri plötu sem á að koma
út síðar á þessu ári. „Það hefur í
raun aldrei komið út almennileg
Ham-plata, ef ég á að vera heiðarlegur. Við gáfum út breiðskífu 1989
í Bretlandi en við vorum aldrei neitt
sérstaklega ánægðir með hana.
Restin er síðan tónleikaplötur og
safnskífur en þessi plata er þessi
„ultimate“ Ham-plata sem allir hafa
beðið eftir,“ segir Sigurjón og telur
hljómsveitina í toppformi um þessar
mundir. „Þegar við vorum tvítugir

12
L
L
14
12
L
14

WWW.SAMBIO.IS

Ensími með útgáfutónleika
Ensími heldur útgáfutónleika á
Nasa á laugardagskvöld til að
fylgja eftir sinni fjórðu plötu,
Gæludýr, sem kom út fyrir síðustu
jól. Hljómsveitin ætlar að leggja
mikinn metnað í hljóð- og ljósavinnslu þessa kvöldstund. Sveitin
hefur verið í tónleikaferð um landið að undanförnu og spilar til að
mynda í Reykjanesbæ í kvöld og
á Akranesi annað kvöld. Hún ætti
því að vera vel þétt og í góðu formi
þegar útgáfutónleikarnir verða
háðir.

Upphitun verður í höndum rokkaranna í Agent Fresco, sem gáfu
einnig út plötu fyrir síðustu jól.
Platan Gæludýr og stuttermabolir merktir Ensími verða til
sölu á tónleikunum á Nasa, sem
hefjast klukkan 23. Húsið verður
opnað klukkutíma fyrr. Miðaverð
er 1.000 krónur í forsölu á Midi.is.

ENSÍMI Útgáfutónleikar Ensími verða

haldnir á Nasa á laugardagskvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Lægra
verð
í Lyfju

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

HEIMSFRUMSÝNING

MISSIÐ EKKI AF EPÍSKRI STÓRMYND FRÁ
LEIKSTJÓRA THE LAST KING OF SCOTLAND
-H.V.A., FBL

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

Voltaren dolo 12,5 mg

-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
THE DILEMMA
GULLIVER´S TRAVEL 3D
ALFA OG OMEGA 3D

15% verðlækkun.

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

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

20 stk. Áður: 382 kr. Nú:

-H.S.S., MBL

HÁSKÓLABÍÓ

BIG MOMMA´S HOUSE
127 HOURS
BLACK SWAN
THE FIGHTER

BORGARBÍÓ

BIG MOMMA´S HOUSE
JUST GO WITH IT
SÚÐBYRÐINGUR, SAGA BÁTS

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

L
12
16
14

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 8 - 10.10
KL. 8 - 10.10
KL. 6

5%

L
L
L

325 kr.

Gildir út febrúar.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 53382 01/11
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John Grant á
Airwaves
Bandaríski tónlistarmaðurinn
John Grant kemur fram á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves
í október. Grant náði athygli tónlistarunnenda með plötunni The
Queen of Denmark á síðasta ári
og var hún valin plata ársins hjá
breska tónlistartímaritinu Mojo.
Aðrar hljómsveitir sem hafa
bæst við dagskrána eru sænsku
rokkararnir í Dungen, dönsku
poppararnir í Treefight for
Sunlight, Zebra and Snake frá
Finnlandi og hin svissneska
Oy. Einnig hafa heimamennirnir í Sin Fang og Agent Fresco
bæst í hópinn. Áður höfðu verið
bókaðar sveitir á borð við The
Vaccines frá Bretlandi og Endless Dark. Miðasala fer fram á
Icelandairwaves.is.

JOHN GRANT Bandaríski tónlistarmaðurinn stígur á svið á Iceland Airwaves.

UÐ
MÖGN
MEÐ
MYND
U
N
N
E
SP
M
STATHA
N
O
S
JA
ORMI!
F
A
T
N
A
ÍF

AGENT FRESCO Rokkararnir stóðu vel fyrir sínu í Austurbæ.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kröftugir tónleikar
Rokksveitin Agent Freso hélt
útgáfutónleika á dögunum í tilefni
fyrstu plötu sinnar, A Long Time
Listening, sem kom út fyrir síðustu
jól. Tónleikarnir fóru fram í Austurbæ og var troðfullt út úr dyrum.
Stemningin var góð og virtust
áhorfendur kunna vel að meta það
sem fyrir augu þeirra bar. Agent
Fresco spilaði plötuna í heild sinni
frá upphafi til enda og naut hljómsveitin aðstoðar strengjasveitar,
kórs og bakraddasöngvara, þar á
meðal Hauks Heiðars Haukssonar
úr Diktu.

SVARTKLÆDDUR KÓR Agent Fresco naut
aðstoðar kórs á tónleikunum.

FIMUR GÍTARLEIKARI Gítarleikarinn

Þórarinn Guðnason sýndi mikla
fingrafimi á köflum.

9. HVER
VINNUR!

SÁTTIR ÁHORFENDUR Áhorfendur voru

vel með á nótunum.

Lifandi auðlindir hafsins – Langtíma stefnumótun og aflareglur
Ráðstefna á Hótel Loftleiðum 25. febrúar 2011 frá kl. 9 00 – 16 20
DAGSKRÁ
Setning Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Steve Murawski

On long-term harvesting goals in the US and results of fisheries management in recent years (Um langtíma nýtingu
fiskistofna og árangur fiskveiðistjórnunar í Bandaríkjunum)

Kristján Þórarinsson

Alþjóðlegir sáttmálar, nýtingarstefna og varúðarleið við stjórn
fiskveiða

Jóhann Guðmundsson

Markmið fiskveiðistjórnunar, íslensk löggjöf og viðhorf
stjórnvalda

Friðrik Már Baldursson

Aflaregla í þorski – 15 ára reynslusaga

Daði Már Kristófersson

Sjávarútvegur og langtímasýn

Einar Hjörleifsson

Nýtingarstefna og aflareglur - frá stefnu til athafna

11 50 - 13 00

Matarhlé

Poul Degnbol

Management plans in the ICES advice - development and
experiences (Nýtingaráætlanir og ráðgjöf
Alþjóðahafrannsóknaráðsins - þróun og reynsla)

Björn Ævarr Steinarsson

Forsendur ráðgjafar Hafrannsóknastofnunarinnar

Eggert B. Guðmundsson

Umhverfismerkingar og krafa markaðarins um sjálfbærar
veiðar og langtíma nýtingarstefnu

Sveinn Margeirsson

Nýting auðlinda sjávar

Atli Gíslason

Sjálfbær nýting auðlinda hafsins

Skúli Skúlason

Samráðsvettvangur fyrir þróun nýtingarstefnu

Jóhann Sigurjónsson

Nýting fiskistofna – framtíðarsýn

Sigurgeir Þorgeirsson

Samantekt á niðurstöðum ráðstefnu og ráðstefnuslit

Fundarstjórar Hrefna Karlsdóttir og Erla Kristinsdóttir
Allir velkomnir

FRUMSÝND 25. FEBRÚAR

ÞÚ SENDIR SMS SKEYTIÐ
ESL MCV Á NÚMERIÐ 1900.
ÞÚ FÆRÐ SPURNINGU.
ÞÚ SVARAR MEÐ
ÞVÍ AÐ SENDA SMS SKEYTIÐ
ESL A, B EÐA C Á NÚMERIÐ 1900.
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
GEGGJAÐIR AUKAVINNINGAR
DVD myndir - Tölvuleikir
Fullt af gosi og margt fleira!
Í MIÐ
BÍÓ

BÍÓMIÐI
I

VILTU
VINNA
MIÐA?

Sjá nánar um ráðstefnuna á www.hafro.is/radstefna

VINNINGAR VERÐA AFHENTIR Í ELKO LINDUM, KÓPAVOGI.
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.
149 KR/SMS-IÐ. ÞÚ FÆRÐ 5 MÍN TIL
T AÐ SVARA SPURNINGU. LEIK LÍKUR 4. MARS 2011
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ARNÓR ATLASON skoraði 9 mörk fyrir AG Kaupmannahöfn í dönsku úrvalsdeildinni í handbolta í gærkvöldi en það
kom þó ekki í veg fyrir að liðið tapaði sínum fyrstu stigum í dönsku úrvalsdeildinni frá því í september. AG gerði þá 26-26
jafntefli við Bjerringbro-Silkeborg. Snorri Steinn Guðjónsson skoraði 1 mark. AG var fyrir leikinn búið að vinna 18 deildarleiki í röð en þar sem næstu lið töpuðu sínum leikjum í gær jókst forskot AG á toppnum upp í 11 stig.

sport@frettabladid.is

ÚRSLITIN Í GÆR
Iceland Express kvenna
KR - Keflavík

61-63 (28-25)

Stig KR: Chazny Morris 17, Margrét Kara
Sturludóttir 15 (12 frák.), Hildur Sigurðardóttir
13, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 6, Signý Hermannsdóttir 4, Hafrún Hálfdánardóttir 4, Helga
Einarsdóttir 2.
Stig Keflavíkur: Jacquline Adamshick 31 (21
frák.), Pálína Gunnlaugsdóttir 9, Ingibjörg
Jakobsdóttir 8, Bryndís Guðmundsdóttir 6,
Marina Caran 5, Marín Rós Karlsdóttri 2, Hrund
Jóhannsdóttir 2.

Haukar - Hamar

59-90 (39-50)

Stig Hauka: Kathleen Patricia Snodgrass 14,
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 11, Íris Sverrisdóttir
10, Helga Jónasdóttir 9/10 fráköst, María Lind
Sigurðardóttir 7, Gunnhildur Gunnarsdóttir 6,
Guðrún Ósk Ámundardóttir 2.
Stig Hamars: Kristrún Sigurjónsdóttir 35, Jaleesa
Butler 18/14 fráköst, Slavica Dimovska 17/12
stoðsendingar/6 stolnir, Guðbjörg Sverrisdóttir
9, Íris Ásgeirsdóttir 4, Fanney Lind Guðmundsdóttir 3, Marín Laufey Davíðsdóttir 2, Regína Ösp
Guðmundsdóttir 2.

Grindavík - Njarðvík

66-74 (30-28)

Stig Grindavíkur: Janese Banks 36/9 fráköst,
Agnija Reke 10/5 fráköst/7 stoðsendingar,
Berglind Anna Magnúsdóttir 8, Helga Hallgrímsdóttir 6/12 fráköst, Heiða B. Valdimarsdóttir 4,
Alexandra Marý Hauksdóttir 2.
Stig Njarðvíkur: Shayla Fields 33, Dita Liepkalne
21/9 fráköst, Ólöf Helga Pálsdóttir 7, Árnína Lena
Rúnarsdóttir 7, Julia Demirer 6.

Staðan í A-deildinni:
Hamar
18 17 1 1456-1207 34
Keflavík
17 14 3 1408-1113 28
KR
17 10 7 1180-1104 20
Haukar
18
6 12 1139-1236 12

Bayern hefndi fyrir tapið í Madrid
Mario Gomez tryggði Bayern 1-0 sigur á Inter Milan á San Siro í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar
í gærkvöldi og sá til þess að öll ítölsku liðin töpuðu fyrri leiknum á heimavelli í sextán liða úrslitunum.
Marseille og Manchester United gerðu steindautt og markalaust jafntefli í Frakklandi.
FÓTBOLTI Það var farið að stefna í
að það yrðu engin mörk skoruðu í
tveimur leikjum kvöldsins í 16 liða
úrslitum Meistaradeildar Evrópu
í gær þegar Bayern tryggði sér
1-0 sigur á síðustu mínútu leiksins
því Marseille og Manchester United gerðu markalaust jafntefli í
Frakklandi. Þrátt fyrir markaleysi
á báðum stöðum var ekki hægt að
bera skemmtanagildið saman í
þessum tveimur leikjum því leikurinn í Mílanó var mjög fjörugur og
skemmtilegur ólíkt varnarsinnuðum leik beggja liða í Marseille.
Bayern München tapaði 0-2 fyrir
Inter Milan í úrslitaleik Meistaradeildarinnar á Santiago Bernabeu
síðasta vor en Þjóðverjunum tókst
að hefna sín á San Siro í Mílanó í
gærkvöldi. Þeir eru því í góðum
málum fyrir seinni leikinn á heimavelli sínum.
Mario Gomez skoraði sigurmarkið á 90. mínútu þegar hann fylgdi á
eftir skoti Arjen Robben en Hollendingurinn átti mjög góðan leik í gær.
Robben náði þarna enn einu þrumuskoti að marki Inter en Julio Cesar,
markvörður Inter, tókst aðeins að
verja boltann út í teiginn þar sem
Gomez var á réttum stað og skoraði
afar dýrmætt mark fyrir sína menn.
Bæði lið höfðu fengið góð færi til
þess að skora fyrr í leiknum og þá

TAKK FYRIR, KAPPI! Louis van Gaal, þjálfari Bayern München, þakkar hér Mario
Gomez fyrir eftir leikinn en Gomez tryggði Bayern-liðinu 1-0 sigur með marki á
síðustu mínútu leiksins.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sérstaklega heimamenn í Inter sem
voru mun minna með boltann en
tókst þó að skapa sér mörg hættuleg færi.
Tap Inter Milan er enn einn áfellisdómurinn yfir ítalska boltanum
því öll þrjú ítölsku liðin eru líklega

á leiðinni út úr keppninni eftir tap
á heimavelli í fyrri leiknum. Áður
hafði Roma tapað 2-3 heima fyrir
úkraínska liðinu Shakhtar Donetsk
og þá vann Tottenham 1-0 sigur á
AC Milan á San Siro fyrir rúmri
viku.

Það var lítill sóknarhugur í liðum
Marseille og Manchester United
sem gerðu steindautt jafntefli á
Stade Velodrome í Marseille. Liðin
voru aldrei líkleg til þess að skora
í þessum leik og það verður vonandi meira fjör í seinni leiknum á
Old Trafford.
Wayne Rooney og Dimitar Berbatov voru saman í framlínu United
en komust ekki mikið áleiðis í þessum leik þar sem United-liðið hugsaði fyrst og fremst um að verja sitt
mark. Marseille tók meiri áhættu
í seinni hálfleiknum en komst lítið
áfram gegn þéttum leik United.
„Það var mjög mikilvægt að fá
ekki á okkur mark í fyrri leiknum og það tókst. Þetta var erfiður
leikur en við áttum ágæta spretti
í seinni hálfleiknum. Það gerði
hlutina enn erfiðari fyrir okkur að
United breytti leikkerfi sínu í 4-4-2
og var nánast allan leikinn með
allt liðið sitt fyrir aftan boltann,“
sagði Didier Deschamps, þjálfari
Marseille
„Við vorum ekki að spila nálægt
okkar besta í þessum leik en við
getum bætt fyrir það á Old Trafford. Það verður allt annar leikur á heimavelli en við verðum að
spila betur,“ sagði Michael Carrick,
miðjumaður Manchester United.
ooj@frettabladid.is

Magnús Þór Gunnarsson nær sögulegri tvennu í Reykjanesbæjarslagnum í Ljónagryfjunni í kvöld:
Walcott fóru báðir meiddir af velli í
leiknum í gær.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Hefur ekki misst af „leiknum“ í áratug

Enska úrvalsdeildin:

KÖRFUBOLTI Það verður stórleik-

BÁÐIR MEIDDIR Cesc Fabregas og Theo

Súrt og sætt hjá
Arsenal í gær
FÓTBOLTI Arsenal vann 1-0 heimasigur á Stoke í ensku úrvalsdeildinni í gær og minnkaði forskot
Manchester United á toppnum í
aðeins eitt stig. Franski miðvörðurinn Sebastien Squillaci, sem
hefur mátt þola harða gagnrýni
frá stuðningsmönnum Arsenal
á tímabilinu, var hetja liðsins
þegar hann skoraði sigurmarkið
strax á áttundu mínútu leiksins.
Arsenal varð samt fyrir tveimur áföllum í þessum leik. Cesc
Fabregas varð að fara meiddur af
velli eftir aðeins 14 mínútna leik
og í seinni hálfleiknum meiddist
Theo Walcott síðan á ökkla. - óój

ur í Ljónagryfjunni í kvöld þegar
Njarðvík tekur á móti nágrönnunum og erkifjendunum úr Keflavík
í Iceland Express deild karla en
leikurinn hefst klukkan 19.15.
Leikir þessara liða hafa vakið
blendnar tilfinningar hjá Keflvíkingum og Njarðvíkingum síðustu
tvö tímabil þar sem tveir af farsælustu sonum körfunnar í Keflavík voru þá í aðalhlutverkum í
Njarðvíkurliðinu.
Leikurinn í kvöld er hins vegar
fyrsti innbyrðisleikur liðanna
síðan Keflvíkingurinn Sigurður
Ingimundarson hætti að þjálfa
Njarðvík og Magnús Þór Gunnarsson kom aftur til Keflavíkur
eftir að hafa spilað með Njarðvík
í tvö og hálft tímabil. Keflavík
og Njarðvík mættust alls þrettán
sinnum á tíma Sigurður og Magn-

úsar í Ljónagryfjunni
og unnu Keflvíkingar átta þeirra leikja,
þar af sex af síðustu
sjö.
Magnús
Þór
Gunnarsson fullkomnar ótrúlega tvennu
í kvöld því
hann nær
þá á einu
og sama
tímabilinu
að spila
bæði með
Njarðvík
á móti
Keflavík og
svo með
Keflavík á

MÍMIR

MAGNÚS ÞÓR
GUNNARSSON

húfa og vettlingar

fóðruð stígvél

%
100 ælon
n
PU

Verð: 6.800 kr.
(Stærð: 22-28)

október árið 2000 og mun því leika
sinn 46. Reykjanesbæjarslag í röð
í kvöld. Enginn leikmaður hefur
verið með í öllum leikjum síðan þá
en Njarðvíkingurinn Friðrik Stefánsson leikur sinn 45. leik í röð í
kvöld. Gunnar Einarsson hefur
leikið alla innbyrðisleiki liðanna á
þessum tíma nema einn.
Það munar kannski sex sætum
og tólf stigum á liðunum en það
má búast við miklum baráttuleik.
Keflvíkingar eiga enn möguleika á
deildarmeistaratitlinum en Njarðvíkingar eru að berjast fyrir því
að komast inn í úrslitakeppnina.
Njarðvíkingar tefla fram nýjum
bandarískum leikstjórnanda í
kvöld og eru með tveimur útlendingum fleiri en þeir voru með í
fyrri leik liðanna. Það má búast
við klassískum slag í körfuboltabænum í kvöld.
- óój

ÓÐINN

DUNLOP

pollagalli

Verð: 11.500 kr.
Stærðir: 86-116

móti Njarðvík. Hann hefur skipt
um lið tvisvar sinnum á tímabilinu en hefur samt ekki misst
úr Reykjanesbæjarslag. Magnús Þór sneri aftur til Njarðvíkur rétt fyrir fyrri leik liðanna
í nóvember eftir að hafa
byrjað tímabilið með
danska liðinu Aabyhøj. Keflavík vann
leikinn 78-72 og á
því Magnús á hættu
að tapa bæði fyrir
Keflavík og Njarðvík á þessu tímabili.
Magnús hefur
í raun ekki misst
af innbyrðisleik
liðanna síðan í

efni
PU

Verð húfa: 1.600 kr.
Verð vettlingar: 1.900 kr.

it
gir l
Mar

Verð: 7.800 kr.
(Stærð: 29-37)

Léttur og lipur ﬂísfóðraður pollagalli fyrir börn.
Endurskin að framan og aftan.
Hægt er að smella hettunni af.

Fóðruð heilsteypt barna stígvél með grófum sóla.
Létt og hlý. Þola -20°C.

Húfa og vettlingar úr Polartec®
Thermal Pro® sem er hlýtt og þornar ﬂjótt.

ir
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Flautukarfa Ingibjargar
tryggði Keflvíkingum sigur
Keflavík vann KR öðru sinni á nokkrum dögum þegar liðin mættust í Iceland
Express-deild kvenna í gær. Ingibjörg Jakobsdóttir tryggði Keflavík tveggja stiga
sigur, 63-61, með þriggja stiga flautukörfu. Jacquline Adamshick skoraði 31 stig.
KÖRFUBOLTI Keflavík náði að fylgja

eftir sigrinum í bikarkeppninni
um helgina með sigri á KR í Iceland Express-deild kvenna í gær,
63-61, en þessi sömu lið áttust
við í bikarúrslitunum. Ingibjörg
Jakobsdóttir gleymir seint þessum
leik en hún tryggði Keflavík sigur
með þriggja stiga körfu um leið og
leiktíminn rann út.
„Ég hef nú ekki átt margar
svona körfur á ferlinum,“ sagði
hún í samtali við Fréttablaðið eftir leik og brosti. Það gekk
mikið á á lokasekúndunum og
henni brást ekki bogalistin þegar
hún fékk boltann á ögurstundu og
tók þriggja stiga skot, þó svo að
tveggja stiga karfa hefði einnig
dugað til sigurs.
„Þetta er bara miklu flottara
svona,“ sagði hún og hló.
Chazny Morris hafði komið
KR yfir, 61-60, með þriggja stiga
körfu þegar tólf sekúndur voru
eftir af leiknum en það dugði á
endanum ekki til. „Það var virkilega gaman að vinna þennan leik
og við þurftum á því að halda. Það
var erfitt að koma sér í réttan gír
fyrir leikinn og gott að hafa náð
að vinna þennan leik eftir sigurinn
í bikarkeppninni,“ bætti hún við.
Jón Halldór Eðvaldsson, þjálfari Keflavíkur, hrósaði Ingibjörgu
eftir leikinn. „Hún er að koma úr
erfiðum meiðslum og þetta er í
raun annar leikurinn í röð gegn
KR þar sem hún gerir útslagið.
Þetta var því frábært fyrir hana,“
sagði hann.
En Jón Halldór viðurkennir að
það hafi verið erfitt að ná leik-

FÖGNUÐUR Jón Halldór Eðvaldsson þjálfari og Ingibjörg Jakobsdóttir, til hægri, í

leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

mönnum aftur á jörðina eftir
bikarhelgina. „Þetta var spennufall og leikurinn þróaðist nákvæmlega eins og við báðir þjálfararnir áttum von á að ég tel – að þetta
yrði erfitt og vesen. En sem betur
fer datt sigurinn okkar megin.“
„Þetta snýst um að koma réttu
hugarfari að hjá leikmönnum en
þær voru enn með hugann við
að hafa orðið bikarmeistarar og
því var það erfitt. Ég er því mjög
ánægður með sigurinn og sérstaklega var það gaman að vinna
á flautukörfu – það gerist ekki oft.“
Jacquline Adamshick átti stórleik hjá Keflavík og skoraði 31 stig
auk þess sem hún tók 21 frákast.
Hún átti stóran þátt í sigri liðsins en annars var heldur fátt um
fína drætti í leiknum. Það var lítið

frá

undir og bar hann þess merki.
Hrafn Kristjánsson, þjálfari
KR, var eðlilega súr í broti eftir
leikinn. „Þetta var kaflaskiptur
leikur. Við sveifluðumst á milli
þess að vera hálf andlausar og yfir
í að spila fína vörn, pressa vel á
boltann og gera það sem við ætluðum okkur að gera,“ sagði hann.
„Við vorum svo sem ekki búnar
að leggja inn fyrir því en það var
gaman að vera í þeirri aðstöðu að
geta unnið leikinn. En þeim mun
grátlegra að hafa ekki verið tilbúnar í varnarleiknum í síðustu
sókninni þeirra.“
KR er öruggt með þriðja sæti
deildarinnar en Keflavík á enn
tölfræðilegan möguleika á að ná
toppsætinu af Hamri – sem er þó
ólíklegt.
eirikur@frettabladid.is

79.900

Tenerife

Við leitum að
góðu fólki
og Fréttablaðið kynna
nýjan og öflugan atvinnuog raðauglýsingavef
Á vefnum getur þú með einföldum hætti
flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu
í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á
einum stærsta vefmiðli landsins –

Sértilboð 8. mars

Heimsferðir bjóða einstakt tilboð til Tenerife
þann 8. mars í viku. Veðurfarið er einstaklega
milt og notalegt sem og allt umhverfið.

Verð kr. 79.900

Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir með sköttum.

Frá kr. 109.900
Vime Callao Garden *** með „allt innifalið“

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð með einu
svefnherbergi í viku. Sértilboð 8. mars.

Frá kr. 129.900
Isla Bonita **** með „allt innifalið“

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi í viku.
Sértilboð 8. mars.

...ég sá það á visir.is
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VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON VILL AÐ SJÓNVARPSÁHORFENDUR FÁI AÐ TAKA ÞÁTT

> Sylvester Stallone

Óskarsathöfn í takt við nútímann

„Ég er viðkvæmur höfundur,
leikari og leikstjóri. Mér býður
við því að ræða viðskipti. Ef þú
vilt ræða viðskipti, hringdu þá í
viðbjóðslega umboðsmanninn
minn.“

Óskarsverðlaunin verða afhent í 83. sinn í Kodak-leikhúsinu í
Hollywood aðfaranótt mánudags. Þessarar glæsilegu athafnar er beðið
með mikilli eftirvæntingu á hverju ári, enda um æðstu kvikmyndaverðlaun heimsins að ræða að flestra mati.
Þarna mæta stjörnurnar sem maður hefur fylgst náið með bæði
í fjölmiðlum og á hvíta tjaldinu undanfarið ár og því er sérlega
freistandi að fylgjast með sjónvarpsútsendingunni á Stöð 2 eins
lengi og mögulegt er. Þrátt fyrir mikinn áhuga
er áhorf til fjögur um nóttina þegar vinna er
daginn eftir því miður ekki valkostur og verð
ég því að láta mér nægja að fylgjast með rauða
dreglinum og hugsanlega opnunaratriðinu, sem
er oft á tíðum vel viðunandi kostur.
Í þetta sinn rennir maður nokkuð blint í sjóinn því
kynnar eru þau Anne Hathaway og James Franco,
sem hingað til hafa ekki verið þekkt fyrir að fara

Sylvester Stallone leikur
þekktasta hnefaleikakappa
kvikmyndasögunnar,
Rocky Balboa, í sjöttu
og bestu myndinni um
kappann en myndin er
sýnd á Stöð 2 Bíó kl. 22.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

15.40 Sjónleikur í átta þáttum (7:8)
(e)

16.25 Kiljan (e)
17.20 Magnus og Petski (7:12)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Bombubyrgið (20:26)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Framandi og freistandi (3:5) Við
fylgjumst með Yesmine Olsson að störfum í
eldhúsinu heima hjá sér. Þar eldar hún indverska og arabíska rétti með sinni aðferð.

20.40 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives) .
21.25 Krabbinn (2:13) (The Big C)
Bandarísk þáttaröð um húsmóður í úthverfi
sem greinist með krabbamein og reynir að
sjá það broslega við sjúkdóminn.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Glæpahneigð (Criminal Minds IV)
Sérsveit lögreglumanna hefur það verkefni að
rýna í persónuleika hættulegra glæpamanna
og koma í veg fyrir frekari illvirki.

23.00 Lífverðirnir (Livvagterne) Dönsk
þáttaröð um viðburðaríkt og háskalegt starf
lífvarða í dönsku öryggislögreglunni. (e)
00.00 Kastljós (e)
00.30 Fréttir (e)
00.40 Dagskrárlok

08.00 La Bamba
10.00 Baby Mama
12.00 Mee-Shee: The Water Giant
14.00 La Bamba
16.00 Baby Mama
18.00 Mee-Shee: The Water Giant
20.00 The Fast and the Furious
22.00 Rocky Balboa
00.00 Wanted
02.00 Cronicle of an Escape
04.00 Rocky Balboa
06.00 Road Trip

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 Sjálfstætt fólk
11.00 The Mentalist (8:23)
11.45 Gilmore Girls (5:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Mr. Wonderful
14.35 The O.C. 2 (22:24)
15.20 Sorry I‘ve Got No Head
15.45 Barnatími Stöðvar 2
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (21:21)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Tvímælalaust
20.05 Masterchef (8:13).
20.55 Mannasiðir Gillz Ný leikin gamanþáttaröð byggð á samnefndum metsölubókum Egils Gillz Einarssonar. Í þáttunum leiðir
hinn fjölhæfi Gillz okkur í sannleika um hvað
það er að vera karlmaður, hvernig best er að
nálgast hitt kynið og hvernig má bregðast við
hinum ýmsu aðstæðum.

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin - meistaramörk

07.25 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin - meistaramörk
07.50 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin - meistaramörk

08.15 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin - meistaramörk

07.10 Dyngjan (2:12)
08.00 Dr. Phil (120:175)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.30 7th Heaven (14:22)
17.15 Dr. Phil (121:175)
18.00 HA? (5:12)
18.50 America‘s Funniest Home
Videos (31:50)

aradeildin - meistaramörk

19.15 Game Tíví (5:14)
19.45 Whose Line is it Anyway?

14.50 Spænsku mörkin
15.45 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin - (E)

17.30 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin - meistaramörk
17.55 Liverpool - Sparta Bein útsending
frá leik Liverpool og Sparta Prag.

19.55 Man. City - Aris Bein útsending
frá leik Manchester City og Aris Thessaloniki
í Evrópudeild UEFA. Þetta er seinni leikur
liðanna í 32-liða úrslitum.

22.00 Main Event.
22.55 European Poker Tour 6 - Pokers
23.45 Liverpool - Sparta

(24:39) Bráðskemmtilegur spunaþáttur þar
sem allt getur gerst.

20.10 The Office LOKAÞÁTTUR (26:26)
Bandarísk gamansería um skrautlegt skrifstofulið.
20.35 30 Rock (12:22) Bandarísk gamanþáttaröð.

21.00 Royal Pains (4:18) Læknirinn Hank
snýr aftur í þessari skemmtilegu þáttaröð um
ungan lækni sem slær í gegn sem einkalæknir ríka fólksins í Hamptons.

21.50 CSI: Miami (21:24) .
23.25 Good Wife (5:23) .
00.05 Pepsi MAX tónlist
00.15 Rabbit Fall (2:6)
00.45 The Good, The Bad and The
Weird

07.00 Arsenal - Stoke Útsending frá leik
Arsenal og Stoke í City ensku úrvalsdeildinni.

er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkjunum og fjallar um sérsveit lögreglumanna sem
starfar í Washington.

20.00 Premier League World 2010/11

22.55 Life on Mars (12:17)
23.40 Spaugstofan
00.05 The Mentalist (13:22)
00.50 Chase (8:18)
01.35 Boardwalk Empire (1:12)
02.45 Mad Men (12:13)
03.30 The Tudors (4:8)
04.20 Illegal Tender

Óskarinn í þetta sinn.

08.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-

21.25 NCIS (3:24) Spennuþáttaröð sem

Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar
skýringar.

KYNNAR James Franco og Anne Hathaway kynna

SKJÁREINN

16.30 Arsenal - Stoke.
18.15 Blackpool - Tottenham Útsend-

22.10 Fringe (4:22) Þriðja þáttaröðin um

með gamanmál. Óskarsakademían ákvað að yngja rækilega upp því í
fyrra sáu þeir Steve Martin og Alec Baldwin um kynninguna, án þess
að hreyfa mikið við manni.
Fleira mætti gera til að hressa þessa rótgrónu og oft á tíðum langdregnu athöfn við, gera hana enn óútreiknanlegri, nútímalegri og um
leið vinsælli. Allt snýst um gagnvirkni þessa dagana. Þrívíddarmyndir
tröllríða kvikmyndahúsunum og netkosningar eru tíðar á hinum
ýmsu verðlaunahátíðum. Í tilefni þess að The Social
Network er tilnefnd til fjölda verðlauna gæti Facebookkosning um vinsælustu Hollywood-stjörnuna til dæmis
komið sterk inn. Youtube-myndbönd með Óskarsívafi
frá áhorfendum gætu einnig verið sniðug og blásið
ferskum vindum um þessa annars ágætu samkomu.

02.55 The Cleaner (7:13)
03.45 Royal Pains (4:18)
04.30 Pepsi MAX tónlist
05.35 Pepsi MAX tónlist

ing frá leik Blackpool og Tottenham í ensku
úrvalsdeildinni.
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu
og skemmtilegum hliðum.

07.00 World Golf Championship 2011

20.30 Ensku mörkin 2010/11.
21.00 Fernando Hierro Magnaður þáttur

(1:5)

um marga af bestu knattspyrnumönnum
sögunnar en i þessum þætti verður fjallað
um Fernando Hierro, fyrrum leikmann Real
Madrid.

21.30 Arsenal - Stoke Útsending frá leik
Arsenal og Stoke City í ensku úrvalsdeildinni.

23.15 WBA - Wolves Útsending frá leik
West Bromwich Albion og Wolverhampton
Wanderers í ensku úrvalsdeildinni.

(1:5)

13.40 World Golf Championship 2011
17.45 Golfing World (29:240)
18.35 Inside the PGA Tour (8:42)
19.00 World Golf Championship 2011
(2:5)

23.00 LPGA Highlights (1:20)
00.00 Golfing World (29:240)
00.20 ESPN America
00.50 Northern Trust Open (4:4)
06.00 ESPN America

19.45 The Doctors
20.30 Curb Your Enthusiasm (2:10)
Larry David snýr nú aftur í sjöundu þáttaröðinni, studdur stjörnunum úr Seinfeld, þeim
Jerry, Kramer, Elaine og George. Aðalgrínið
í þáttaröðinni verður nefnilega hvort eitthvert vit sé í endurkomu þessara vinsælustu
gamanþátta allra tíma.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Gott að borða Nýr matreiðsluþáttur þar sem Sólveigu Eiríksdóttur og
Dorrit Moussaieff forsetafrú leitast við að
vekja landsmenn til vitundar um mikilvægi
heilnæms mataræðis.

22.20 Pretty Little Liars (15:22) .
23.05 Grey‘s Anatomy (14:22) Sjöunda
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á skurðstofu á Grace-spítalanum í Seattleborg þar sem starfa ungir og bráðefnilegir
skurðlæknar.

23.50 Medium (21:22)
00.35 Nip/Tuck (19:19)
01.25 Tvímælalaust
02.05 Curb Your Enthusiasm (2:10)
02.35 The Doctors
03.15 Fréttir Stöðvar 2
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Með Hildu Jönu Gísladóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt
mannlíf.

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

21.30 Ævintýraferð til Ekvador (3:4)
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

Íþróttahelgin gerð
upp í Fréttablaðinu
Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun
í Fréttablaðinu mánudaga

Allt sem þú þarft...
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w
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STÖÐ 2 KL. 20.55
Mannasiðir Gillz

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.13 Litla
flugan 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Landið sem rís 14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Úr Bernskunni 15.25
Skurðgrafan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld - Á leið í tónleikasal 19.27
Sinfóníutónleikar 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur
Passíusálma 22.20 Útvarpsperlur: Don Juan - fyrri
hluti 23.20 Til allra átta 00.05 Næturútvarp Rásar 1

LOKSINS
ALVÖRU BÓKSALA
Á NETINU!

is
a.

Það er komið að lokaþættinum
og Egill Gillz Einarsson tekur núna
fyrir íþróttir og tómstundir.
Jóhann G. Jóhannsson
leikur gaur sem hefur
alltaf orðið undir í lífinu.
Meðal þess sem Gillz
kennir honum er hvernig
á að keila óaðfinnanlega,
hvernig á að haga
sér í karókí, á
golfvellinum og í
sundi.
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10.15 Waterloo Road 11.05 EastEnders 11.35
Dalziel and Pascoe 12.20 Dalziel and Pascoe
13.05 Deal or No Deal 13.45 Whose Line Is It
Anyway? 14.10 Whose Line Is It Anyway? 14.35
‚Allo ‚Allo! 15.05 ‚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! 18.55 ‚Allo ‚Allo!
19.30 Little Britain 20.00 The Office 20.30 Little
Dorrit 21.20 Live at the Apollo 22.05 Whose Line
Is It Anyway? 22.30 Whose Line Is It Anyway?

13.30 Snydt igen 14.00 DR Update - nyheder
og vejr 14.10 Aftenshowet 15.00 Den lille røde
traktor 15.10 Rasmus Klump - farer vild 15.15
Byggemand Bob 15.30 Cirkeline i Fandango
16.00 Landsbyhospitalet 16.50 DR Update nyheder og vejr 17.00 Drommehaver 17.30 TV
AVISEN med Sporten 18.05 Aftenshowet 19.00
Bag Facaden 19.30 Blod, sved og T-shirts 20.00
TV AVISEN 20.25 Jersild Live 20.50 Sporten
21.00 Verdens skrappeste forældre 22.00 SOS.
Hospital i orkan 22.50 DR1 Dokumentaren

2.490,- 1.990,-

2.690,- 2.190,-

2.490,- 1.990,-

2.690,- 2.190,-

2.490,- 1.990,-

2.690,- 2.190,-

09.00 VM Oslo 2011 10.00 NRK nyheter 10.05
Det må jeg gjøre før jeg dør 10.45 Oddasat nyheter på samisk 11.00 NRK nyheter 11.15
VM Oslo 2011 12.00 NRK nyheter 12.05 VM
Oslo 2011 13.30 NRK nyheter 13.35 VM Oslo
2011 16.00 NRK nyheter 16.10 VM Oslo 2011
16.40 Oddasat - nyheter på samisk 16.55
Nyheter på tegnspråk 17.00 VM Oslo 2011
17.40 Distriktsnyheter 18.30 VM-kveld 19.55
Distriktsnyheter 20.30 Debatten 21.30 Fly med
oss! 22.00 Kveldsnytt 22.15 Filmbonanza 22.45
Kjendisbarnevakten

SVT 1
09.30 Gomorron Sverige 10.15 Go‘kväll 11.00
Rapport 11.05 Debatt 12.00 VM-studion 12.30
Skid-VM i Oslo 13.30 VM-studion 14.00 SkidVM i Oslo 15.30 VM-studion 15.55 Rapport
16.00 Kan man älska igen? 16.30 Sverige idag
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 Antikrundan
20.00 Plus 21.00 Debatt 21.45 X-Games 22.30
Uppdrag Granskning

FORSÍÐA

SPLUNKUNÝJAR KILJUR Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI!

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

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

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

LÍFIÐ

m.visir.is
ann
Fáðu Vísi í sím!
og í iPad

UMRÆÐAN
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BESTI BITINN Í BÆNUM

Benedikt bíður eftir símtali frá Hollywood
„Þetta er djobb fyrir íslenskan leikara,
það er að segja ef það verður íslenskur
útrásarvíkingur í þessari mynd eins og
þeirri dönsku,“ segir Benedikt Erlingsson. Mitchell Hurwitz, skapari gamanþáttanna Arrested Development, hefur
keypt endurgerðarréttinn að kvikmyndinni Direktören for det hele eftir Lars
von Trier. Hann hefur fengið stórkanónurnar Bryan Singer og Ron Howard
í lið með sér og ætlar sjálfur að leikstýra bandarísku útgáfunni, samkvæmt
kvikmyndavefsíðu Empire.
Benedikt og Friðrik Þór Friðriksson
léku stórt hlutverk í dönsku myndinni;
Friðrik var íslenskur útrásarvíkingur
en Benedikt túlkurinn hans. „Þetta var

„Askur fær þann heiður í dag,
þar færðu besta pasta sem þú
getur hugsað þér og sömuleiðis
gömlu góðu bernaise-sósuna
sem klikkar aldrei.“
Heiðar Austmann, dagskrárstjóri FM 957

burðarhlutverkið í myndinni og nú bíð
ég bara eftir símtalinu frá þeim. Ekki
nema þeir striki út hlutverk túlksins,“
segir Benedikt og viðurkennir að hann
hafi aldrei heyrt þessa Hurwitz getið og
þaðan af síður þáttanna hans þótt þeir
hafi hlotið fjöldann allan af Emmy-verðlaunum og Golden Globe styttu.
Ekki liggur fyrir hvenær tökur á
amerísku útgáfunni eiga að hefjast en
Benedikt á ljúfar og sérkennilegar minningar frá samstarfinu við von Trier, sem
er annálaður furðufugl. „Myndin var öll
tekin upp í sama húsnæðinu af því að þar
var svo gott mötuneyti og svo var boðið
upp á bjór og snafs í hádeginu. Hann
vildi eiginlega helst að allir væru fullir,

allavega leikkonurnar, og varð hálffúll þegar fólk vildi ekki drekka
meira. Að öðru leyti var óskaplega
þægilegt að vinna með honum.“ - fgg

ENDAR KANNSKI Í HOLLYWOOD

Mitchell Hurwitz, skapari
Arrested Development,
hefur keypt endurgerðarréttinn að Direktören
for det hele þar sem
Benedikt Erlingsson fór
á kostum í hlutverki
túlks. Hann segist
bíða eftir símtali frá
Hollywood.

Rakarastofan
Klapparstíg

Jóga Golf

S: 551 3010

Jóga Golf

Fylgni og ávinningur af því að stunda
jóga er mikill þegar kemur að árangri
í golfi. Andlegi hluti golfsins er ekki
síður mikilvægur en sá líkamlegi til
þess að sem bestur árangur náist.
Guðjón Sveinsson jógakennari verður
með námskeið í golf jóga sem hefst 2.mars
næstkomandi, kl 17:30 og verður haldið í
Kiwanishúsinu að
Engjateig 11.

LOKASPRETTURINN Þorvaldur Davíð þarf að standa á sviði frammi fyrir fjögur hundruð hákörlum í bransanum, bæði í New York
og Los Angeles. Hann frumsýnir innan skamms óperu í Juilliard-leikhúsinu sem gerist á Íslandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÞORVALDUR DAVÍÐ: BÝST VIÐ AÐ ÍLENGJAST Í NEW YORK

Sýnir fyrir 400 hákarla
í kvikmyndabransanum

Æfingarnar sem kenndar verða á námskeiðinu eru
gerðar til að auka einbeitingu, jafnvægi, liðleika og
styrk. Kennd er rétt öndun sem er einn mikilvægasti
þátturinn í að halda einbeitingu í golfi. Þá verður farið
yfir grundvallarundirstöður golfsveiflunnar, þá vöðva
sem reynir á og með iðkun jóga kemur þú í veg fyrir
algengustu meiðsli í golfi. Munu æfingarnar miðast við
getu hvers og eins.

Skráning í síma 772 4950 eða gudjon@sveinsson.is

www.sveinsson.is

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

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

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Lau 26.2. Kl. 19:00 Aukasýn. U Lau 12.3. Kl. 19:00
Mið 2.3. Kl. 19:00
Ö Mið 16.3. Kl. 19:00
Mið 9.3. Kl. 19:00
Ö Fim 17.3. Kl. 19:00

Ö
Ö

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 27.2. Kl. 14:00
Sun 27.2. Kl. 17:00
Sun 6.3. Kl. 14:00
Sun 6.3. Kl. 17:00
Sun 13.3. Kl. 14:00

U
Ö
Ö
Ö
Ö

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

Lau 26.3. Kl. 19:00

Ö
Ö
Ö
Ö

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

Brák (Kúlan)
Fös 25.2. Kl. 20:00 Aukas.
Fös 4.3. Kl. 20:00
Ö
Sun 27.2. Kl. 20:00

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

VIÐSKIPTI

Ö
Ö
U

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

ÍÞRÓTTIR

Ö
U
LÍFIÐ

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

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

UMRÆÐAN

Los Angeles og New York. Þeir
mæla útskriftarnemana út, meta
hverjir muni eiga upp á pallborðið og hverjir ekki. „Við byrjum 4.
apríl hérna í New York og fljúgum síðan til Los Angeles tveimur vikum seinna. Síðan eru einhver fundahöld í kringum þetta
og annað slíkt.“ Þorvaldur vill þó
ekki gera of mikið úr þessum sýningum, segir þetta svipað og aðrir
háskólar geri fyrir sína nemendur; þeir reyni að mynda brú milli
atvinnulífsins og skólans. „Út á
þetta gengur þetta, að koma sér á
framfæri og mynda tengsl.“
Þorvaldur hefur verið að leika
í nokkrum sýningum á vegum
skólans og segist hafa fundið fyrir

smá áhuga á sér. Hann hefur átt
nokkra fundi með umboðsmönnum, án þess þó að vera með neitt
fast í hendi. Hann býst allt eins við
því að ílengjast í New York eftir
að námi lýkur, hann segir að sér
líði vel í Stóra eplinu og hann er
búinn að trúlofast kærustu sinni,
Hrafntinnu Viktoríu. Þorvaldur
þarf reyndar að koma heim til
Íslands á þessu ári því hann leikur Stebba sækó í kvikmyndinni
Svartur á leik. Og svo er hann að
fara að frumsýna óperu í Juilliard-leikhúsinu. „Hún gerist reyndar á Íslandi í kringum 1890. Ég
samdi handritið og vinur minn í
skólanum sér um tónlistina.“
freyrgigja@frettabladid.is

Tveggja bóka samningur Yrsu

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

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

„Þetta er byggt upp á tveggja
manna senum og er svona aðaldæmið á lokaárinu,“ segir Þorvaldur Davíð Kristjánsson leiklistarnemi. Hann er á lokaári sínu
í Juilliard-háskólanum í New York
og fram undan eru því síðustu dagarnir í skóla. Einn hluti af náminu
er sýningarvettvangur þar sem
útskriftanemarnir láta ljós sitt
skína frammi fyrir hákörlunum í
bransanum. „Þetta er bara hluti af
náminu og fylgir starfinu. Annar
helmingurinn er list en hinn
bisness.“
Hátt í fjögur hundruð umboðsmenn og svokallaðir „casting
directors eða leikarastjórar
mæta á þessar sýningar í bæði

U

„Þetta eru mikil gleðitíðindi. Það
undirstrikar sterka stöðu Yrsu
á breskum bókamarkaði að þeir
skuli kaupa bók sem þeir hafa
ekki séð og vita ekkert um,“ segir
Pétur Már Ólafsson, útgefandi hjá
Bjarti/Veröld.
Breski útgáfurisinn Hodder
& Stoughton hefur tryggt sér
útgáfuréttinn á bókinni Horfðu á
mig eftir Yrsu Sigurðardóttur en
jafnframt fest kaup á væntanlegri
glæpasögu hennar um Þóru Guðmundsdóttur lögmann sem er enn
ófullgerð og kemur út hér á landi
í haust.
Hodder hefur áður tryggt
sér útgáfurétt á fjórum bókum
Yrsu, þar á meðal Auðninni sem
kemur út í sumar. Horfðu á mig

YRSA SIGURÐARDÓTTIR Rithöfundurinn
snjalli hefur gert tveggja bóka samning
við útgáfurisann Hodder & Stoughton.
MYND/KRISTINN INGVARSSON

kemur út í Bretlandi á næsta ári
og ófullgerða bókin ári síðar.
Hodder hefur áður keypt ófullgerða bók frá Yrsu, en það var Sér
grefur gröf, sem dagblaðið The

Independent valdi eina af glæpasögum ársins 2009.
„Þetta er mjög góður samningur. Hann byggir í raun á sömu forsendum og áður. Þeir keyptu réttinn
á fyrstu tveimur bókunum á sínum
tíma á miklu uppboði á milli breskra
forlaga,“ greinir Pétur Már frá.
„Verðið endaði í nokkuð aðlaðandi upphæð fyrir Yrsu og þeir
hafa haldið sig við þau kjör síðan.
Svo hafa bækurnar verið að fá
fantagóða dóma í Englandi og
salan hefur staðið undir væntingum
þeirra.“
Bækur Yrsu hafa ekki enn náð
inn á metsölulista í Bretlandi. Engu
að síður hefur hver bók Yrsu þar í
landi selst í tugum þúsunda eintaka.
- fb

Almería

Lloret der Mar

Barcelona

Tenerife

Orlando

Benidorm

Sumarfrí!
Hopp og hí og allir fara í

NÝTT!

Almería - El Toyo
99.100kr.*
VERÐ FRÁ:

7 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í börn í herbergi
með hálfu fæði á Hotel Barceló Cabe De Gata.
Brottför: 24. júní.
Verð á mann kr. 114.500,- ALLT INNIFALIÐ

NÝTT!

Lloret de Mar
98.300kr.*
VERÐ FRÁ:

7 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í börn í
herbergi með morgunverði á Hotel Cleopatra
Spa. Brottför: 17. júní.

NÝTT!

Barcelona
129.050kr.*
VERÐ FRÁ:

7 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna saman i herbergi
með morgunverði á Hotel Catalonia Aragon.
Brottför: 17. júní.

Tenerife
104.325kr.*
VERÐ FRÁ:

7 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með
1 svefnherbergi á Parque de las Americas.
Brottför: 2. júní.

Orlando
100.600kr.*
VERÐ FRÁ:

7 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi
með morgunverði á Baymont Inn. Brottför:
26. mars. Verð m.v. 2 fullorðna: 125.000.-

Benidorm - Albir
100.995 kr.
VERÐ FRÁ:

7 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2
svefnherbergjum á La Colina, Albir.
Brottför: 26. júní.

Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

MEIRA Á

urvalutsyn.is

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

ORATORS
- félag laganema við
Háskóla Ísland

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Vant fólk kallar
á meira bakkelsi
Óvenju fjölmennt var á aðalfundi
Félags eldri borgara síðasta
föstudag þegar 140 mættu í stað
100 árið áður. Velti því einhver fyrir
sér hvort rekja mætti fjölgunina til
þess að í félagið hefði bæst fólk
sem kynni til verka og smalaði á
fundi í félögum þar sem það vildi
komast til áhrifa. Þrjú voru kosin
ný í stjórnina á fundinum. Þau eru,
í öfugri stafrófsröð, Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson, Sólveig Hákonardóttir og Bryndís
Hagan Torfadóttir.
Til marks um
góða aðsókn að
fundinum þurftu
aðstandendur
að bregðast við
og kaupa meira
bakkelsi með
kaffinu.

Engilbert á tímamótum
Engilbert Jensen, fyrrverandi
söngvari íslensku bítlasveitarinnar
Hljóma og elsti liðsmaður sveitarinnar, heldur upp á sjötugsafmæli
sitt í dag. Af því tilefni ætla Gunnar
Þórðarson, félagi hans úr Hljómum,
og útgefandinn Óttar Felix Hauksson að heiðra vin sin með því að
kíkja til hans í kaffi og köku. Um
leið og bakkelsið rennur
ljúft niður verða
væntanlega rifjaðir
upp gamlir og
góðir Hljómatímar, enda
hljómsveitin ein
sú vinsælasta
í íslenskri tónlistarsögu. - óká, fb

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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DAGAR
Í REKKJUNNI
Nú getur þú skipt greiðslunum
vaxtalaust í allt að 18 mánuði á
öllum heilsurúmum frá King Koil

Amelia

(Queen Size 153x203 cm)

7.148 kr.
í 18 mánuði eða

119.760 kr.
staðgreitt

Mest lesið

3

Grindhvalir hugsanlega
fyrirboðar jarðskjálftans

4

Goðafoss kominn á flot

5

Menn ættu að hugsa um
hvað þeir segja

187%

Fréttablaðið er nú með

meiri lestur en Morgunblaðið.

74,7%

(fullt verð 149.700)

= 20% afsláttur

Corsica Plush
(Queen Size 153x203 cm)

11.482 kr.
í 18 mánuði eða

195.500 kr.
staðgreitt

MORGUNBLAÐIÐ

2010

71,4%

2009

2010

29,3%

2009

26%

FRÉTTABLAÐIÐ

í 18 mánuði eða

179.592 kr.
staðgreitt

(fullt verð 230.000)

= 15% afsláttur

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

10.572 kr.

= 16% afsláttur

Íslenskar útgerðir á umdeildu
hafsvæði

(fullt verð 213.800)

2

(Queen Size 153x203 cm)

Segir ríkisstjórnina hugleiða
að beita 11. greininni

AC-Paciﬁc
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