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Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...                               ... alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október  2008.

FÖSTUDAGUR
9. janúar 2009 — 8. tölublað — 9. árgangur

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ég lék þetta að mestu leyti af fingr-
um fram enda ekki mikið af upp-
skriftum að hafa að slíkum pott-
rétti,“ útskýrir Jón Vigfús 
Guðjónsson, tilraunakokkur með 
meiru, sem matreiddi ref í brúnni 
sósu og borðaði með bestu lyst.„Rétturinn smakkaðist gríðar-
lega vel þótt ótrúlegt megi virðast. 
Refurinn étur önnur dýr og ég hélt 
að það yrði kannski einhver skrít-
inn keimur af kjötinu, en það kom 
ekki fram í bragðinu. Rétturinn 
minnti helst á gúllas af fullorð-inni kind, sem er aðeins bragðmeiri en lamb “

steik. „Þetta er kannski einum of 
mikil nýjung fyrir þá. Þeir myndu 
sjálfsagt bara henda mér í sjóinn.“Nýtanlegt kjöt af refaskrokknum 
reyndist lítið þegar búið var að flá 
og úrbeina dýrið en Jón segist hafa 
náð af ganglimum og örlitlu af 
hryggnum. „Það kom mér á óvart 
hvað refurinn er rýr skepna þegar 

feldurinn er farinn af. Ef maður 
byði gestum í mat þyrfi um einn ref 
á mann, en ég væri alveg til í að 
borða ref hvenær sem er. Ég var 
mjög ánægður með réttinn og fleiri 
sem fengu að smakka þótt flestir 
segðu oj þegar þeir fréttu af tiltæk-
inu,“ segir Jón og telur ekki að hann 
hafi komið af stað tískubylgju í 
refaáti.

„Ellefu ára syni mínum fannst 
þetta reyndar líka gott E éh

Rebbi er góður á bragðið
Tilraunagleði sumra í eldhúsinu á sér engin takmörk. Jón Vigfús Guðjónsson hafði matreitt máv áður en 

hann tók sig til og eldaði íslenskan ref sem hann bar fram með kartöflumús, malti og appelsíni.

Jón Vigfús Guðjónsson stingur upp í sig fyrsta bitanum af refapottréttinum sem kom skemmtilega á óvart. Hann gæti vel hugsað 

sér ref oftar í matinn. 

MYND/JÓN VIGFÚS GUÐJÓNSSON

FISKBÚÐIN  Mos opnar í Mosfellsbæ í dag. Búðin er eina fiskbúðin í bænum og í henni má fá ferskan fisk og alls konar fiskrétti, meðal annars sushi.

2. janúar -28. febrúarHinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“með fíkjum, salati og ferskum parmesanostiRJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPAmeð humarfrauði
MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINImeð ristuðu grænmeti, kartöflumaukiog hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖNDmeð appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)NAUTALUNDBéarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati og sperglum (6.590 kr.)
LOGANDI CRÈME BRÛLÉEmeð súkkulaði ís  
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VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

VEÐRIÐ Í DAG

SIGRÍÐUR ARNARDÓTTIR 

Saknar ekki 
sjónvarpsins
FÖSTUDAGUR FYLGIR 
FRÉTTABLAÐINU Í DAG

föstudagur

SAKNAR EKKISJÓNVA

Sigríður Arnardóttir hjálpar fólki að efla sjálfstraustið á spennandi námskeiðum

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  9. janúar 2009

HUGI HALLDÓRSSON

Áhættuleikari 
í Bláa lóninu
Aðstoðar poppstjörnuna James Morrison

FÓLK 34

Fær feitan 
STEF-tékka
Toggi átti langvinsæl-

asta lag síðasta 
árs á Íslandi.

FÓLK 26

FÓLK „Okkar markmið er að opna 
þrjá veitingastaði á Íslandi,“ segir 
Deepan Panday, rekstrarstjóri og 
yfirmatreiðslumaður á nýjum 
nepölskum veitingastað, Kitchen, 
sem verður opnaður í næstu viku 
á Laugavegi 60. Panday er fæddur 
í Nepal. Hann flutti fyrir sex 
mánuðum til Íslands og ætlar nú 
að bjóða upp á ýmsar nýjungar á 
veitingastað sínum.  - ag / sjá síðu 34 

Nýr veitingastaður í Reykjavík:

Býður upp á 
nepalskan mat

VIÐSKIPTI Ákvörðun stjórnar Kaup-
þings um að fella niður persónu-
legar ábyrgðir starfsmanna af 
lánum til að kaupa hlutabréf í 
bankanum, var í samræmi við lög, 
að mati Viðars Más Matthíasson-
ar, prófessors í lögum við Háskóla 
Íslands.

Nýja Kaupþing fékk hann til 
þess að vinna álitsgerð um hvern-
ig fara eigi með lánin. Fréttablað-
ið hefur undir höndum niðurstöðu-
kafla álitsgerðarinnar, en hún mun 
í heild vera tugir blaðsíðna.

Álitsgerðin lá fyrir í nóvember, 
en Finnur Sveinbjörnsson, banka-
stjóri Kaupþings, væntir þess að 
málið verði til lykta leitt fyrir 
mánaðamót.

Niðurstöður Viðars Más eru í 

grófum dráttum þær að ákvörðun-
in frá 25. september hafi verið 
lögleg en að hugsanlega megi rifta 
henni á grundvelli gjaldþrotalaga. 
Þá vakni spurningin um hvernig 
skyldu starfsmannsins til þess að 
greiða lánið sé háttað. 

Viðar Már segir að meta verði 
heildarfjárhæð láns til starfs-
mannsins, uppreiknað miðað við 
25. september. Frá þeirri fjárhæð 
verði að draga verðmæti hluta-
fjárins miðað við gengi hluta í 
Kaupþingi þann dag. Þá var gengi 
hluta í bankanum 755 krónur á 
hlut.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Kaupþingi var verðmæti hluta-
fjárins hjá stórum hluta starfs-
mannanna meira en sem nam 

skuldinni við bankann, en bréfin 
urðu verðlaus við fall bankans í 
byrjun október.

Starfsmenn gamla Kaupþings 
fengu um 50 milljarða króna að 
láni hjá bankanum til þess að 
kaupa í honum hlutabréf.

Fram hefur komið að niðurfell-
ing ábyrgðanna hafi verið gerð til 
þess að koma í veg fyrir að lykil-
starfsmenn seldu hluti sína. Það 
hefði haft slæm áhrif á stöðu 
bankans.

Helgi Sigurðsson, yfirlögfræð-
ingur Kaupþings, sagði við Frétta-
blaðið í byrjun nóvember að 
ákvörðun stjórnarinnar 25. sept-
ember hefði byggst á áliti frá sér 
og hafi verið á sína ábyrgð.  

 - ikh

Niðurfelling ábyrgðar 
lögleg segir prófessor
Ákvörðun um að fella niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna gamla Kaup-

þings á lánum til hlutabréfakaupa var lögleg, að mati lagaprófessors. Rætt er um 

að lánin verði gerð upp á móti hlutabréfum á gengi þeirra fyrir hrun bankans. 

JÓN VIGFÚS GUÐJÓNSSON

Refurinn mun betri á 
bragðið en mávurinn
• matur • heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Böðvarsvaka
Böðvar Guðmundsson rithöf-
undur er sjötugur í dag 
og af því tilefni verður 
meðal annars efnt til 
listavöku í Íslensku 
óperunni á sunnu-
daginn.

TÍMAMÓT 20

Spilling í Brussel
„Valdi verður að fylgja aðhald. 
Því miður virðist slíkt aðhald vera 
enn minna í Brussel en Reykja-
vík“, skrifar Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson. 

Í DAG 16

ÍSRAEL, AP Alþjóðlegi Rauði kross-
inn bar í gær fram harðar ásak-
anir á Ísraela. Meðal annars eru 
ísraelskir hermenn sagðir hafa 
tafið fyrir því að hægt væri að 
koma særðum Palestínumönn-
um til hjálpar. Auk þess hafi 
björgunarfólk verið hindrað í 
því að fara inn í nokkur íbúðar-
hús í Zaytun-hverfi í Gazaborg 
þar sem fjögur ung börn fund-
ust lifandi við hliðina á látnum 
mæðrum sínum.

Ísraelskir embættismenn 
segja tafirnar stafa af því að 
bardagar hafi geisað í næsta 
nágrenni hússins, en talsmenn 
Rauða krossins segja framferði 
hersins hneykslanlegt og alls 
ekki ásættanlegt.

„Ísraelsher hlýtur að hafa 
gert sér grein fyrir ástandinu en 
kom hinum særðu ekki til hjálp-
ar,“ sagði Pierre Wettach í yfir-
lýsingu Rauða krossins. „Enn 
fremur gerði hann hvorki okkur 
né palestínska Rauða hálfmán-
anum kleift að aðstoða hina 
særðu.“

Björgunarfólk fékk loks í gær 
leyfi til að fara inn í Zaytun-
hverfið, fjórum dögum eftir að 
loftárás var gerð á svæðið. Í 
þremur húsum fundust fimmtán 
lík og átján særðar manneskjur, 

þar á meðal börn sem voru of 
máttfarin til að geta staðið upp.

Herinn neitaði björgunarfólki 
engu að síður um að fara inn í 
fleiri hús á þessu svæði, þrátt 
fyrir að þar sé að öllum líkind-
um að finna fleira fólk sem liggi 
í blóði sínu.

Rauði krossinn segir að „í 
þessu tilviki hafi Ísraelsher ekki 
sinnt skyldum sínum samkvæmt 
alþjóðlegum mannúðarlögum 
um að hlúa að og flytja á brott 
særða“.

Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna (SÞ), 
fordæmdi árás Ísraelsmanna á 
bílalest SÞ í gær. Farið verði 
fram á ítarlega rannsókn á 
árásinni en tveir létu lífið í 
henni. Ban Ki-moon hvetur til 
þess að tafarlausu vopnahléi 
verði komið á. Hjálparstofnun 
SÞ hefur hætt starfsemi á Gaza 
vegna árása Ísraelsmanna.

Nokkur hundruð manns söfn-
uðust saman fyrir utan sendiráð 
Bandaríkjanna við Laufásveg í 
gær til að mótmæla stuðningi 
Bandaríkjanna við árásir Ísra-
ela. Félagið Ísland-Palestína 
stóð fyrir mótmælunum undir 
yfirskriftinni „Sýnum samstöðu 
– stöðvum fjöldamorðin.“ 

 - gb, kóp

Rauði krossinn segir Ísraela brjóta alþjóðalög:

Ísraelar hindruðu 
aðgang að særðum

KÓLNANDI   Í dag verður lengst af 
fremur hæg suðlæg átt en hvessir 
sunnan til með kvöldinu. Skúrir 
eða él sunnan- og vestanlands og 
norðvestan til síðdegis. Hiti 0-7 
stig með ströndum, mildast syðst.  
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BLÓÐI DRIFIN DÚKKA Í BETLEHEM Mótmælendur í Betlehem halda á dúkku í blóð-
ugum reifum til að minnast þeirra barna sem látist hafa í árásum Ísraelsmanna á 
Gaza.    NORDICPHOTOS/AFP

Óvænt í Garðabæ
Stjarnan skellti Grinda-
vík óvænt í fyrsta 
deildarleik 
liðsins undir 
stjórn Teits 
Örlygssonar.

ÍÞRÓTTIR 30
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Magnús, var hann ekki bara 
draugfullur ljósmyndarinn?

„Um það er ekkert hægt að segja, 
og kemur efni myndarinnar ekki við. 
Ólíklega þó var hann drukkinn.“

Bandaríski lögmaðurinn Stuart Peacock 
náði dularfullri þoku í Hólavalla-
kirkjugarði á ljósmynd. Magnús 
Skarphéðins son, formaður Sálarrann-
sóknafélags Reykjavíkur, segir allmargar 
sannfærandi röksemdir benda til þess að 
myndin sé af draug.

20–70%
afsláttur

RISA-
ÚTSALA ELLINGSEN

Reykjavík, Fiskislóð 1 
Opið mánudag–föstudag 10–18 
laugardag 10-16

Akureyri, Tryggvabraut 1–3 
Opið mánudag–föstudag 8–18
laugardag 10-16

FRAMKVÆMDIR Íslenskir aðalverk-
takar, stærsti verktakinn í bygg-
ingu tónlistarhússins við Reykja-
víkurhöfn, á útistandandi átta 
hundruð milljónir króna vegna 
verksins. Félagið hafði ekki fengið 
greitt fyrir vinnu sína í þrjá mánuði 
áður en vinna við verkið var stöðv-

uð um áramótin. 
Verkkaupinn er 
Eignarhaldsfé-
lagið Portus hf., 
félag sem var í 
eigu Landsbank-
ans og Nýsis. 
Stjórnarformað-
ur félagsins var 
Björgólfur Guð-
mundsson. Port-
us er nú til jafns 
í eigu Gamla og 
Nýja Landsbank-
ans. 

Í um tvo mán-
uði hafa viðræð-
ur átt sér stað 
milli Gamla og 
Nýja Lands-
bankans, Aust-
urhafnar, félags 
í eigu ríkis og 
borgar, ÍAV og 

annarra smærri verktaka sem að 
verkinu koma. Hafa viðræðurnar 
snúist um leiðir til þess að Austur-
höfn taki Portus yfir. Samningavið-
ræðurnar hafa dregist mjög á lang-
inn. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins tefst málið helst hjá 
Landsbankamönnum. Ekki hefur 
tekist að fá upplýsingar um hvað 
veldur.  

Algjör stöðvun framkvæmda við 
Tónlistarhúsið myndi hafa alvar-

legar afleiðingar í för með sér, að 
mati viðmælenda Fréttablaðsins. 

Verði ekkert að gert, innan viku 
eða tíu daga, mun allt fara í vask-
inn, að sögn Helga S. Gunnarsson-
ar, framkvæmdastjóra Portusar. 
„Tjónið yrði gígantískt. Það myndi 
taka að minnsta kosti tíu til fimmt-
án ár að koma þessu aftur af stað. 
Það þyrfti að endurnýja alla samn-
inga, endurhanna, tryggja fjár-
mögnun og bjóða út flókna hluta 
hússins aftur.“ 

Helgi segir nauðsynlegt að hafa 
sóknarfæri sem fólgin eru í bygg-
ingu hússins í huga. Varast þurfi 
að láta skammtímahugsun stjórna 

för. Nauðsynlegt sé að geta tekist 
á við upp- og niðursveiflur sem 
verða muni meðan á verkefninu 
stendur.  

Sigurður R. Ragnarsson, fram-
kvæmdastjóri Austurhafnarverk-
efnis hjá ÍAV, tekur í svipaðan 
streng. „Ef þetta er spurning um 
nokkra daga í viðbót þá bjargast 
þetta. En ef þetta fer að hlaupa á 
vikum er ljóst að mikill skaði verð-
ur og erfitt að koma verkefninu 
aftur af stað.“ 

Sigurður er þó enn bjartsýnn á 
að samningar náist, þótt hann sé 
löngu farinn að lengja eftir niður-
stöðu.   holmfridur@frettabladid.is

ÍAV á útistandandi 
800 milljónir króna
Portus Group, sem nú er í eigu Nýja og Gamla Landsbankans, skuldar ÍAV 800 

milljónir. Verktakinn hætti tímabundið vinnu við húsið um áramótin. Tíu til 

fimmtán ár gæti tekið að hefja framkvæmdir aftur, stöðvist þær að fullu.   

VIÐSKIPTI Straumur-Burðarás 
hefur höfðað mál á hendur 
Fjármálaeftirlitinu (FME) fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur. 

Bankinn vill fá hnekkt stjórn-
valdssekt upp á eina milljón 
króna sem FME lagði á hann fyrir 
að hafa ekki tilkynnt innan 
tímamarka viðskipti með eigin 
bréf. Sektin var lögð á í septem-
ber síðastliðnum.

Straumur segir að um arð-
greiðslu hafi verið að ræða sem 
samþykkt hafi verið á hluthafa-
fundi og falli ekki undir reglurn-
ar. Því er FME ekki sammála og 
vísar til sambærilegs máls Glitnis 
sem upp kom árið 2003.  - óká

Deilt um stjórnvaldssekt:

Straumur kærir 
Fjármálaeftirlit

SJÁVARÚTVEGUR Gunnar Bergmann 
Jónsson, framkvæmdastjóri Félags 
hrefnuveiðimanna, segir félags-
menn bjartsýna á að sjávarútvegs-
ráðherra veiti veiðiheimild á að 
minnsta kosti 200 hrefnum á þessu 
ári, jafnvel 400. Í fyrra hljóðaði 
heimildin einungis upp á 40 dýr en 
Gunnar segir allt aðrar forsendur 
vera uppi nú. „Það var einungis 
veitt fyrir innanlandsmarkað en nú 
er verið að hugsa um að selja um 
90 prósent af öllu kjötinu til Jap-
ans. Eftirspurnin er svo sannar-
lega til staðar, við gætum hæglega 
selt kjöt af 1.000 dýrum ef við 
fengjum að veiða þau,“ segir hann. 
„Það er því kominn tími til að fara 

að gera þetta af alvöru,“ bætir 
hann við.

Hann segir að ef Einar Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra fari eftir 
því sem Hafrannsóknastofnun 
hefur lagt til undanfarin ár varð-
andi veiðar á hrefnu og langreyði 
gætu skapast um 200 til 300 ný 
störf í landinu.

Félagið hefur verið að svipast 
um eftir hentugri staðsetningu 
fyrir löndunaraðstöðu og vinnslu á 
Akranesi. Gunnar Sigurðsson, for-
seti bæjarstjórnar þar í bæ, segir á 
fréttavef Skessuhorns að þeirri 
starfsemi gætu fylgt um 30 störf og 
bæjaryfirvöld tækju slíku fegins 
hendi.  - jse 

Félag hrefnuveiðimanna vill fá að veiða nokkur hundruð hrefnur: 

Segjast getað selt þúsund hrefnur

HVALVEIÐAR VIÐ ÍSLAND Bæjaryfirvöld 
í Kópavogi eru meðal þeirra sem knýja 
á sjávarútvegsráðherra í auglýsingu sem 
birtist í Fréttablaðinu í dag að heimila 
hvalveiðar innan þeirra marka sem 
Hafrannsóknastofnun hefur lagt til. 

HELGI S. 
GUNNARSSON

SIGURÐUR R. 
RAGNARSSON

FRAMTÍÐ Í ÓVISSU Hefjist framkvæmdir við tónlistarhúsið ekki fljótlega er hætt 
við að það standi við Reykjavíkurhöfn í þessari mynd í áraraðir.  MYND/PORTUS

Ef svo færi að framkvæmdir stöðvuðust við tónlistarhúsið myndi atvinnu-
leysi aukast um fjögur prósent í landinu. 

Á verkstað störfuðu þegar mest var á þriðja hundrað manns, sem allir 
hafa verið sendir heim eða til annarra verka. Engum þeirra hefur verið sagt 
upp. Hátt í þrjú hundruð manns til viðbótar vinna að húsinu, í höfuðstöðv-
um ÍAV, hjá verkkaupum, eftirlitsaðilum, verkfræðistofum og undirverktök-
um. Tvö hundruð þeirra eru við störf á Íslandi. Verði bygging hússins blásin 
af gætu því um fjögur hundruð manns orðið atvinnulaus á einu bretti á 
Íslandi. Í heild eru nú um tíu þúsund manns atvinnulaus á landinu. 

ATVINNULEYSI GÆTI AUKIST

VIÐSKIPTI Kauphöllin hefur sent 
Ríkisútvarpinu ohf. opinbera 
áminningu vegna þess hve seint 
ársreikningar fyrir tvö tímabil á 
árinu 2007 bárust. Það er brot á 
reglum Kauphallarinnar.

„Það voru mikil vandræði með 
stofnefnahagsreikninginn og það 
var sérstakt hvað ríkisendurskoð-
un, fjármálaráðuneyti og mennta-
málaráðuneyti voru lengi að koma 
sér saman um hvernig þetta ætti 
að líta út,“ segir Ómar Benedikts-
son, stjórnarformaður RÚV. „Þetta 
er því réttmæt ábending, þó ég 
skilji ekki hví áminningin kemur 
núna.“ - kóp

Skiluðu reikningum seint:

Kauphöllin 
áminnir RÚV

SAMFÉLAGSMÁL Nánast allir Íslendingar á þrítugsaldri 
eru skráðir á Fésbókina (Facebook) eða 95,8 prósent. 
Þetta kemur fram í úttekt sem ABS Fjölmiðlahús 

hefur gert. Samfélagsvefurinn er 
einnig vinsæll hjá öðrum aldurshóp-
um því 120 þúsund Íslendingar eru 
skráðir. 

Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðing-
ur segir hluta af skýringunni fyrir 
þessum vinsældum vefsins vera 
þann að félagslíf hér á landi sé að 
miklu leyti að færast inn á verald-
arvefinn. „Hér hefur kannski ekki 
skapast mikil hefð fyrir því að fólk 
hittist eins og til dæmis Bretar gera 

á kránum eða aðrar þjóðir gera í almenningsgörðum 
eða kaffihúsum,“ segir Eyjólfur Örn. „Hér er náttúr-
lega mikið myrkur og veðurfar eins og það er og því 
að mörgu leyti þægilegt að hafa samskiptin með 
þessum hætti.“ Stúlkur og konur eru mun ásæknari í 

samfélagsvefinn en 59 prósent kvenþjóðarinnar 
þrettán ára og eldri eru skráð þar en 41 prósent karla 
og drengja. 

En Íslendingar eru ekki einir um ásóknina á Fésbók. 
Eyjólfur segir að í júní síðastliðnum hafi 132 milljónir 
manna verið skráðar á Fésbókina.   - jse

Úttekt á fjölda Íslendinga sem eru skráðir á vinsælasta samfélagsvefinn:

Nær allir Íslendingar á þrí-
tugsaldri skráðir á Fésbók

HLUTFALL ÍSLENDINGA Á FÉSBÓKINNI
Aldur  Hlutfall á Facebook
13-19 83,6%
20-29 95,8%
30-39 63,5%
40-49 30,6%
50-59 13,2%
60+ 3,1% 
Samtals eru 120.440 skráðir á Fésbókinni eða 46,9% 
landsmanna yfir þrettán ára aldri.

HEIMILD: ABS FJÖLMIÐLAHÚS

EYJÓLFUR ÖRN 
JÓNSSON

HEILBRIGÐISMÁL Fjöldi manns stóð 
vörð um Sólvang þegar Guðlaugur 
Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra 
mætti á fund með starfsmönnum í 
gærkvöldi. Með því vildi fólkið 
mótmæla áformum ráðherra um 
St. Jósefsspítala - Sólvang.

„Hér eru einstaklingar og 
félagasamtök úr Hafnarfirði sem 
verja starfsemina,“ sagði Hildur 
Helga Gísladóttir, úr Bandalagi 
hafnfirskra kvenna. „Við höfum 
áður lent í þessu þegar Sighvatur 
Björgvinsson vildi gera St. 
Jósefsspítala að öldrunarstofnun. 
Okkur tókst að hnekkja því og 
vonandi gengur það núna.“ - kóp

Hafnfirðingar eru ósáttir:

Vilja verja starf-
semi Sólvangs

SKJALDBORG Fjöldi Hafnfirðinga stóð 
vörð um Sólvang þegar heilbrigðisráð-
herra kom af fundinum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BORGARAFUNDUR Er borgaraleg 
óhlýðni réttlætanleg og hvernig á 
að haga sér í mótmælum? Þessar 
spurningar voru ræddar á 
borgarafundi í Iðnó í gær fyrir 
fullu húsi.

Frummælendur voru Hörður 
Torfason tónlistarmaður, Eva 
Hauksdóttir verslunareigandi, 
nafnlaus grímuklæddur anarkisti 
og Stefán Eiríksson lögreglu-
stjóri. Eva sagði að borgaraleg 
óhlýðni væri leið valdlauss 
almennings til mótmæla en 
Stefán Eiríksson sagði hana 
lögbrot.  - kóp

Húsfyllir á fundi í Iðnó:

Aðferðafræði 
mótmæla rædd

MÓTMÆLENDUM HEILSAÐ  
Stefán Eiríksson lögreglustjóri heilsaði 
upp á Evu Hauksdóttur og anarkista á 
fundinum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VIÐSKIPTI Um 3.500 fyrirtæki hér 
á landi stefna í gjaldþrot. Þetta 
er niðurstaða úttektar sem 
fyrirtækið Credit Info á Íslandi 
hefur gert og sagt var frá í 
kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins í 
gær.

Haft var eftir Rakel Sveins-
dóttur, framkvæmdastjóra 
Credit Info á Íslandi, að um sé að 
ræða atvinnufyrirtæki en ekki 
svokölluð skúffufyrirtæki eða 
eignarhaldsfélög. Hún sagði þó 
ekki hægt að segja til um fjölda 
starfsmanna sem missa vinnuna 
fari sem horfi samkvæmt 
úttektinni. - jse

Úttekt á stöðu fyrirtækja:

3.500 fyrirtæki 
verða gjaldþrota

SPURNING DAGSINS
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SVEITARFÉLÖG Fjögur sveitarfélög 
hafa óskað eftir viðræðum við heil-
brigðisráðuneytið um að taka við 
verkefnum í heilbrigðisgeiranum. 
Þetta er Reykjanesbær, Hafnar-
fjörður, Mosfellsbær og Skaga-
fjörður. 

Reykjanesbær hefur óskað eftir 
viðræðum við að taka yfir rekstur 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 

og ætlar heil-
brigðisráðu-
neytið að hefja 
viðræður í byrj-
un febrúar.

Guðlaugur 
Þór Þórðarson 
heilbrigðisráð-
herra kynnti 
nýlega áform 
ráðuneytisins 
um að semja við 

sveitarfélögin um að taka við 
rekstri í heilbrigðisþjónustu. Guð-
laugur Þór segist ætla að beita sér 
fyrir því að verkefni verði færð 
þar sem það hentar. 

„Það liggur fyrir að fjölmörg 
sveitarfélög hafa áhuga á því að 
taka við rekstri bæði í sambandi 
við heimahjúkrun og heilsugæslu 
og ýmsu öðru sem að þessu snýr. 
Það liggur fyrir að við munum setj-
ast niður á næstunni með þeim 
sveitarfélögum sem hafa áhuga á 
að skoða það til að sjá hvort það 
náist lending,“ segir hann.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ, segir að sveitar-
félagið óski eftir að taka yfir rekst-
ur Heilbrigðisstofnunar Suður-
nesja, það er sjúkrahúsið og 
heilsugæsluna. Hann gerir ráð 
fyrir að þetta verði rekið í formi 

sjálfseignarstofnunar sem Reykja-
nesbær ætti meirihluta að með 
þátttöku LSH og annarra sveitar-
félaga, til dæmis Hafnarfjarðar. 

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafa 
einnig óskað eftir viðræðum við 
ráðuneytið um framtíðarfyrir-
komulag heilbrigðismála í bænum, 
ekki síst að þróa „framtíðarhlutverk 
Sólvangs í samræmi við tillögur 

heilbrigðisráðherra um heildræna 
öldrunarþjónustu í Hafnarfirði“, 
segja bæjaryfirvöld í samþykkt 
sinni.

Í Skagafirði hefur sveitarstjórn-
in óskað eftir viðræðum við ráðu-
neytið um að taka yfir rekstur heil-
brigðisstofnunarinnar. Gréta 
Guðmundsdóttir, forseti sveitar-
stjórnar, segir að heilsugæslan og 
öldrunarþjónustan henti vel með 
svipuðum rekstri sveitarfélagsins. 
Sveitarstjórn vilji hafa alla mögu-
leika opna, líka möguleikann á að 
taka yfir rekstur sjúkrahússins. 

Viðræður eigi sér stað í febrúar 
en ekki sé alveg ljóst hvort það sé 
við heilbrigðisráðuneytið eða nýja 
heilbrigðisstofnun á Norðurlandi.

 ghs@frettabladid.is

Sveitarfélögin vilja 
taka verkefnin yfir
Fjögur sveitarfélög vilja viðræður við heilbrigðisráðuneytið um að taka yfir 

verkefni í heilbrigðisþjónustu. Ráðherra beitir sér fyrir tilfærslu. Reykjanesbær 

vill samstarf við Hafnfirðinga og LSH um rekstur sjálfseignarstofnunar.

EFNAHAGSMÁL Englandsbanki 
lækkaði stýrivexti um 50 punkta í 
gær og fara þeir við það í 1,5 
prósent. 

Vaxtalækkunin þykir bera þess 
merki að seðlabankinn reyni til 
þrautar að sneiða hjá kreppu þar 
í landi sem hafi komið mjög við 
buddu bæði landsmanna og 
fyrirtækja í landinu. Breska 
ríkisútvarpið hafði reyndar eftir 
forsvarsmönnum breskra 
framleiðslufyrirtækja, að 
seðlabankinn hefði mátt skera 
vextina meira niður.

Stýrivextir í Bretlandi hafa 
aldrei verið lægri, eða allt frá því 
Englandsbanki var stofnaður árið 
1694.  - jab

Bretar lækka stýrivexti:

Stuðpúði gegn 
kreppunni

ENGLANDSBANKI Stýrivextir hafa aldrei 
verið lægri en nú í 315 ára sögu Eng-
landsbanka. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

TYRKLAND, AP Yfirmenn tyrkneska 
hersins áttu í gær neyðarfundi með 
forseta og forsætisráðherra 
landsins vegna handtöku þriggja 
fyrrverandi herforingja og níu 
yfirmanna í hernum í tengslum við 
rannsókn á tilraun til stjórnarbylt-
ingar.

Herinn, sem áður réð lögum og 
lofum í landinu, er sagður afar 
ósáttur við handtökurnar.

Alls eru í gangi réttarhöld yfir 
86 manns vegna málsins. Þeir 
segjast allir saklausir, en saka 
ríkisstjórnina um að reyna að 
þagga niður í gagnrýnendum.  - gb

Neyðarviðræður í Tyrklandi:

Handtökur 
vekja deilur

VILJA TAKA YFIR Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra ætlar að beita sér fyrir 
því að verkefni í heilbrigðisþjónustu verði færð til sveitarfélaganna á næstunni. Hann 
tilkynnti áform um sparnað og uppstokkun í rekstri heilbrigðisstofnana í fyrradag. 
Bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ hafa áhuga á að taka yfir rekstur Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÁRNI SIGFÚSSON

Það liggur fyrir að fjöl-
mörg sveitarfélög hafa 

áhuga á því að taka við rekstri 
bæði í sambandi við heimahjúkr-
un og heilsugæslu.

GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON 
HEILBRIGÐISRÁÐHERRA

LÖGREGLUMÁL Fíkniefni fundust 
við húsleit í Norðlingaholti í 
fyrrakvöld. Um var að ræða 
amfetamín, hass og marijúana. 
Karlmaður og kona voru handtek-
in. Húsleitin var framkvæmd að 
undangengnum dómsúrskurði. 
Við aðgerðina, sem er liður í að 
hamla gegn sölu og dreifingu 
fíkniefna, naut lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu aðstoðar 
fíkniefnaleitarhunds frá 
tollgæslunni. - jss

Lögreglan í húsleit:

Fíkniefni í 
Norðlingaholti

SJÁVARÚTVEGUR Yfir 30 hvalrekar 
voru tilkynntir Hafrannsókna-
stofnun á síðasta ári en það eru 
mun fleiri en áður að sögn Gísla 
Víkingssonar, sérfræðings á 
nytjastofnasviði hjá Hafró.

Til viðmiðunar segir hann að 
venjulega berist um 15 til 20 
tilkynningar á ári. Engin 
haldbær skýring er á þessu að 
sögn Gísla. Nokkrum hvalateg-
undum hefur fjölgað nokkuð á 
síðustu árum en þó ekki svo að 
það útskýri þennan fjölda 
hvalreka á síðasta ári.

Í síðustu viku rak fjórtán 
metra langan búrhval á Borgar-
hafnarfjöru í Suðursveit.   - jse

Hafrannsóknastofnun:

Aldrei fleiri 
hvalrekar

BANDARÍKIN Klámkóngurinn Larry 
Flynt, sem um árabil hefur gefið 
út karlatímaritið Hustler, hefur 
biðlað til bandarískra yfirvalda 
að styrkja klámiðnað landsins um 
fimm milljarða dollara, eða sem 
nemur um 640 milljörðum 
íslenskra króna. Að sögn Flynts 
er verulega hætt við því að án 
aðstoðar muni klámiðnaðurinn 
vestanhafs bíða skipbrot.

Bandarísk stjórnvöld hafa 
aðstoðað bílaframleiðendur í 
miklum mæli upp á síðkastið. 
Flynt segir klámiðnaðinn finna 
fyrir kreppunni eins og aðrir og 
spyr hvort meira stórmál sé að 
þaðan berist kall eftir hjálp en 
frá bílaframleiðendum. - kg

Flynt vill opinberan stuðning:

Kreppan skekur 
klámheiminn

FLYNT Útgefandi Hustler er uggandi um 
framtíð klámiðnaðarins.
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NÓTTIN OG MORGUN-
DAGURINN  
Það gengur lægð yfi r mitt 
landið á morgun en áhrifa 
hennar gætir seint í kvöld. 
Þá verður komið suðaust-
an hvassviðri með rigningu 
sunnan til á landinu. Í nótt 
hvessir víða en á morgun 
verður kominn norðaustan 
stormur á Vestfjörðum 
og víða hvassviðri með 
ströndum nyrðra. 
Þessu fylgir áköf 
snjókoma. Einnig 
verður hvasst SA-til 
á landinu á morgun.       

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

REYKJAVÍK Borgarráðsfulltrúar 
meirihlutans lögðu fram bókun á 
fundi borgarráðs í gær vegna 
fréttar Fréttablaðsins af húsunum 
við Laugaveg 4-6. Þar segir að 
afstaða borgaryfirvalda til skipu-
lags og uppbyggingar á reitnum 
hafi ekkert breyst. Óákveðið sé 
hvort borgin muni sjálf byggja á 
reitnum eða hvort aðrir komi að 
því. Misskilningur sé í fréttinni 
hvað það varðar. Ráðast eigi í upp-
byggingu að hönnun lokinni, en 20 
milljónir fara í hönnun húsanna í 
ár.

Borgarráðsfulltrúar Samfylk-
ingarinnar spurðu um fjármagns-
kostnað kaupverðs húsanna, 580 

milljóna króna, og hver hann verði 
ef húsin standi ónýtt í eitt, þrjú 
eða fimm ár. Þá var spurt hvernig 
20 milljónunum yrði varið og 
hvort kostnaður við endurgerð 
húsanna hafi verið endurmetinn 
eftir breytingu á deiliskipulagi.

Ólafur F. Magnússon bókaði að 
hann hefði barist gegn þeirri 
„framsóknarverktakabílastæða-
húsamenningu“ sem ráðið hefði 
ríkjum í tíð R-listans. Nær hefði 
verið að kaupa húsin 2005, þegar 
hann lagði það til. - kóp

Meirihlutinn segir óákveðið hver byggir upp á Laugavegi 4 og 6:

Afstaða til húsanna óbreytt
Frétt Fréttablaðsins, sem meiri-
hlutinn mótmælir í bókun, byggir á 
samtali við Hrólf Jónsson, sviðs-
stjóra framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkur. Ekki náðist í hann í gær, 
en vegna bókunarinnar er hér birt 
útskrift af hluta samtals við hann við 
vinnslu fyrri fréttarinnar:

Blaðamaður: Þannig að það 
á ekkert að fara í uppbyggingu á 
húsunum áður en þau verða seld 
sem sagt?

Hrólfur: Nei, hugmyndin er bara 
að reyna að selja þetta. Hvernig 
það sem það nú gengur.

HRÓLFUR JÓNSSON

GENGIÐ 08.01.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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BAUGSMÁL Tekist var á um kröfur 
verjanda Jóns Ásgeirs Jóhannes-
sonar um að rannsókn efnahags-
brotadeildar Ríkislögreglustjóra 
á skattamálum Jóns Ásgeirs yrði 
úrskurðuð ólögmæt í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær.

Ákæra var gefin út í málinu 18. 
desember síðastliðinn, eftir að 
verjandi Jóns Ásgeirs lagði fram 
kröfu sína, og með útgáfu ákæru 

lauk rannsókn 
málsins form-
lega. 

„Þessi rann-
sókn er ekki í 
gangi, það er 
forsenda að 
rannsókn sé í 
gangi til að 
hægt sé að bera 
hana undir 

dóm,“ sagði Helgi Magnús Gunn-
arsson, saksóknari efnahagsbrota 
hjá Ríkislögreglustjóra, í réttar-
sal í gær. Hann krafðist þess að 
kröfum verjandans yrði vísað frá 
dómi eða þeim hafnað.

Helgi Magnús sagði óvíst hvaða 
afleiðingar það eigi að hafa 
komist dómari að þeirri nið-
urstöðu að rannsóknin sé 
ólögmæt, eftir að henni 
sé lokið. Réttara væri 
að kröfur sem þessar 
væru hafðar uppi í 
því dómsmáli þar 
sem fjallað er um 
ákæruna, í stað þess 
að gera kröfur í sérstöku 
dómsmáli.

Ekki skiptir máli þótt rannsókn-
inni sé lokið, krafan um að hún 
verði dæmd ólögmæt stendur, 
sagði Gísli H. Hall, sem flutti 
málið fyrir hönd Gests Jónssonar, 
verjanda Jóns Ásgeirs.

Gísli sagði að brotið hafi verið 
gegn rétti Jóns Ásgeirs til rétt-
látrar málsmeðferðar innan hæfi-
legs tíma. Upphaf málsins megi 

rekja til húsleitar hjá Baugi í 
ágúst 2002, og því rúmlega sex 
ár síðan það hófst. Sækja hefði 
átt allt málið í einu í stað þess að 

gefa út samtals þrjár 
ákærur í einu og sama 

málinu, sagði Gísli.
Þessu hefur sak-

sóknari hafnað og 
bent á að um nýtt mál sé að ræða. 
Málið byggist þó á gögnum sem 
aflað var í húsleitinni.

Verjandi Jóns Ásgeirs krafðist 
þess til vara að Helgi Magnús 
yrði úrskurðaður vanhæfur í mál-
inu. Gísli sagði Helga hafa komið 
að rannsókn málsins frá upphafi, 
en hann stýrði meðal annars hús-
leitinni í höfuðstöðvum Baugs 
Group í ágúst 2002. Að auki benti 

Gísli á að Helgi Magnús hefði 
verið vitni í fyrri hluta málsins. 
Því sé fráleitt trúverðugt að telja 
hann hlutlausan í málinu.

Gísli sagði Helga Magnús einn-
ig hafa brotið gegn tilmælum 
ríkissaksóknara þegar hann sendi 
fjölmiðlum ákæru í málinu áður 
en hún hafði verið þingfest.

Helgi Magnús hafnaði kröfum 
um að hann yrði úrskurðaður van-
hæfur, en rökstuddi það ekki 
frekar í dómsalnum í gær.

Kristín Jóhannesdóttir, systir 
Jóns Ásgeirs, gerir sömu kröfur 
og Jón Ásgeir um að rannsókn 
verði úrskurðuð ólögmæt, eða að 
saksóknari víki. Mál hennar verð-
ur flutt mánudaginn 12. janúar.

 brjann@frettabladid.is

Baugsrannsókn ólög-
mæt segir verjandi
Krafa verjanda Jóns Ásgeirs Jóhannessonar um að rannsókn á skattahluta 

Baugsmálsins verði úrskurðuð ólögmæt gengur ekki upp, segir saksóknari. 

Rannsókn sé lokið og ákæra gefin út. Verjandi segir saksóknara vanhæfan.

AFLEIÐINGAR Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota hjá Ríkislög-
reglustjóra, segir óvíst hvaða afleiðingar það eigi að hafa að úrskurða rannsókn sem 
sé þegar lokið ólögmæta. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GÍSLI H. HALL

BAUGS M Á L I Ð

GÖGN ÚR HÚSLEIT HJÁ BAUGI Í ÁGÚST 2002 ENN FYRIR DÓM
Trúlega hefur ekkert dómsmál á 
Íslandi tekið fleiri snúninga, bæði 
í réttarsalnum og utan hans, en 
Baugsmálið svokallaða. Þeir eru 
ófáir dagarnir sem verjendur og 
sækjendur eyddu í sölum Héraðs-
dóms Reykjavíkur og Hæstaréttar.

Þótt Baugsmálið hafi átt sér tals-
verðan aðdraganda má rekja upphaf 
málsins alls til húsleitar sem gerð 
var í höfuðstöðvum Baugs Group 
28. ágúst 2002. Ákveðið var að fram-
kvæma húsleitina eftir að Jón Gerald 
Sullenberger lagði fram gögn hjá 
ríkislögreglustjóra.

Fyrsti hluti
Tæplega tveimur árum eftir húsleit-
ina var fyrsta ákæran í Baugsmálinu 
gefin út. Hún var í 40 liðum, en 
ákærð voru þau Jón Ásgeir Jóhannes-

son, Jóhannes Jónsson, Kristín 
Jóhannesdóttir, Stefán Hilmarsson 
og Anna Þórðardóttir. Við meðferð 
málsins var 32 liðum vísað frá, 
og sýknað í þeim átta liðum sem 
eftir stóðu í janúar 2007. Þar með 
lauk fyrsta hluta Baugsmálsins fyrir 
dómstólum.

Annar hluti 
Skipaður var sérstakur saksóknari 
sem þann 31. mars 2006 gaf út 
endurákæru í 19 liðum vegna þeirra 
32 liða sem vísað var frá í fyrsta 
hluta Baugsmálsins. Hófst þá það 
sem kalla má annan hluta málsins. 
Þar voru ákærðir þeir Jón Ásgeir 
Jóhannesson, Tryggvi Jónsson og Jón 
Gerald Sullenberger. 

Dómur féll vegna þess hluta máls-
ins 5. júní 2008. Þá voru þeir Jón 

Ásgeir Jóhannesson og Jón Gerald 
Sullenberger dæmdir í þriggja mán-
aða skilorðsbundið fangelsi. Tryggvi 
Jónsson var dæmdur í tólf mánaða 
skilorðsbundið fangelsi. Þar með 
lauk öðrum hluta málsins.

Þriðji hluti
Þriðji og síðasti hluti málsins snýst 
um meint skattalagabrot í rekstri 
Baugs Group og Gaums, fjölskyldu-
fyrirtækis Jóns Ásgeirs, um skatta-
lagabrot Jóns Ásgeirs og Tryggva 
persónulega. Ákærð eru þau Jón 
Ásgeir Jóhannesson, Kristín Jóhann-
esdóttir og Tryggvi Jónsson. Gögn 
sem rannsókn þessa hluta málsins 
byggir á fengust úr húsleitinni árið 
2002, og því hægt að tala um þetta 
sem einn anga Baugsmálsins þó að 
um sjálfstætt mál sé að ræða.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Ráðuneyti, æðsta stjórn ríkisins 
og kostnaður ríkissjóðs vegna 
vaxtagjalda munu á næsta ári 
nema rúmum 555 milljörðum, 
121 milljarði meira en fjárlögin 
2008 heimiluðu. 

Tvö ráðuneyti hafa minni fjár-
heimildir nú á síðasta ári. Sam-
gönguráðuneytið, fær tæpum 
fjórum milljörðum minna og 
dóms- og kirkjumálaráðuneytið 
sem fær tæpum fimm milljónum 
minna. 

Mesta aukningin er vegna 
vaxtagjalda ríkissjóðs, sem eykst 
um rúma 65 milljarða. Þá aukast 
fjárheimildir félags- og trygg-
ingaráðuneytis um tæpar 28 
milljarða.

Til æðstu stjórnar ríkisins 
heyrir meðal annars Alþingi, 
ríkisstjórn og hæstiréttur.  - ss

FJÁRLÖGIN 2009

Eiga íslensk stjórnvöld að 
fordæma árásir Ísraelsmanna 
á Gaza?

Já 74,3%
Nei 25,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er rétt að gjörbylta starfsemi St. 
Jósefsspítala í Hafnarfirði?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



Undirritaðir aðilar skora hér með á stjórnvöld að sjá til þess að 
hvalveiðar við Ísland hefjist á sumri komanda, á þeim tegundum og 

innan þeirra marka sem Hafrannsóknarstofnun hefur lagt til.

Í hafinu við Ísland eru um 350 þúsund hvalir, stórir og smáir.
 Árlega éta þeir um 6 milljónir tonna af sjávarfangi,

þar af um 2 milljónir tonna af fiski.

S J Á V A R N Y T J A R F É L A G  Á H U G A M A N N A  U M  S K Y N S A M L E G A  N Ý T I N G U  N Á T T Ú R U A U Ð L I N D A

Akraneskaupstaður
Aldan stéttarfélag

Farmanna- og fiskimannasamband Íslands
Félag hrefnuveiðimanna
Félag skipstjórnarmanna

Félag Vélstjóra og málmtæknimanna
Fiskifélag Íslands

Fjórðungssamband Vestfjarða
Grímseyjarhreppur

Hvalfjarðarsveit
Kópavogsbær

Landssamband Íslenskra Útvegsmanna
Landsamband smábátaeigenda

Samtök fiskvinnslustöðva
Snæfellsbær

Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjómannafélag Hafnarfjarðar 

Sjómannafélag Íslands
Sjómannafélagið Jötunn

Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Sjómanna- og vélstjóraf. Grindavíkur

Sjómannasamband Íslands
Súðavíkurhreppur

Útvegsbændafélagið Heimaey
Útvegsbændafélag Vestmannaeyja

Útvegsmannafélag Akraness
Útvegsmannafélag Austfjarða 

Útvegsmannafélag Hafnarfjörður
Útvegsmannafélag Hornafjarðar
Útvegsmannafélag Norðurlands
Útvegsmannafélag Reykjavíkur
Úvegsmannafélag Snæfellsness
Útvegsmannafélag Suðurnesja
Útvegsmannafélag Vestfjarða 

Útvegsmannafélag Þorlákshafnar
Verkalýðsfélag Akraness

Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkalýðsfélag Snæfellinga

Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis
Verkalýðsfélag Vestfirðinga

Vestmannaeyjabær
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum
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SJÁVARÚTVEGUR „Árið í fyrra var 
náttúrulega óvenjuslæmt, hvað 
leit varðar en það sem við getum 
sagt núna er að loðnan sem hefur 
fundist er á mjög hefðbundnu 
svæði ef horft er til lengri tíma,“ 
segir Þorsteinn Sigurðsson, sviðs-
stjóri nytjastofnasviðs Hafrann-
sóknastofnunar.

Nokkuð af loðnu fannst í fyrri-
nótt á nýjum svæðum. Loðnan er 
dreifð á stóru svæði norður og 
norðaustur af landinu.

Tvö leitarskip, Börkur NK og 
Lundey höfðu lokið leit sinni í gær 
og til stóð að þriðja skipið, Faxi, 
lyki leit sinni vestur á Halasvæð-
inu í gærkvöldi. 

Árni Friðriksson, skip Hafrann-
sóknastofnunar, heldur sínum 
mælingum hins vegar áfram 
næstu tvo til þrjá daga og segir 
Þorsteinn að skipinu sé meðal 

annars ætlað að gera samanburð-
armælingar.

Upplýsingar úr leitartækjum 
skipanna eru sendar um gervi-
tungl til Hafrannsóknastofnunar 
og vonast sjómenn til að stofnunin 
gefi út byrjunarkvóta næstu daga 
svo hefja megi veiðar.

„Við erum núna að sameina 
gögnin frá þessum þremur leitar-
skipum og vinna úr þeim,“ segir 
Þorsteinn sem áætlar að sú vinna 
standi fram yfir helgi. „Við getum 
hins vegar ekkert sagt til um 
magnið þar sem við erum bara að 
vinna þetta í bútum og bútunum 
höfum við ekki enn þá náð að púsla 
saman,“ segir Þorsteinn.  - ovd

Þrjú leitarskip luku loðnuleit í gær en næstu daga verður unnið úr gögnum:

Loðnan á hefðbundnu svæði

ÁRNI FRIÐRIKSSON Skip Hafrannsókna-
stofnunar heldur sínum mælingum 
áfram næstu daga.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Háskóli Íslands braut 
hvorki stjórnsýslureglur né mis-
munaði umsækjanda vegna kyn-
ferðis við ráðningu dósents í tölv-
unarfræði við verkfræðideild 
skólans samkvæmt dómi Héraðs-
dóms Reykjavíkur í gær.

Jafnréttisstofa höfðaði mál 
fyrir hönd Önnu Ingólfsdóttur, 
prófessors í tölvunarfræði við 
Háskólann í Reykjavík, gegn 
Háskóla Íslands. Þess var krafist 
að viðurkennt yrði að gengið hafi 
verið fram hjá Önnu við ráðningu 
dósents í tölvunarfræði við verk-
fræðideild HÍ og að henni yrði 
dæmd ein milljón króna í skaða-
bætur. Því hafnaði Héraðsdómur 
Reykjavíkur einnig.

Forsaga málsins er sú, að 1. jan-

úar 2006 var karlmaður ráðinn í 
umrædda stöðu við HÍ. Í júní sama 
ár komst kærunefnd jafnréttis-
mála að þeirri niðurstöðu að 
Háskóli Íslands hefði brotið jafn-
réttislög þegar maðurinn var ráð-
inn í stað Önnu. 

Kærunefndin taldi að gengið 
hefði verið fram hjá konu sem 
hafði meiri reynslu af kennslu og 
rannsóknum, þrátt fyrir að konur 
væru í minnihluta kennara við 
deildina. Það var svo í febrúar á 
seinasta ári sem Jafnréttisstofa 
höfðaði mál gegn skólanum fyrir 
hönd Önnu. - jss

Hvorki mismunun vegna kynferðis né skaðabótaskylda:

Háskóli Íslands ekki brotlegur

JAFNRÉTTISMÁL Jafnréttisstofa höfðaði 
mál fyrir hönd Önnu Ingólfsdóttur.

EFNAHAGSMÁL „Í rauninni skiptir það 
engu máli fyrir lántakandann hvort 
hann er með lánið hjá Íbúðalána-
sjóði eða hjá ríkisbanka, svo fremi 
sem bankinn fer eftir tilmælum 
stjórnvalda um að veita viðskipta-
vinum sínum sömu greiðsluerfið-
leikaúrræði og Íbúðalána sjóður,“ 
segir Hallur Magnússon ráðgjafi. 

Íbúðalánasjóður hefur frá því í 
nóvember haft heimild til að taka 
yfir íbúðalán í bönkunum. Fjár-
málastofnanir verða sjálfar að óska 
eftir því, en hvorki Íbúðalánasjóður 
né fólkið sem tók lánin getur átt 
frumkvæðið. Heimildin á bæði við 
verðtryggð lán og gengislán.

Margir hafa áhyggjur af íbúða-
lánum sínum í bönkum. Sumir hafa 
misst vinnuna og eiga í erfiðleikum 
með að borga. 

„Okkur hafa borist gríðarlega 
margar fyrirspurnir. Eðlilega, þar 
sem  búið er að gefa miklar vænt-
ingar,“ segir Guðmundur Bjarna-
son, framkvæmdastjóri Íbúðalána-
sjóðs. Bankarnir hafa engin lán 
flutt til til sjóðsins.

Guðmundur segir að rætt hafi 
verið óformlega við Glitni vegna 
málsins. Það hafi verið í desember, 
en ekkert gerst síðan. 

„Síðan höfum við spurt Lands-
bankann og Kaupþing hvort þeir 
ætli að gera eitthvað, vegna okkar 
fjárlagagerðar, en svör þeirra voru 
að það lægi ekkert fyrir,“ segir 
Guðmundur, málið ætti að skoða á 
nýju ári.

Viðskiptavinir Landbankans og 
Glitnis hafa sumir spurt um flutn-
ing lána. Landsbankinn segist 
bjóða viðskiptavinum sínum upp á 
alla sömu möguleika til að frysta 
lán og skuldbreyta og Íbúðalána-
sjóður gerir. 

„Mér sýnist ljóst að bankarnir 
hafi alla möguleika til þess, ef þeir 
kjósa,“ segir Hallur. Lagalega séð 

hafi bankarnir í raun víðtækari 
heimildir til að aðstoða fólk en 
sjóðurinn.

„Ríkisstjórnin hefur í raun og 
veru meira og beinna boðvald yfir 
ríkisbönkunum í gegnum stjórnir 
þeirra, þar sem ríkið er eini eigand-
inn,“ segir Hallur og bendir á að 
boðvald hins opinbera gagnvart 

Íbúðalánasjóðnum byggi eingöngu 
á lagasetningu.

„Það er ekki í þágu fólksins í land-
inu að ríkisstjórnin hafi ekki gengið 
eftir þessu af fullum krafti. Ef 
stjórnmálamenn segjast ekki vilja 
beita sér, þá hlýtur maður að spyrja: 
hvers vegna ekki?“  
 ingimar@frettabladid.is

Íbúðalánin betur sett 
hjá ríkisbönkunum
Bankarnir hafa ekkert ákveðið með flutning íbúðalána til Íbúðalánasjóðs. 

Margar fyrirspurnir hafa borist sjóðnum og bönkunum. Engin lán hafa verið 

flutt yfir. Ráðgjafi segir fólk í greiðsluerfiðleikum betur sett hjá ríkisbönkum.

Verðtryggð íbúðalán heimilanna 
hjá bönkum og sparisjóðum námu 
tæpum 500 milljörðum króna í 
september í fyrra. Nýrri tölur á 
Seðlabankinn ekki.

Ætla má að ekki færri en fimmtán 
þúsund heimili hafi tekið íbúðalán 
í bönkum.

Ársverðbólga hefur farið vaxandi 
og er nú ríflega 18 prósent.

Verðbætur leggjast við höfuðstól 
lána, sem hækkar enda þótt afborg-
anir verði frystar um stund.

Gengisbundin íbúðalán heimila 

hjá bönkum námu um 107 milljörð-
um króna í september. Lánin eru 
yfirleitt saman sett úr svissneskum 
frönkum, japönskum jenum og 
evrum í ýmsum hlutföllum.

Mánaðargengi evrunnar í sept-
ember var ríflega 131 króna en er 
nú hátt í 168. Jenið kostaði 86 aura 
í september en núna eina krónu og 
þrjátíu aura. Frankinn kostaði ríflega 
82 krónur í september en núna 112.

Því má ætla að gengistryggðu 
lánin hafi í heildina hækkað veru-
lega síðan í september.

SKULDIR HEIMILANNA RJÚKA UPP

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Hvorki bankar né sparisjóðir hafa flutt lán til Íbúðalánasjóðs. 
Spron og Sparisjóður Keflavíkur eiga í viðræðum við sjóðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



TILBOÐIN GILDA 8. - 11. JANÚAR

 30%
afsláttur

 40%
afsláttur

FOLALDAKJÖT, REYKT EÐA SALTAÐ

439 kr/kg
732 kr/kg

HAMBORGARAR 2x175g

398 kr/pk.
568 kr/pk.

X-TRA EPLA OG APPELSÍNUSAFI 1.5l

199 kr/stk.
299 kr/stk.

 34%
afsláttur

 33%
afsláttur

X-TRA PASTASÓSA M/BASIL 690g

197 kr/stk.
299 kr/stk.

NAPOLINA PIZZA TOPPING 450g

247 kr/stk.
329 kr/stk.

NAPOLINA PIZZA BASE 2x150g

299 kr/pk.
399 kr/pk.

VATNSMELÓNUR

99 kr/kg
199 kr/kg

X-TRA PASTASKRÚFUR 500g

97 kr/pk.
129 kr/pk.

 25%
afsláttur

OCEAN SPRAY TRÖNUBERJASAFI 1L

194 kr/stk.
259 kr/stk.

 25%
afsláttur

 25%
afsláttur

 25%
afsláttur

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

www.netto.is

Frábær helgartilboð!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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AGA Gasol®

15-21
Afgreiðsla ÍSAGA, Breiðhöfða 11, 
er opin virka daga frá kl. 8 til 17.

Þú færð allar nánari upplýsingar 
um AGA Gasol hylkin, 
þrýstiminnkara, slöngur og 
sérlausnir hjá umboðsmönnum 
okkar og í þjónustuveri 
ÍSAGA í síma 577 3000.
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Heimsendingarþjónusta

NÝR
Alla daga

afgreiðslutími
heimsendingarþjónustu

HROGN LIFUR 
OG KÚTTMAGI 

SVEITARSTJÓRNIR Sigurður Magnús-
son, bæjarstjóri á Álftanesi, segir 
félaga Kristjáns Sveinbjörnssonar, 
forseta bæjarstjórnar, hafa óskað 
eftir afsögn hans í desember.

Í Fréttablaðinu í gær kom fram 
að Kristján er talinn hafa notað 
tölvu á Grand Hóteli til að koma úr 
launsátri óhróðri um lóðareigend-
ur á Álftanesi inn á umræðuvef 
bæjarins. Lögregla hefur rannsak-
að málið og talið er að Kristján sé 
sá maður sem sést í öryggismynda-
vél þegar óhróðurspósturinn var 
sendur.

Að sögn Sigurðar ber hann, 
ásamt skrifstofustjóra Álftaness, 
ábyrgð á umræðuvef bæjarins. 
Eftir að kvörtun hafi borist sama 
dag og greinin birtist hafi hún 
verið fjarlægð. „Við vorum sam-
mála um að þessi grein væri 
brot á okkar reglum og báð-
umst afsökunar á birting-
unni. Í framhaldinu tók ég 
ákvörðun um að loka 
umræðuvefnum. Fyrir-
komulagið var þannig 
að menn gátu farið 
þarna inn með grein-
ar án þess að við 
værum að ritskoða 
þær,“ útskýrir bæj-
arstjórinn.

Spurður hvort 
afsögn Kristjáns sé 
nægjanleg til að 
forða Á-listanum frá 
skaða af uppákomunni 

segir Sigurður að eftir að ljóst varð 
að Kristján tengdist hugsanlega 
skrifunum hafi fulltrúar Álftane-
hreyfingarinnar átt með honum 
fund. „Það var okkar ósk að hann 
stigi til hliðar og hann varð við 
þeirri ósk okkar,“ segir Sigurður.

Bæjarstjórinn segir að hin 
langvarandi deila um Miðskóga 8 
hafi aldrei átt að snúast um persón-
ur. Meirihluti bæjarstjórnar hafi 
einfaldlega verið að fylgja eftir 
stefnu sinni um að ekki skuli byggt 
ofan í friðaðar fjörur.

„Mér kemur ekki á óvart að 
Kristjáni hafi orðið á í messunni. 
Málið um Miðskóga 8 og fleiri 
mál er honum og fulltrú-
um Á-lista til skamm-
ar,“ segir Guðmundur 

Gunnarsson, oddviti minnihluta 
Sjálfstæðisflokks í bæjarstjórn 
Álftaness. „Enn strögla fulltrúar 
Á-lista með þetta dæmalausa mál. 
Kristján hefur farið langt út fyrir 
velsæmismörkin. Álftnesingum er 
algerlega ofboðið. Vonandi er þetta 
mál varðandi Miðskóga 8 úr sög-
unni með þessu neyðarlega brott-
hvarfi Kristjáns.“

Eigendur Miðskóga 8 birtu í gær 
á bloggsíðu sinni bréf til íbúa á 
Álftanesi. Þar er sagt að meirihlut-
inn í bæjarstjórninni beri fulla 
ábyrgð á svívirðilegri aðför að 
mannorði á vef sveitarfélagsins. 
Reynt hafi verið að svæfa málið 
með afsögn forseta bæjarstjórnar 

en „valdníðslunni og spilling-
unni“ sé ótrautt haldið áfram.

Viðræður voru í gangi um 
lausn deilunnar vegna lóðarinnar 
á Miðskógum 8 en þær fóru út um 
þúfur fyrir nokkrum dögum.

 gar@frettabladid.is

Var beðinn að víkja 
eftir óhróðurspóst
Bæjarstjóri Álftaness segir að Kristján Sveinbjörnsson, forseti bæjarstjórnar, 

hafi verið beðinn að stíga til hliðar eftir að nafn hans var tengt óhróðri á um-

ræðuvef bæjarins. Neyðarlegt brotthvarf Kristjáns, segir oddviti minnihlutans.

DEILUR Á ÁLFTANESI Sigurður Magn-
ússon, Guðmundur Gunnarsson 

og Kristján Sveinbjörnsson fyrr-
verandi forseti bæjarstjórnar. 

Slóð þess sem sendi innlegg 
með grófum ærumeið-

ingum um lóðarhafa 
á Álftanesi var rakin 
að Grand Hóteli í 
Reykjavík þar sem 
öryggismyndavélar 
virðast sýna að um var 

að ræða sjálfan forseta 
bæjarstjórnar á Álftanesi.



Sængur
30% afsláttur

Takmarkað magn
Sængurverasett

20% afsláttur

Listhúsinu Laugardal, 581 2233  •  Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 12:00 - 18:00 – laugardaga 12:00 - 16:00

2x90 x 200 cm. Áður 684.900

Nú 499.000

2x90 x 200 cm. Áður 409.900

Nú 299.900

King og Cal. King. 
Áður 269.900. – Nú 199.900

Queen
Áður 189.900 – Nú 149.900

TAKMARKAÐ MAGN

TilboðVisco X dýna
Queen – 153x203 

Áður 114.900. – Nú 79.900

Beauty Sleep
Queen – 153x203 

Áður 89.900 – Nú 79.900

Box dýna – 140x200
Áður 64.900 – Nú 49.900

50-70% afsláttur af 
öllum húsgögnum 

og teppasettum

ÚTSALA
ATH.

Breyttir opnunartímar
12:00-18:00 virka daga
12:00-16:00 laugardaga

ÍSLENSK HÖNNUN
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 93 Velta: 149 milljóni

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
345  -1,90% 936  -2,58%

MESTA HÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ 15,04%
ÖSSUR 0,52%

MESTA LÆKKUN
STRAUMUR-BURÐ. 12,27%
BAKKAVÖR 7,91%
ATLANTIC PETROL. 4,55%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,15 +0,00% ... Atlantic 
Airways 171,00 +0,00 ... Atlantic Petroleum 630,00 -4,55% ... Bakka-
vör 1,98 -7,91% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 1,53 
+15,04% ... Føroya Banki 118,50 -1,25% ... Icelandair Group 13,25 
+0,00% ... Marel Food Systems 79,10 -0,25% ... SPRON 1,90 +0,00% 
... Straumur-Burðarás 1,43 -12,27% ... Össur 96,80 +0,52%

„Það er engum vafa undirorpið að 
aðstæður í smásölugeiranum hafa 
aldrei verið erfiðari,“ segir Don 
McCarthy, stjórnarformaður 
House of Fraser (HoF). 

Heildarsala HoF jókst um 4,5 
prósent á milli ára í desember á 
nýliðnu ári, að því er fram kemur 
í tilkynningu. Undirliggjandi sala 
(e. like-for like), það er ef sölutöl-
ur eru bornar saman við sölu á 
sambærilegum fermetrafjölda og 
árið á undan, dróst saman um 1,5 
prósent. Það skýrist af opnun fjög-
urra nýrra verslana undir merkj-
um HoF í Bretlandi í fyrra. Þær 
eru nú 62 talsins. 

Heildarvelta ársins nam 1,25 
milljörðum punda, jafnvirði 235 
milljörðum íslenskra króna.

Þetta kemur fram í uppgjörstöl-
um verslunarinnar fyrir nýaf-
staðna jólavertíð í Bretlandi. 

Í afkomutölunum, sem eru ítar-
legri en yfirleitt, kemur fram að 
verslunin komi sterk inn í árið. 

Handbært fé nam 85 milljónum 
punda í árslok og hafi eigendur 
greitt til baka 34,5 milljónir punda 
af þeim 140 sem Baugur og tengd-
ir fjárfestar tóku að láni við kaup 
á versluninni fyrir rétt rúmum 
tveimur árum. 

„Stjórnendur House of Fraser 
höfðu búið í haginn fyrir krefjandi 
aðstæður. Við reiknum með erfiðu 
ári,“ segir Gunnar Sigurðsson, 
forstjóri Baugs.  - jab

EIN VERSLANA HOF Forstjóri Baugs segir 
stjórnendur House of Fraser hafa stýrt 
félaginu vel undan krefjandi ári.

Reikna með erfiðu ári

Hjá samheitalyfjafyrirtækinu Actavis er 
enn verið að vega og meta kosti hvað 
framtíð fyrirtækisins varðar og ekki búið 
að taka endanlegar ákvarðanir, að sögn 
Sigurgeirs Guðlaugssonar, framkvæmda-
stjóra Novator Healthcare, sem situr í 
stjórn félagsins. Novator, fjárfestingar-
félag Björgólfs Thors Björgólfssonar, á 
meirihluta í Actavis.

Fréttastofa Reuters hafði í gær eftir 
heimildarmönnum að í gang væri að fara 
söluferli Actavis með uppboðsfyrirkomu-
lagi. Þegar hefðu nokkur stórfyrirtæki á 
sviði samheitalyfjaframleiðslu lýst áhuga 
sínum og að mögulegt söluverð gæti orðið 
yfir sex milljörðum Bandaríkjadala. Reut-
ers segir nýlegt samkomulag Actavis við 
FDA, bandarísku matvæla- og lyfjastofn-
unina, þar sem fallið var frá lögbanni á 
hluta starfsemi félagsins í Bandaríkjun-

um, hafa orðið til þess að nú væri hægt að 
taka næstu skref.

Sigurgeir segir heldur farið offari í 
fréttinni við að leggja út af fyrri yfirlýs-
ingum Actavis. „Við fengum síðasta haust 
Merrill Lynch til að vera okkur innan 

handar í stefnumálum,“ segir hann, en 
síðan þá hafa verið til umfjöllunar fjórir 
kostir fyrir fyrirtækið. Einn væri að 
skoða sameiningu við félag í sama geira, 
annar að selja félagið, sá þriðji að ráðast í 
kaup eða yfirtöku og sá fjórði að skrá 
Actavis aftur á markað þegar markaðsað-
stæður yrðu hagfelldari. 

„En af þessu er í sjálfu sér ekkert nýtt 
að frétta núna. Þessi vinna stendur enn og 
ekkert söluferli komið af stað,“ segir 
Sigurgeir, sem lætur vel af stöðu Actavis. 
„Geirinn hefur staðið vel af sér efnahags-
sviptingarnar í heiminum, enda sterkur í 
grunninn, bæði hvað varðar lyf og sam-
heitalyf,“ segir hann og bendir á að á 
krepputíma aukist krafan um sparnað í 
heilbrigðiskerfinu og það hjálpi fyrir-
tækjum á borð við Actavis. „Þessi geiri 
stendur mjög vel af sér veðrið.“  - óká

HÖFUÐSTÖÐVARNAR Actavis Group er með 
höfuðstöðvar í Hafnarfirði, en félagið sérhæfir 
sig í framleiðslu og sölu samheitalyfja. Erlendir 
miðlar segja sölu félagsins á næsta leiti.

Actavis hugleiðir enn kosti til framtíðar

Heimsmarkaðsverð á hráolíu féll 
um tólf prósent samhliða verðfalli 
á bandarískum hlutabréfamarkaði 
í fyrrakvöld. 

Olíuverðið lækkaði mjög hratt á 
haustdögum í fyrra og snerti 35 
Bandaríkjadali á tunnu í kringum 
aðfangadag. Þegar botninum náði 
tók verðið flugið á ný og fór í 50 
dali. Verðsveiflur á olíumarkaði 
eru nokkuð í takti við væntingar 
fjárfesta, sem í fyrradag voru 
mjög svartsýnir á stöðu efnahags-
mála.

Verðið lækkaði frekar í gær 
samhliða áframhaldandi lækkun á 
hlutabréfamörkuðum og stóð það 
síðdegis í 41,5 dölum á tunnu. Það 
er tæpum 100 dölum undir 
hámarksverðinu í júlí í sumar.

Fjármálakreppan og þrenging-
ar í bandarísku efnahagslífi skýra 
verðfallið að mestu, samkvæmt 
bandaríska dagblaðinu Washing-

ton Post í gær, sem bendir á að 
olíubirgðir hafi hlaðist upp 
vestanhafs.  

Svo mikil er aukningin að útlit 
er fyrir að plássleysis verði vart í 
olíubirgðastöðvum aukist ekki 
eftirspurnin á ný, segir í blaðinu. 

Nokkur OPEC-ríkjanna hafa 
viðrað áhyggjur af þróun mála. 
Þau horfa á tekjur skerðast sökum 
verðfallsins og geti svo farið að 
þau skerði framleiðslu sína í sam-
ræmi við kvóta til að hífa verðið 
upp á ný.   - jab

NORSKUR OLÍUBORPALLUR FÆRÐUR ÚR STAÐ Svo mjög hefur dregið úr eftirspurn 
eftir hráolíu og eldsneyti á mörkuðum að tunnurnar hlaðast upp í olíubirgða-
stöðvum.  Fréttablaðið/AFP

Olíubirgðir safnast upp vestra

Klæddu þig velwww.66north.is

20% afsláttur í janúar af krakka pollagöllum í verslunum 66°Norður.

Nú sýnum við þessum drullupollum hver ræður.

Gildir ekki á Útsölumörkuðum.
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SPOTTIÐ

Fræg er sagan af rómverska 
keisaranum, sem skyldi dæma 

milli tveggja söngvara. Eftir að 
hann hafði heyrt hinn fyrri syngja, 
rétti hann hinum síðari verðlaunin: 
Verr gæti hann ekki sungið. Þetta 
er óskynsamlegt. Verið getur, að 
einn kostur sé ófullkominn, en 
annar verri. Fara menn ekki 
stundum úr öskunni í eldinn? 
Keisarinn átti vitaskuld að hlusta á 
báða söngvarana og dæma síðan. 
Um þessar mundir vantreystir 
íslenska þjóðin forystumönnum 
sínum og stofnunum. Þess vegna 
hafa sumir snúið sér að Evrópu-
sambandinu: Ríkisvaldinu geti 
ekki verið verr komið í Brussel en 
Reykjavík. Fer þeim ekki eins og 
rómverska keisaranum?

ESB ber verulega ábyrgð á 
óförum Íslendinga. Þegar við 
gengum inn í Evrópska efnahags-
svæðið, var hugmyndin sú, að 
fyrirtæki gætu starfað þar hvar 
sem væri óháð skráningarstað. 
Þetta nýttu íslensku bankarnir sér 
í góðri trú og færðu út kvíar. Þeir 
urðu svo stórir, að íslenski 
seðlabankinn gat ekki óstuddur 
verið þrautavaralánveitandi 
þeirra. Þá hefði mátt búast við, að 
aðrir seðlabankar í EES hlypu 

undir bagga, þegar á þyrfti að 
halda. Það gerðu þeir ekki. 
Íslensku bankarnir urðu ekki 
gjaldþrota, heldur hrundu vegna 
lausafjárskorts.

Engin stoð reyndist í aðild að 
EES. Hvers vegna ætti að vera 
meiri stoð í aðild að ESB? 
Ríkisstjórn breskra jafnaðar-
manna átti síðan sinn hlut í hruni 
íslensku bankanna. Hún fékk 
aðstoð ESB við að neyða íslenska 
ríkið til að taka á sig skuldbind-
ingar vegna Icesave-reikninga 
Landsbankans, sem það bar að 
lögum og samkvæmt alþjóða-
samningum enga ábyrgð á. ESB 
gerðist með öðrum orðum 
handrukkari fyrir Breta. Er helsta 
röksemdin fyrir ESB-aðild eftir 
þessa reynslu, að heiðra skuli 

skálkinn, svo að hann skaði þig 
ekki?

Ég er ekki þeirrar skoðunar, að 
það jafngildi heimsendi að ganga í 
ESB. Þrjár norrænar frændþjóðir 
una hag sínum þar sæmilega. En 
teikn eru á lofti um, að ESB sé 
frekar að þróast í átt að lokuðu, 
miðstýrðu ríki en opnum, 
dreifstýrðum markaði. Einn 
gallinn á ESB, sem áróðursmenn 
fyrir aðild loka augunum fyrir, er 
víðtæk spilling. Fyrir níu árum 
ljóstraði einn endurskoðandi ESB, 
Paul van Buitenen, upp um 
margvíslega misnotkun almanna-
fjár í framkvæmdastjórn 
sambandsins. Hann var óðara 
rekinn, en eftir rannsókn málsins 
neyddist öll framkvæmdastjórnin 
til að segja af sér. Þremur árum 
síðar var aðalendurskoðanda ESB, 
Mörtu Andreasen, vikið úr starfi, 
eftir að hún gagnrýndi fjármála-
óreiðu sambandsins.

Valdi verður að fylgja aðhald. 
Því miður virðist slíkt aðhald vera 
enn minna í Brussel en Reykjavík. 
Við eigum ekki frekar en róm-
verski keisarinn forðum að veita 
ESB-verðlaunin í söngkeppninni 
án þess að hafa hlustað á það. Er 
Ísland ekki skárri kostur en ESB? 

Spilling í Brussel 

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

Í DAG | Ísland og Evrópa

Líkindi
Tæp tvö ár liðu milli þess að Kristinn 
H. Gunnarsson og Bjarni Harðarson 
sögðu sig úr Framsóknarflokknum. 
Ástæðurnar voru þær sömu; flokk-
urinn hefði fjarlægst eigin stefnu 
og gildi. „Ég hef verið gagnrýninn á 
ýmislegt sem flokkurinn hefur staðið 
að á kjörtímabilinu og tel að vikið hafi 
verið verulega frá hefðbundinni stefnu 
flokksins. Því má helst lýsa þannig 
að manngildið hafi mátt þoka fyrir 
auðvaldinu,“ sagði Kristinn á sínum 
tíma. „Ég tel að þær skoðanir sem ég 
hef staðið fyrir og hef talið vera fram-
sóknarstefnu eigi sér ekki lengur rými 
innan þess flokks sem ég sat á Alþingi 
fyrir,“ sagði Bjarni í fyrradag. Í 
hvorugu tilvikinu grétu forystu-
menn Framsóknarflokksins. 

Þjóðlegir
Kristinn og Bjarni eiga fleira sameigin-
legt en að hafa sagt sig úr Framsókn-
arflokknum. Þeir voru einu þingmenn-
irnir sem klæddust hátíðarbúningi 
karla við þingsetninguna í júní 2007 
og báru þá af í klæðaburði. Þjóðlegir 
og flottir. Kristinn er nú í Frjálslynda 
flokknum og Bjarni hyggst finna pól-
itískum kröftum sínum nýjan farveg. 
Kannski leiðir þessara raunverulegu 

framsóknarmanna eigi eftir að 
liggja saman?

Geeerðu það
Enginn sótti um emb-

ætti sérstaks 
saksóknara 
sem ætlað er 
að leita að 

lögbrotum í aðdraganda bankahruns-
ins en umsóknarfrestur rann út rétt 
fyrir áramót. Framlengdur umsóknar-
frestur rennur út á mánudag og bíða 
áhugamenn um stjórnmál og réttarfar 
spenntir eftir að sjá hvort og þá hverjir 
sækja um. Á götuhornum er hermt 
að vælt sé í mönnum að sækja um 
enda hróður stjórnvalda í húfi. Fyrir 
nú utan það að embættið er vitaskuld 
gríðarlega mikilvægt. Það mun raunar 

líka hafa verið gert áður en 
upphaflegur frestur rann 
út. En árangurslaust. 
Dómsmálaráðherra skipar 

í starfið. 
bjorn@frettabladid.isN

ú hafa meira en 760 Palestínumenn fallið frá því að 
árásir Ísraelsmanna á Gaza hófust á þriðja degi jóla. 
Þar af eru meira en 200 hundruð börn. Yfir 3.000 
Palestínumenn eru særðir, margir þeirra varanlega 
örkumlaðir. Á sama tíma hafa ellefu Ísraelsmenn 

fallið, þar af fjórir almennir borgarar.
Hlutfall fallinna í átökunum á Gaza lýsir vel þeim aflsmun 

sem er milli þeirra aðila sem þarna berjast. Annars vegar er 
um að ræða einn best búna her í heimi og hins vegar félaga í 
Hamas-samtökunum sem byggja vopnabúnað sinn aðallega á 
heimatilbúnum sprengjum .

Einnig verður að hafa í huga þær aðstæður sem íbúar á Gaza 
búa við. Hálf önnur milljón manna býr þar á 360 ferkílómetrum 
lands og 45 prósent íbúanna eru börn undir fjórtán ára aldri. 

Ísraelsmenn réttlæta innrásina með því að segja að hún sé 
svar þeirra við eldflaugaárásum Hamas-liða. Þessar eldflauga-
árásir hafa vissulega grandað að jafnaði einum Ísraelsmanni á 
ári undanfarin ár. En þeim hefur fjarri því linnt eftir að innrásin 
hófst heldur hafa flugskeyti fellt fjóra Ísraelsmenn á þeim tæpu 
tveimur vikum sem liðnar eru síðan hún hófst. 

Grimmd Ísraelshers og harðfylgi hefur leitt til þess að í gær 
tilkynnti Hjálparstofnun Sameinuðu þjóðanna að allri starf-
semi á Gaza hefði verið hætt. Hjálparstarfsmenn Rauða hálf-
mánans hafa ekki heldur fengið að athafna sig á Gaza eins og 
venja er til með fulltrúa Rauða krossins og Rauða hálfmánans á 
stríðssvæðum. Þetta þýðir að í húsarústum er sært fólk innan um 
látið og engin hjálp berst vegna þess að ísraelski hermenn koma 
í veg fyrir að hjálparstarfsfólk geti unnið störf sín. Með þessu 
framferði sínu brýtur Ísraelsher ákvæði Genfarsáttmálans. 

Ljóst er að Ísrael fær aðra meðferð í alþjóðasamfélaginu en 
nokkurt annað ríki. Stuðningur Bandaríkjanna við Ísraels hefur 
hingað til verið algerlega skilyrðislaus og sektarkennd Evrópu-
búa vegna helfararinnar gegn gyðingum í seinni heimsstyrjöld-
inni virðist hafa komið í veg fyrir að þær þjóðir beiti sér gegn 
Ísraelsmönnum. 

Svo virðist þó vera að með innrásinni á Gaza nú hafi Ísraelsmenn 
náð ákveðnum endamörkum. Í gærkvöld bárust þær fréttir úr 
herbúðum Sameinuðu þjóðanna að Bandaríkjamenn, Bretar og 
Frakkar hefðu látið af andstöðu sinni við bindandi ályktun um 
Gaza og myndu í sameiningu vinna að ályktun þar sem hvatt 
yrði til vopnahlés þegar í stað.  

Vonandi munu í dag eða allra næstu daga berast fréttir af 
vopnahléi á Gaza. Það er þó aðeins fyrsta skrefið því eftir er 
að leysa deiluna endalausu fyrir botni Miðjarðarhafs þar sem 
hundruð þúsunda Palestínumanna lifa, ekki bara í aflokuðum 
byggðum á Gaza og Vesturbakkanum, heldur einnig í flótta-
mannabúðum í nágrannaríkjunum án þess að eiga möguleika á 
menntun eða starfi til að afla sér viðurværis.

Það er úrlausnarefni alþjóðasamfélagsins að leysa úr 
málefnum þessa hóps. Þangað til verður ástandið eldfimt fyrir 
botni Miðjarðarhafs.

Ísraelsher brýtur Genfarsáttmálann.

Grimmd á Gaza
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Elínborg Sturludóttir svarar leiðara í 
Fréttablaðinu

Mér brá í brún á dögunum þegar ég las 
ritstjórnargrein í Fréttablaðinu eftir 

Pál Baldvin Baldvinsson. Hann kallar 
greinina: „Haltu kjafti og vertu þæg.“ Þar 
eys hann úr skálum reiði sinnar svo ekki 
sé meira sagt. Hann hneykslast á biskupn-
um og hans „hyski“ sem hann heldur fram 
að séu í liði með ráðamönnum í því að 
þagga niður í þjóðinni. Hyskið, sem Páll 
Baldvin Baldvinsson er að tala um, er víst við 
prestarnir. 

Við áramót er gagnlegt að líta yfir farinn veg, 
horfa um öxl og vega og meta það ár sem er að 
baki og spyrja sig: Höfum við gengið til góðs? 
Þetta gerum við í þeim tilgangi að læra af því sem 
við höfum reynt.

Ársins 2008 verður minnst sem sögulegs árs 
þegar hrikti í stoðunum og þjóðlífið fór á hliðina. 

Við, sem störfum með fólki í hvers konar 
erfiðum aðstæðum lífsins, sáum það fyrir strax í 
byrjun október að mikil reiði myndi grípa um sig í 
samfélaginu þegar þjóðin væri búin að gera sér 
ljóst hvað gerst hefði og mesta sjokkið væri gengið 
yfir. Þetta vissum við vegna þess að þetta eru 
sammannleg viðbrögð við áföllum. Þetta reiðitíma-
bil stendur nú yfir. Það sem skiptir svo miklu máli 
er að gera sér ljóst að reiði er eðlileg og heilbrigð 
tilfinning og hún þarf að fá sinn farveg. En við 
verðum jafnframt að gera okkur ljóst að reiði 
getur verið hömlulaus og hún getur verið ómakleg.

Nú hef ég ekki hugmynd um það hvort Páll 
Baldvin Baldvinsson fylgist vel með predikunum 
presta eða sjónarmiðum kirkjunnar en hitt veit ég 
að síðustu misseri hef ég og kollegar mínir í 
prestastétt varað við þeirri dýrkun á frægu og ríku 
fólki sem hefur viðgengist í samfélaginu. Þjóðkirkj-
an hefur varað við efnishyggju og yfirborðs-
mennsku og hún hefur varað við hinum gríðarlega 
mun sem hefur verið að vaxa á milli þjóðfélagshópa 
í efnahagslegu tilliti. Mér finnst það pínlegt fyrir 
Fréttablaðið að birta þennan leiðara nú þar sem 
ráðist er á þá stétt manna í samfélaginu sem hefur 
það að köllun að vera boðberar þess siðferðis sem 
vestrænt samfélag hefur hvílt á. Það hefur ekki þótt 
sérlega smart síðustu misserin að halda á lofti 
gunnfána kristilegra siðferðisgilda. En nú kemur á 
daginn að það er einmitt skorturinn á siðferðisgild-
um sem margir telja að hafi fellt þetta samfélag! 
Mér þykir það pínlegt fyrir menningarritstjórann 
að fara svona offari gegn kristinni trú og presta-
stéttinni í landinu því ekki hefur Fréttablaðið verið 

sá gagnrýni miðill á íslenska efnahag-
sundrið og ætla mætti af ádeilu ritstjórans 
og enn síður sá blaðið fyrir þá brauðfætur 
sem þetta sama íslenska undur hvíldi á. 
Þvert á móti hefur Fréttablaðið – sem og 
aðrir íslenskir fjölmiðlar – verið mjög 
veikt fyrir hinum ríku og frægu sem núna 
lítur út fyrir að hafi borið mesta ábyrgð á 
því hvernig fór.

Fyrir rúmu ári efndi Fréttablaðið til vals 
á „besta auðmanni Íslands“. Þar opinber-
aði blaðið það yfirborðslega gildismat sem 
hefur ráðið ríkjum í íslensku samfélagi 
síðustu misseri en við höfum nú öll séð að 

er hjóm eitt.
Það er hollt að líta í eigin barm og vega og meta 

hvað betur má fara. Það getur verið óþægilegt og 
við höfum flest hver ríkari tilhneigingu til þess að 
sjá betur flísina í auga náungans en bjálkann í 
okkar eigin. 

Við erum  reið um þessar mundir. Það er eðlilegt. 
Mörgum okkar finnst að einhver þurfi að axla 
ábyrgð. Mörg okkar létu berast með þeim straumi 
sem var í samfélaginu og blinduðust af þeirri 
góðærisglýju sem sveif yfir öllum vötnum. Nú er 
runnin upp sú stund að við þurfum öll að spyrja: 
Hvaða ábyrgð ber ég? 

Ég er þeirrar skoðunar að við sem höfum fæðst á 
Íslandi og alist hér upp séum heppin. Við erum 
heppin að í þessu landi eru stjórnarskrárvarin 
réttindi eins og trúfrelsi og málfrelsi. Réttindi sem 
eru langt frá því að vera sjálfsögð. Frelsi leggur 
okkur þær skyldur á herðar að umgangast það af 
ábyrgð og virðingu – ekki síst fyrir öðru fólki. Þetta 
er sérstaklega brýnt þegar fólk er í ábyrgðarstöð-
um, t.d. hjá fjölmiðlum, og hefur fyrir vikið mikil 
völd. Fjölmiðlar hér á landi bera mikla ábyrgð. Það 
hefur verið mikil áhersla á það undanfarin ár hjá 
fjölmiðlafólki að vera „gagnrýnið“. En hefur þessi 
gagnrýna hugsun beinst að öllum þáttum 
samfélagsins? Ég er ekki viss um að svo sé.

Sannleikurinn er sá að það þarf ekki einvörðungu 
að fara fram endurskoðun og endurmat hjá 
stjórnmálamönnunum, fjármálaheiminum, kirkj-
unni og almenningi. Hún þarf einnig að fara fram 
hjá fjölmiðlafólki!

„Það þarf sterk bein til að þola góða daga“ segir 
máltækið. Kirkjan hefur á öllum öldum beðið Guð 
að gefa fólki vit í meðbyr og þolinmæði í þrenging-
um. Kirkjan skipar fólki ekki að þegja og vera þægt 
eins og Páll Baldvin lætur í veðri vaka í ritstjórnar-
grein sinni. Páll Baldvin og annað fjölmiðlafólk í 
áhrifastöðum þarf að gera sér ljósa ábyrgð sína. Ef 
það er köllun fjölmiðla að vera gagnrýnir verður 
gagnrýnin bæði að vera makleg og uppbyggileg.    

Nýtt ár er upp runnið. Það er óskrifað blað. Guð 
gefi að árið 2009 verði árið sem við sýnum öll það 
hugrekki að axla ábyrgð okkar, sýna hófstillingu, 
réttsýni og sanngirni og hafa hugrekki til að takast 
á við þá erfiðleika og mótlæti sem við munum 
mæta. Það er mikið verkefni sem býður okkar en 
þessi þjóð getur tekist á við það verkefni. Annað 
eins hefur hún gengið í gegnum!

 Höfundur er sóknarprestur í Stafholti. 

Til varnar biskupi og „hyski“ hans

ELÍNBORG 
STURLUDÓTTIR

Við erum  reið um þessar mundir. Það er eðli-
legt. Mörgum okkar finnst að einhver þurfi að 
axla ábyrgð.  Mörg okkar létu berast með þeim 
straumi sem var í samfélaginu og blinduðust af 
þeirri góðærisglýju sem sveif yfir öllum vötnum.

UMRÆÐAN
Helgi Hermannsson 
skrifar um rannsókn á 
bankahruninu

Íslendingar treysta ekki 
Íslendingum og útlend-

ingar ekki Íslendingum. 
Þetta er staða sem við 
verðum að breyta strax. 
Undirstöður samfélags 
okkar eru í húfi. Mikill fjöldi 
frétta, blaðagreina og blogg-
færslna eru skrifaðar þar sem 
bent er á hvernig hitt og þetta 
hefði mátt betur fara í bankahrun-
inu. Það sem vantar eru uppbyggi-
legar framkvæmanlegar lausnir 
og frumkvæði við að koma þeim 
af stað.

Hér er lausn á rannsókn á banka-
hruninu sem er hafinn yfir allann 
vafa og myndi auka traust almenn-
ings og erlendra fjárfesta á inn-
viðum Íslands. Allir eru sammála 
um að það þarf að rannsaka málið. 
Vandamálið er að kerfið á Íslandi 
ræður ekki við uppgjörið enda lítil 
reynsla af slíku hér á landi. FME 
og aðrar stofnanir eru ágætar en 
of litlar og reynslulausar. Við þurf-
um aðstoð þeirra sem eru bestir í 
faginu í heiminum, við þurfum 
aðstoð Bandaríska fjármálaeftir-
litsins – U.S. Securities and 
Exchange Commission.

SEC hefur haldið uppi lögum og 
reglu á bandarískum fjármála-
markaði síðan 1934, á markaði 
sem er drifinn áfram af peningum 
og græðgi. SEC hefur rannsakað 
og fengið dæmdan fjöldann allan 
af fyrirtækjum og einstaklingum 
sem hafa brotið lögin, þar á meðal: 
Enron, WorldCom, Michael Milk-
en, Martha Stewart, fjölda banka 
sem og annarra fyrirtækja og 

einstaklinga. SEC býr yfir 
aðferðafræði, reynslu og 
mannskap til að fá botn í 
öll okkar mál. 

Fyrsta skrefið var að 
stofna til samskipta við 
SEC og biðja um aðstoð. 
Eftir töluvert umstang 
fékk ég uppgefið raun-
verulegt netfang stjórn-
arformans SEC, Christop-
her Cox. Ég sendi honum 
tölvupóst og tjáði að við 

værum lítil þjóð í miklum vanda 
sem þyrfti aðstoð við að gera 
hreint fyrir okkar dyrum. Í svar-
bréfi kemur fram áhugi SEC á að 
skoða hugsanlega aðkomu að 
málinu. 

Mér fannst rétt að birta þetta 
bréf vegna þess að því miður hef 
ég áhyggjur af því að ef ég hefði 
aðeins sent upplýsingarnar á emb-
ættismenn hefði málið horfið í 
kerfinu – það vantar nefnilega 
traust. 

Ég vona að þú skoðir málið af 
alvöru því þetta er hugmynd að 
lausn á traust-vanda þjóðarinnar 
þegar kemur að uppgjörinu mikla. 
Ég hef sent allar upplýsingar á 
Viðskiptaráðherra og aðstoðar-
mann hans.

Höfundur er athafnamaður.

Opið bréf til 
viðskiptaráðherra 

Allir eru sammála um að 
það þarf að rannsaka málið. 
Vandamálið er að kerfið á 
Íslandi ræður ekki við uppgjör-
ið enda lítil reynsla af slíku hér 
á landi. FME og aðrar stofn-
anir eru ágætar en of litlar og 
reynslulausar.

HELGI 
HERMANNSSON

GERÐUBERG
www.gerduberg. is

Kvæðamanna-
félagið Iðunn

Verið velkomin á fyrsta fund 
ársins í kvöld kl. 20!
Sigurður „dýralæknir”,

Bára Grímsdóttir, Chris Foster
og Rósa Jóhannesdóttir

koma fram.

Síðasta sýningarhelgi!
Utan garðs - Halldóra Helgadóttir

Ungblind - Björn Sigurjónsson
Minningar - Halldór V. Garðarsson

Vissir þú...
að í Gerðubergi er

frábær aðstaða fyrir ráðstefnur, 
fundi,námskeið og veislur!

Salir og fundarherbergi
fyrir 8-120 manns.

Sýningar eru opnar virka daga frá kl. 11-17 
og helgar 13-16. 

Sími 575-7700 – gerduberg@reykjavik.is 

Auglýsingasími

– Mest lesið



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ég lék þetta að mestu leyti af fingr-
um fram enda ekki mikið af upp-
skriftum að hafa að slíkum pott-
rétti,“ útskýrir Jón Vigfús 
Guðjónsson, tilraunakokkur með 
meiru, sem matreiddi ref í brúnni 
sósu og borðaði með bestu lyst.

„Rétturinn smakkaðist gríðar-
lega vel þótt ótrúlegt megi virðast. 
Refurinn étur önnur dýr og ég hélt 
að það yrði kannski einhver skrít-
inn keimur af kjötinu, en það kom 
ekki fram í bragðinu. Rétturinn 
minnti helst á gúllas af fullorð-
inni kind, sem er aðeins bragð-
meiri en lamb.“

Jón hefur gaman af því að 
elda. Hann býr á Akureyri og 
vinnur sem kokkur á sjó. 
Hann er tilraunagjarn í eld-
húsinu og hefur meðal annars 
matreitt máv, sem honum þótti 
vondur. Hann hefur smakkað 
nánast allt sem kemur upp úr 
hafinu en segist ekki myndu þora 
að bjóða sjóurunum upp á refa-

steik. „Þetta er kannski einum of 
mikil nýjung fyrir þá. Þeir myndu 
sjálfsagt bara henda mér í sjóinn.“

Nýtanlegt kjöt af refaskrokknum 
reyndist lítið þegar búið var að flá 
og úrbeina dýrið en Jón segist hafa 
náð af ganglimum og örlitlu af 
hryggnum. „Það kom mér á óvart 
hvað refurinn er rýr skepna þegar 

feldurinn er farinn af. Ef maður 
byði gestum í mat þyrfi um einn ref 
á mann, en ég væri alveg til í að 
borða ref hvenær sem er. Ég var 
mjög ánægður með réttinn og fleiri 
sem fengu að smakka þótt flestir 
segðu oj þegar þeir fréttu af tiltæk-
inu,“ segir Jón og telur ekki að hann 
hafi komið af stað tískubylgju í 
refaáti.

„Ellefu ára syni mínum fannst 
þetta reyndar líka gott. En ég gaf 

honum reyndar ekki að smakka 
fyrr en ég var búinn að smakka 

vel sjálfur. Ég lét réttinn líka 
malla lengi, þorði ekki annað. 
Kjötið var mjög mjúkt og 
við feðgar erum ekki orðnir 
veikir enn.“

Spurður hvort rauðvín 
eigi við með refakjöti segir 
hann þá feðga hafa drukkið 
malt og appelsín með. „En 

kannski væri hægt að búa til 
eitthvert íslenskt berjavín sem 

ætti vel við.“ heida@frettabladid.is

Rebbi er góður á bragðið
Tilraunagleði sumra í eldhúsinu á sér engin takmörk. Jón Vigfús Guðjónsson hafði matreitt máv áður en 
hann tók sig til og eldaði íslenskan ref sem hann bar fram með kartöflumús, malti og appelsíni.

Jón Vigfús Guðjónsson stingur upp í sig fyrsta bitanum af refapottréttinum sem kom skemmtilega á óvart. Hann gæti vel hugsað 
sér ref oftar í matinn. MYND/JÓN VIGFÚS GUÐJÓNSSON

FISKBÚÐIN  Mos opnar í Mosfellsbæ í dag. 

Búðin er eina fiskbúðin í bænum og í henni 

má fá ferskan fisk og alls konar fiskrétti, meðal 

annars sushi.
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2. janúar -28. febrúar

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

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

unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki

og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)

NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati 

og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís  

1

2

3

4

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA



Látum hvítu ljósin loga er yfir-
skrift auglýsingaherferðar sem 
Ímark, félag íslensks markaðs-
fólks, stendur fyrir ásamt sam-
starfsnefnd kristinna trúfélaga á 
Íslandi og Samráðsvettvangi 
trúarbragða.

„Okkur stóð til boða að taka 
þátt í þessari auglýsingu og leist 
vel á það,“ segir María Ágústs-
dóttir, prestur og formaður sam-
starfsnefndar kristinna trúfé-
laga, en auglýsingin er á vegum 
samtaka innan Ímarks sem heita 
Auga. Á hverju ári gefa þau aug-
lýsingu til styrktar góðu mál-
efni.

„Okkur leist mjög vel á hug-
myndina um að láta ljósin lifa. 
Hugsunin sem liggur að baki er 
að flytja hvatningu og biðja fólk 
að hafa bjartsýnina í öndvegi,“ 
segir María og bendir á að hvítu 
ljósin geti verið tákn um trú, von 
og kærleika.

María segir auglýsingarnar 
framlag Ímarks til þeirra tíma 
sem fólki lifi á núna. Með því að 
fá trúarleg samtök til liðs við sig 
fái auglýsingin meira vægi. 
Áherslan er þó alls ekki bara á 
kristna trú enda eru í Samráðs-
vettvangi trúarbragða félög á 
borð við Ásatrúarfélagið, Félag 
múslima á Íslandi og Búddista-
félag Íslands. 

„Okkur þykir gott að geta 
staðið að þessu þvertrúarlega og 

minna á að markmið trúarbragða 
sé að benda á vonina,“ segir 
María. Innt eftir því af hverju 
hvítu ljósin hafi orðið fyrir val-
inu segir hún: „Líklega hefur 
áherslan verið lögð á hvítu ljósin 
þar sem rauðu og grænu ljósin 
minni fólk um of á jólin. Fólk er 
kannski almennt meira reiðubúið 
að láta hvítu ljósin loga,“ segir 
hún og minnist þess að Reykja-
víkurborg hafi einmitt hin síðari 
ár látið lifa á hvítum jólaljósum á 
trjám í Vonarstræti og víðar. 

Þótt flestir hafi tekið jóla-
skrautið niður á þrettándanum 
segir María í raun að hægt sé að 
halda því fram að jólin séu ekki 
búin enn. „Samkvæmt gamalli 
kristinni hugsun eru jólin alveg 
fram á dag sem heitir Kyndil-
messa sem er 2. febrúar en þá 
eru fjörutíu dagar frá fæðingu 
Krists. Þá var farin helgiganga 
með ljós þannig að við eigum 
sterka hefð fyrir því í kristninni 
að halda ljósunum alveg fram á 2. 
febrúar.“  solveig@frettabladid.is

Hlýleg birta og bjartsýni
Fólk getur haft birtu og bjartsýni í öndvegi á næstu mánuðum með því að láta hvítu jólaljósin í gluggum 
og görðum lifa áfram. Ljósin lýsa upp skammdegið og vekja von um bjartari tíð.

María Ágústsdóttir, formaður samstarfsnefndar kristinna trúfélaga á Íslandi, ætlar að 
láta hvítu jólaljósin loga áfram. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKIPULAG  í skúffum og skápum er tilvalið 

að taka til endurskoðunar svona í upphafi árs. 

Vel skipulagt eldhús er til dæmis mjög góður 

staður til að vinna á.

LAUGARDAGUR 10 -18

Jakkaföt frá kr. 9.900
Gallabuxur frá kr. 4.900
Skyrtur frá þúsundkalli!

Nýtt VISA/EURO tímabil.P
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augnablikið

SIGVALDI KALDALÓNS ÚTVARPSMAÐUR
„Á morgun er fyrirhugaður fjórhjólatúr sem fer væntanlega eftir veðri, 

en annað kvöld er ég að fara í 40 ára afmæli hjá Þráni Steinssyni svo 

ég geri því ráð fyrir að ég verði rúmliggjandi á sunnudaginn.“ 

„Við hittumst fyrst í Innliti-út-
liti síðasta haust í tengslum við 
vefverslunina hans, birkiland.
com, og kynntumst upp úr því, 
en erum bara nýfarin að hitt-
ast,“ segir Nadia Katrín Ben-
ine um samband sitt við Kjartan 
Sturluson, markvörð hjá Val og 
viðskiptafræðing hjá Ríkisskatt-
stjóra. Parið var meðal gesta á ný-
ársfagnaði sem fór fram á Hótel 
Sögu. Þeir sem til þekkja segja 
að parið geisli af hamingju en 
Sigríður Klingenberg spáði fyrir 
Nadiu á dögunum og uppljóstraði 
því að hún væri búin að finna til-
vonandi eiginmann.  - ag

Nadia Katrine Benine og Kjartan Sturluson eru nýtt par

Kynntust á skjánum

Glæsileg Nadia og Kjartan hittust fyrst í 
þættinum Innlit-útlit síðasta haust, en eru 
nýfarin að hittast.

„Þetta leggst mjög vel í mig. Ég 
er byrjuð að undirbúa mig á fullu 
og orðin rosalega spennt,“ segir 
söngkonan Jóhanna Guðrún Jóns-

dóttir, sem keppir í forkeppni 
Eurovision annað kvöld með 
lagið, Is it true, eftir Óskar 
Pál Sveinsson, Tinu Tin og 

Chris Neil. Jóhanna Guðrún 
segist alltaf hafa viljað leggja 

sönginn fyrir sig og söng sig fyrst 
inn í hug og hjörtu landsmanna 
aðeins níu ára gömul, en síðan þá 
hefur hún starfað með þekktum 
upptökustjórum vestanhafs og 
tók upp nafnið Yohanna í tengsl-
um við erlenda útgáfu. 

„Ég vildi að nafnið mitt yrði 
borið rétt fram. Ef fólk úti les 
nafnið Jóhanna þá ber það nafn-
ið fram með ameríska hreimnum, 
en ef það les Yohanna er það borið 
fram eins og Íslendingar gera,“ út-
skýrir Jóhanna sem gaf út plötuna 
Butterflies and Elvis í fyrra.

Síðastliðið haust brá Jóhanna 
sér í gervi Madonnu á Broadway 
og segir það eitt skemmtilegasta 
verkefni sitt til þessa. „Ég hef allt-
af æft mikið, en fyrir Madonnu-
sjóvið ákvað ég að taka mig sér-
staklega mikið á, fékk mér einka-
þjálfara og tók mataræðið alveg í 

gegn. Þar sem ég er ein af þeim 
sem getur ekki borðað endalaust 
án þess að fitna kallaði það á mik-
inn sjálfsaga,“ segir Jóhanna, en 
kveðst ekki trúa á neina megrun-
arkúra. „Það sem virkar alltaf best 
fyrir mig er að hreyfa mig fimm til 
sex sinnum í viku, borða á þriggja 
tíma fresti og borða þá eins hreina 
fæðu og hægt er, svo sem ávexti, 
gróft brauð, skyr, kjúkling og 
grænmeti. Svo er auðvitað nauð-
synlegt að hafa einn nammidag í 
viku,“ bætir hún við og brosir. 

Aðspurð telur hún að Eurovision-
keppnin verði hörð. „Ég hef ekki 
kynnt mér öll lögin sem keppa, 
en það sem ég hef heyrt líst mér 
mjög vel á. Hinir keppendurn-
ir eru allir frábærir söngvarar 
svo þetta verður hörkukeppni,“ 
segir Jóhanna. Spurð hvort hún 
hafi komið til Rússlands segir 
hún svo ekki vera, en aðalkeppni 
Eurovision fer fram í Moskvu í 
maí. „Ég er að reyna að halda mér 
á jörðinni og hugsa ekki svo langt, 
en það yrði auðvitað ævintýri að 
fá að fara þangað.“

Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söngkona

Í FLOTTU FORMI
FYRIR EUROVISION

Barnalán
Kolbrún Pálína Helgadóttir, fyrrum 

fegurðardrottning og blaðakona, á 

von á sínu öðru barni með vorinu. 

Fyrir á Kolbrún Pálína soninn 

Sigurð Viðar (4) með sambýl-

ismanni sínum, Þresti Jóni 

Sigurðssyni framkvæmda-

stjóra Sporthússins. Mikill 

spenningur er fyrir komu barns-

ins enda er barnalán besta lánið. 

Önnur fjölmiðlakona á líka von 

á sér með vorinu en það er Elín 

Arnar, ritstýra Vikunnar. Elín hefur 

verið sannkölluð 

Carrie Bradshaw 

Íslands en á 

tímabili blogg-

aði hún í svip-

uðum stíl og 

New York-skvís-

an Carrie við 

mikinn fögnuð 

lesenda. 

Böðvar Þór Eggertsson hárgreiðslumaður, eða Böddi í Búrinu eins og hann 

er kallaður, fer sínar eigin leiðir í klæðaburði. Hann vakti mikla athygli á nýárs-

ballinu á Hótel Sögu þegar hann skartaði jakkafötum frá Moods of Norway og 

sleppti skyrtunni. 

„Þessi föt eru sýningareintak fyrir vorið 2009, þannig að þetta gæti ekki 

verið meira „inn“,“ segir Böddi. Þegar hann er spurður af hverju hann hafi 

mætt skyrtulaus segir hann að það hafi engin skyrta passað við fötin. „Í okt-

óber hélt ég upp á fertugsafmælið mitt en fyrir það hafði ég farið úr 94 kíló-

um í 82. Það er leiðinlegt að vera í rosa formi ef enginn sér það þannig að ég 

sleppti skyrtunni í afmælisveislunni,“ segir hann. Þar með var búið að gefa 

tóninn. Fékkstu ekki mikil viðbrögð? „Ég fæ alltaf viðbrögð á það sem ég er 

að gera, en ég sagði fólki að jakkafötin hefðu verið svo dýr að ég hefði ekki 

haft efni á skyrtu.“  - mmj

Mætti skyrtulaus á nýársball

NÝ RIHANNA Hún er orðin umtöl-

uð fyrir klæðaburð sinn. Hún mætti í 

þessu köflótta pilsi og topp á Z100’s 

Jingle Ball í New York í síðasta mán-

uði og gult naglalakkið með bros- og 

fýlukörlum vakti líka mikla athygli.

Stökk upp á svið
Svava Johansen fagnaði nýju ári 

á nýársfagnaði Andrésar Péturs 

sem haldinn var á Hótel Sögu. 

Þegar líða tók á kvöldið tók stuð-

ið og stemningin völdin og stökk 

Svava upp á svið og söng lagið sitt 

„I will survive“ með Gloria Gaynor. 

Það er þó langt frá því að lagið sé 

henni ókunnugt því hún á það til 

að syngja þennan söng þegar sér-

lega vel liggur á henni. Lagið á líka 

vel við á þessum síðustu og verstu 

og Svava veit greinilega að hver er 

sinnar gæfu 

smiður.

þetta
HELST

Losaði sig við 12 kíló Böddi vildi sýna 

hvað hann væri í góðu formi og sleppti því 

skyrtunni.

Flott Jóhanna Guðrún, átján ára, 
segist vera spennt fyrir Eurovision-

forkeppninni annað kvöld.
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Besti tími dagsins: 

Fer eftir árstíma. Ég sæki í ljósið.

Diskurinn í spilaranum: 

Enginn sem stendur. Ég er háð út-

varpinu.

Draumafríið: 

Margra mánaða ferðalag með fjöl-

skyldunni á húsbíl um Bandaríkin þver 

og endilöng.

Uppáhaldsverslunin: 

Bókabúðir.

Ég lít mest upp til: 

Góðra rithöfunda. Yfirburðavald á 

tungumáli er mikið vald sem hægt er 

að nýta til góðs.

Stjörnumerki: 

Ljón.

Uppáhaldsskyndibitinn: 

Skyrboost með frosnum berjum.

Líkamsræktin: 

Göngutúrar, argentínskur tangó og 

World Class.

Áhrifavaldurinn: 

Get ekki gert upp á milli. Ég er hrif-

næm og hef orðið fyrir áhrifum af svo 

mörgu góðu fólki.

Mesta dekrið: 

Lífsstílsferðin „Ný og betri“ á Tenerife 

með Úrval-Útsýn.

Hverju myndir þú sleppa ef þú 

þyrftir að spara? 

Ég sleppi því alltaf að kaupa gos-

drykki og vatn í flösku. En ég vildi 

helst geta losnað við myntkörfulán-

ið af bílnum.

Fjölmiðlakonan Sirrý 
lætur efnahagsástandið 

ekki stoppa sig. Með 

jákvæðnina að vopni 

hrífur hún fólk með sér á 

spennandi námskeiðum 

þar sem hún hjálpar fólki 

að tjá sig og byggja upp 

sjálfstraust. 

Viðtal: Marta María Jónasdóttir

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

Förðun: Inga með Bobbi Brown

S
irrý kvaddi sjónvarp-
ið í fyrra þegar hún 
hætti með þáttinn Ör-
lagadaginn sem sýnd-
ur var á Stöð 2. Þá var 

hún búin að starfa nánast óslitið á 
fjölmiðlum síðan hún var 19 ára og 
búin að verja stórum hluta starfs-
ferilsins í beinum útsendingum. 
Þegar hún er spurð að því hvort 
það hafi ekki verið svolítið skrýt-
ið að hætta í sjónvarpinu segir hún 
svo ekki vera. „Það var engin breyt-
ing fyrir mig að hætta í sjónvarpi 
enda trúði ég því aldrei að fólk væri 
upptekið af mér,“ segir Sirrý og 
brosir. Í framhaldinu játar hún að 
hafa verið svo hugfangin af vinn-
unni og af viðmælendum sínum 
að það hafi ekki verið neitt rými til 
að velta sér upp úr frægðarljóman-
um sem fylgdi starfinu. Þegar hún 
hætti með þáttinn sinn bauðst 
henni hins vegar að hefja störf á 
fréttastofu Stöðvar 2. „Ég var þakk-
lát fyrir tækifærið en eftir að hafa 
hugsað málið þá komst ég að þeirri 
niðurstöðu að mig langaði þetta 
ekki. Ég þarf ekki nauðsynlega að 
vera á skjánum mín vegna. Ég af-
þakkaði því boðið,“ segir hún. 

NÝ TÆKIFÆRI
Eftir Örlagadaginn ákvað hún að 
hefja sjálfstæðan rekstur.  „Ég er 
samt ekki enn þá búin að finna 
hvað ég ætla að verða þegar ég 
verð stór. Mér finnst það líka vera 
nútíminn. Maður veit aldrei hvað 
bíður handan hornsins og lífið er 
fullt af óvæntum tækifærum,“ segir 
hún. 

Sirrý hefur komið sér upp vinnu-
aðstöðu á horninu á Skólavörðu-
stíg og Bankastræti ásamt tveim-
ur samstarfskonum sínum og 
kalla þær skrifstofuna Skvísuloft-
ið. Húsnæðið er heillandi en út 
um gluggana blasir Reykjavík við 
frá allt öðru sjónarhorni en fólk á 
að venjast. Skvísuloftið er uppi á 
fimmtu hæð með útsýni út á haf, 
til fjalla og yfir marglit þök mið-
bæjarins. Á Skvísuloftinu hann-
ar Sirrý námskeið sem eru til þess 
gerð að gera líf fólks betra. „Nám-
skeiðin eru mjög misjöfn. Allt frá 
klukkutíma hvatningarfyrirlestrum 
um það hvernig maður skapar jarð-
veg velgengni og laðar til sín það 

góða, upp í að vera margra daga 
námskeið með kvikmyndatöku-
manni þar sem ég er að þjálfa fólk 
sem er í framlínu fyrir sjónvarps-
viðtöl og að koma fram. Svo er ég 
með nokkurra klukkustunda nám-
skeið í því að læra að tjá sig af ör-
yggi, fanga athygli áhorfenda og 
sigrast á sviðsskrekk.“ Sirrý segir 
að það sé svolítið svipað að vera 
með stórt námskeið með fullan sal 
af fólki eins og þegar hún var með 
þáttinn sinn Fólk á Skjá einum. 
„Ég fæ alveg sama kikk út úr nám-
skeiðunum því eins og í sjónvarp-
inu er ég að miðla og gefa af mér. 

Sumum finnst þetta kannski vera 
sýniþörf en ég er bara svona,“ segir 
hún og hlær og bætir við: „Ég las 
í góðri bók að tilgangur lífsins er 
togstreitan milli þess sem maður 
er og þess sem maður gæti orðið. 
Því finnst mér svo eðlilegt að fólk 
vilji sækja fram og bæta við sig, 
fínpússa og efla framkomu og ör-
yggi. Og ég finn að menntun mín 
úr félagsfræði og fjölmiðlareynslan 
nýtist vel þarna.“

ÞJÁLFA MIG STÖÐUGT
Hvar færð þú sjálfsöryggi? „Þetta 
er bæði upplag og reynsla. Ég hef 

þjálfað mig markvisst í því að 
koma fram og byggja upp sjálfs-
öryggi. Ég á alveg mínar stund-
ir þar sem ég er með sviðsskrekk 
og ég hef komið fram í sjónvarpi 
og verið óörugg. Í dag er ég samt 
komin með mínar aðferðir til að 
glíma við þetta. Ég hef ekki öryggi 
á öllum sviðum og það er allt í lagi. 
Það sem hjálpar mér hins vegar er 
að ég er ekki spéhrædd og finnst ég 
ekki þurfa að vera fullkomin,“ segir 
Sirrý og segist ekki vera hrædd við 
að gera mistök. „Einu sinni var ég 
með beina útsendingu á Broadway. 
Þátturinn minn, „Fólk með Sirrý“, 

var í beinni frá staðnum og svo var 
fegurðarsamkeppni á eftir. Það var 
fullur staður af matargestum. Þar 
sem ég var í síðkjól  voru útsend-
ingargræjurnar teipaðar við lærið á 
mér. Þegar ég stóð á sviðinu fann 
ég að teipið var eitthvað að losna 
þannig að ég segi: „Draslið er allt 
að leka niður um lærið á mér.“ Þá 
byrjaði salurinn að skellihlæja en ég 
hafði ekki reiknað með að það væri 
búið að kveikja á hljóðnemanum. Ég 
get ekki sagt annað en að þátturinn 
hafi bara verið dúndurgóður. Það er 
nefnilega oft þannig að ef maður fer 
ekki sjálfur í klessu yfir hlutunum 
þá eru smá mistök bara til bóta,“ 
segir hún. Auk námskeiðanna er 
hún að vinna með kvikmyndagerð-
arfólki að sjónvarpsþáttum en áætl-
að er að tökur taki heilt ár. „Þetta 
er heimildaþáttaröð en við erum þó 
ekki búin að fjármagna þáttaröðina 
að fullu þannig að það er kannski 
betra að segja ekkert meira.“

SNERI VÖRN Í SÓKN
Í október var Sirrý stödd á Tene-
rife ásamt Bjargeyju Aðalsteins-
dóttur en saman hafa þær hald-
ið lífsstílsnámskeiðin Ný og betri. 
Þegar þær voru á heimleið með 
hópinn voru þær orðnar svolítið 
uggandi yfir ástandinu. Í flugvél-
inni á leiðinni heim hönnuðu þær 
fyrirlesturinn Að hafa það gott, 
sem verður haldinn í annað sinn 
á Hótel Sögu 24. janúar. „Við hugs-
uðum með okkur að við yrðum að 
gera eitthvað. Við gætum ekki sokk-
ið í hyldýpi vonleysis og við yrðum 
bara að reyna að smita út frá okkur 
krafti og kjarki. Við vorum með 
fyrsta námskeiðið í nóvember og 
fylltum salinn af konum. Það er 
gott að minna sig á að það var ekki 
kreppa í fyrra en samt var ýmislegt 
að hjá okkur. Það er oft eitthvað að 
hjá okkur sjálfum óháð efnahags-
lífinu og við verðum sjálf að spyrna 
við fótum. Við erum með fyrirlestra 
um hvernig við getum framleitt 
meira af hamingjuhormónunum, 
seratónín.“ 

Hefur þú breytt lífi þínu eftir að 
efnahagsástandið breyttist? „Já, það 
breytist margt hjá okkur öllum. En 
ég þekki líka fólk sem á enn þá 
næga peninga og hefur það gott 
en eyðir samt engu. Byrjar að taka 
slátur í fyrsta sinn núna og segist 
ekki vera „í stuði til að eyða pen-
ingum“. Þessi hegðun hægir á hjól-
um atvinnulífsins,“ segir hún og 
bætir við: „Ég er enginn sérstakur 
neysluþræll og þarf ekkert að berast 
á. Ég er reyndar pjattrófa og fatap-
æja og eyði í það. Ég vil ferðast og 
ekki vinna of mikið því ég er með 
fjölskyldugildin mín á hreinu. Mér 
finnst fáránlegt hvernig sumt fólk 
hefur hagað sér í þessu samfélagi, 
græðgin hefur verið botnlaus. Ég er 
alin upp af fólki sem hefur önnur 
lífsgildi en að berast á og eignast 
allt. Að þessu leyti hef ég ekki þurft 
að breyta lífi mínu.“

LÍFIÐ ER FULLT AF TÆKIFÆRUM

Sigríður Arnardóttir Ákvað að feta nýjar brautir þegar hún hætti í sjónvarpinu og miðlar nú úr eigin viskubrunni á spennandi nám-
skeiðum. Auk þeirra er hún að vinna að heimildarþáttum sem hún vill sem minnst segja um. Hægt er að skoða námskeiðin á sirry.is.
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Getur þú lýst þínum stíl?  Ég 

er mjög hrifin af því að blanda 

saman andstæðum elementum 

og geri það oftast, ef ég er í 

mjög sætum kjól þá fer ég í 

leðurjakka og grófa skó við, ef 

ég er í buxum og víðum bol þá 

fer ég í háa hæla og set á mig 

sætan varalit og spennu í hárið. 

Mér finnst hugtakið „tacky cool“ 

líka virkilega skemmtilegt, það 

er ögrandi og spennandi, fær 

fólk til að hugsa sig tvisvar um 

áður en það ákveður hvort því 

finnist viðkomandi töff eða hall-

ærislegur. 

Hvað dreymir þig um að 
eignast í vetur?  Fallega 

Sonia Rykiel-peysu úr vetrar-

línunni hennar 2008 og ég læt 

mig dreyma um Marjan pejoski-

leðursamfestinginn alræmda í 

Kronkron. 

Hvað keyptir þú þér síðast? 
 Kron by Kronkron-skópar, flott-

ustu hælar sem ég hef eignast.

Uppáhaldsfatamerki?  Siv 

Stöldal, Eric Lebon, Ann Dem-

eulemeester og Sonia Rykiel.

Finnst þér merki á fötunum 
skipta máli?  Já, mjög miklu, 

sérstaklega ef hugurinn og 

metnaðurinn hjá hönnuðinum er 

á réttum stað. Þetta snýst ekki 

um að geta selt eitthvað dýr-

ara en það er virði bara vegna 

merkisins sem flíkin ber, 

heldur er þetta listgrein.

Eru einhver tísku-
slys í fatasakápn-
um þínum?  Ég er 

mjög hrifin að ex-

perimenta, það 

eru engin mistök 

að vera fáránlega 

hallærislegur ef 

maður er meðvit-

aður.

Í hvað myndir 
þú aldrei fara?  
 80´s rjómatertu-

kjól, ég er helst með 

ofnæmi fyrir 80´s vintage ef 

ég þarf að nefna eitthvað. 

Hvaða snið klæðir 
þig best?  Ég ber 

eiginlega strákaföt 

best. Föt sem krefj-

ast breiðra axla, ég 

er líka hálf mittis-

laus þannig að ég 

ber vel að vera 

í svolítið lausu 

að ofan og 

leyfa frekar 

leggjunum 

að njóta sín.

Af hvaða lík-
amsparti ertu 
stoltust og 
hvernig und-

irstrikar þú það með 
klæðaburði?  Ég held stund-

um að ég sé alveg til í að sýna 

hverja línu og boga, skoru, bak 

og bera leggi, svo aðra daga 

vil ég helst hverfa inn í fötin og 

fela mig.

Hvert er skuggalegasta fata-
tímabilið þitt?  Alveg frá því ég 

var barn hef ég verið mjög frökk 

og óhrædd við að vera öðruvísi. 

Ég hef tekið tímabil þar sem 

ég hugsaði ekki sjálfstætt, lét 

alveg mata mig. Það finnst mér 

skuggalegt. Ég tók langt tímabil 

þar sem ég gekk bara í fötum af 

hávöxnum pabba mínum. Ég var 

ekki bara í ofvöxnu dúnvesti úr 

Spúútnik og Southpole-skopp-

arabuxum.

alma@frettabladid.is

Guðrún Tara Sveinsdóttir:

Er óhrædd við að vera öðruvísi

1 Siv Stoldal-ullarpeysa úr Kronkron, handprjónuð í Noregi. 2 Peter Jensen-

skokkur, Gaspard Yurkievich-leggings og skór frá KTZ, allt saman 

úr Kronkron. 3 Fred Perry-herrapeysa úr ull, ein af allra uppá-

haldspeysunum úr Kronkron. 4 Selur frá Grænlandi sem pabbi 

keypti handa mömmu fyrir nokkrum árum. 5 Vivienne Vest-

wood-kjóll úr Kronkron. 6 Kron by Kronkron-skórnir. 7 
Henrik Vibskov-herrabuxur úr Kronkron, ótrúlega mjúkar 

og fallegar. 8 Second hand motorboots úr Elvis. 
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Opið Föstudag   11-18:30
 laugardag 11-18:00

Bjóðum nú útsöluvörur á 

50% afslætti 
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tíðin
✽  nú byrjar ballið...

DÍANA MIST
Fimmtudagur 1. janúar 2009:  Remax-árshátíð hvað?

Ég er alveg sannfærð um að árið 2009 verði ævintýrum stráð og stuðið verði 

allsráðandi. Til að taka á móti nýja árinu var mér boðið í partí en það versnaði í 

því þegar partígestirnir heimtuðu að fara á Hótel Sögu. Við fyrstu sýn var eins 

og maður væri staddur á REMAX-árshátíð. Við mér blasti allt of sólbrúnt pallí-

ettuklætt fólk í banastuði. Þar var Fjölnir Þorgeirsson í skotapilsi og Sveinn 

Andri Sveinsson rosa sólbrúnn eftir Kanaríferð jólanna. 

Þarna var líka Valdimar Grímsson, Björn Sveinbjörns-

son, Jóna Lár flugfreyja og hennar maður, Sveinn Eyland. 

Óli Stef lét sig ekki vanta og heldur ekki Róbert Wessman. 

Þegar líða tók á kvöldið hringdi ég á leigubíl, skellti á mig 

grímu og kíkti á Boston þar sem grímudansleikur var í fullu 

fjöri. Þar var örlítið svalara lið en á Hótel Sögu. Þar var hin eina sanna Björk 

Guðmundsdóttir, Jón Atli, stílistinn Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir, listakonan 

og amman Gabríela Friðriksdóttir, og útvarpsmaðurinn Andri Freyr. Þegar 

ég var orðin alveg blindfull og komin í sleik við einhvern grímuklæddan mann 

þá rankaði ég við mér og fór heim … ralli ralli rei!

Laugardagur 3. janúar:  hvað varð um detoxið??

Í staðinn fyrir að byrja strax að detoxa 2. janúar ákvað ég að sofa. 

Nýja árið byrjaði því eiginlega ekki almennilega fyrr en í dag. Kaup-

fíknin tók algerlega völdin þegar líða fór á daginn og rétt fyrir sex 

var ég alveg úttauguð í Kringlunni að reyna að kaupa sem mest á 

útsölunum. Áður en ég vissi af var ég komin í nýtt partídress 

og til í allt. Á Boston. voru Brynhildur Guðjónsdóttir leik-

kona, Atli Rafn leikari, hljómsveitin Sigur Rós eins og 

hún lagði sig, Gunni Tynes í múm og ofurparið Sindri 

Kjartansson og Arnþrúður Dögg Sigurðardóttir 

megaskvísa. Lára Ómarsdóttir þandi raddböndin 

á Live Pub ásamt Árna Snævari, Þorfinni Ómars-

syni og Ernu Ómarsdóttur dansara. Þegar enginn 

hafði reynt við mig í 5 mín, fór ég heim!

SUMARLJÓS  Jólasýning þjóðleikhússins var frum-

sýnd annan í jólum og er byggð á bókinni Sumarljós, og 

svo kemur nóttin eftir Jón Kalman Stefánsson, sem hlaut Ís-

lensku bókmenntaverðlaunin árið 2005. Skelltu þér á sýningu 

með fjölda litríkra persóna í litlu íslensku þorpi í nútímanum.

START ART  Drífðu þig í START ART listamannahús en 

þar var opnuð fyrsta sýning ársins í gær. Árni Bartels sýnir 

verk sín á báðum hæðum hússins og Sveinbjörg Jónsdóttir 

sýnir í vestursal niðri. START ART-listamenn sýna einnig valin 

verk og sýningunum lýkur 4. febrúar næstkomandi.

ELDRAUTT ÖMMUSÓFASETT 
 sem ég fann auglýst á netinu og 

fékk á slikk fyrir nokkrum árum, 

hefur fylgt mér milli fjögurra íbúða.

MARÍA MAGNÚSDÓTTIR
söngkona

ÉG ER MEÐ PLÖTU Á 
LEIÐINNI  og hef gefið út 

eitt lag, Not your housewife, 

ég er mjög stolt af því.

TOPP

10

MYND AF MÉR OG 
ERYKUH BADU

PÍANÓIÐ OG GÍTARINN

KJÓLAR

MACBOOK-TÖLVAN MÍN

MYNDIR AF MÍNUM 
NÁNUSTU

GÓÐUR KAFFIBOLLI. SKARTGRIPIR

LAMPAR, KERTI OG JÓLASERÍUR 
 skipta mig öllu máli í skammdeginu.

MORGUNMATURINN?  Oftast skýst 

ég út í bakaríið hérna á horninu og 

kaupi ferskt brauð með osti og soðn-

um eggjum. 

SKYNDIBITINN?  Ég reyni að forð-

ast hann en í góðum skólapás-

um þá förum við oft nokk-

ur saman á næsta torg 

og plöntum okkur á eitt-

hvert kaffihúsið.  

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA? 
 Sá sem stendur uppúr 

Er Carpe Diem. Þessi 

staður er niðri á strönd. 

Á góðum sumardegi í 

hádegi eða um kvöld 

er gaman að sitja í 

„lounge“ svæðinu fyrir 

utan og fylgjast með 

fólkinu á ströndinni. 

UPPÁHALDSVERSL-
UN?  Ég mæli með 

Vincon, þetta er stór búð með mikið 

af hönnunarvörum alveg frá hinni 

frægu Sítrónu pressu Philippe Starck 

til hluta frá lítið eða óþekktum lista-

mönnum og nemum. 

BEST GEYMDA LEYNDAR-
MÁLIÐ?  Kibuka, sushi-staður 

í Grácia í hverfinu þar sem ég 

bý. Hann er alls ekki túrista-

staður en mjög þekkt-

ur meðal spánverj-

anna enda ægi-

lega erfitt að fá 

sæti hjá þeim 

nema að panta 

borð fyrirfram.

BEST VIÐ BORGINA? 
 Fjölbreytileikinn. Það er 

ótrúlegt magn af mis-

munandi fólki sem er 

geggjað að kynnast 

og eða bara fylgjast 

með úr fjarlægð.

LÍKAMSRÆKTIN?  Ég og 

vinkona mín förum í líkams-

ræktarstöð sem er bókstaflega 

tuttugu skrefum frá heimilinu okkar 

og heitir Ubae.

 HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA DEG-
INUM?  Það er að fara út á markað 

um morguninn og kaupa fullt af 

ferskum vörum og borða á svölunum.

BARCELONA
Katla Hreiðarsdóttir eigandi Volcano Design

BORGIN

mín
Opið laugardag 10. jan kl. 11-16
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Garðatorgi - Grindavík - Keflavík - Lágmúla - Laugavegi - Setbergi - Smáralind - Smáratorgi - Spönginni - Egilsstöðum - Höfn - Fáskrúðsfirði - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði

Ísafirði - Bolungarvík - Patreksfirði - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Sauðárkróki - Blönduósi - Hvammstanga - Skagaströnd

- Lifið heil www.lyfja.is

hættu nú alveg

Það er mál að hætta að reykja því fíknin er lúmskur andstæðingur. Þá getur verið 

gott að eiga bandamann í Lyfju. Við erum reykingamönnum innan handar þegar 

sígarettunni sleppir. 

Í Lyfju Lágmúla bjóða lyfjafræðingar inngripsmeðferð sem ráðið getur úrslitum í 

baráttu þinni við löngunina í tóbak. Þeir hjálpa þér að greina vandann,  sigrast á 

vananum og takast á við leiðann sem oft fylgir því að hætta að reykja.

Í Lyfju Lágmúla býðst þér stutt viðtal við lyfjafræðing eða 

lyfjatækni sem veitir þér stuðning og hollráð til að hætta að reykja.

Heilsufarsmælingar, s.s. á blóðþrýstingi og blóðfitu.

30% afsláttur er af  heilsufarsmælingum til þeirra sem strengt hafa 

þess heit að hætta að reykja um áramótin. 

Nicorette – reyklausa bókin fæst í öllum apótekum Lyfju.

á Nicorette Fruitmint, 2 mg. tyggjói í 210 stk. pk.

Lyfja býður öll 

lyfjaform Nicorette

Verðtilboð 4.949 kr.

Við minnum á reyksímann: 800 6030 og reyklaus.is

Tilboð gilda til 15. janúar 2009.
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FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Herbert Guðmundsson

„Björn Jörundur Friðbjörnsson er fæddur 11.10.1970 

sem gefur útkomuna 20, sem er talan 2. Það 

skemmtilega við fæðingardag Björns Jörundar er að 

hann er fæddur 11.10. sem gerir þrjá ása í tölunum 

hans, þar af leiðandi hefur hann sterka tilhneigingu til 

að vinna sjálfstætt. Hann hefur leiðtogahæfileika og 

þegar hann nær að skipuleggja sig vel eru engar fyr-

irstöður. 

Björn er búinn að vera á tiltölulega þungu ári sem 

hefur að mörgu leyti breytt afstöðu hans til lífsins. 

Reiðin er að hverfa og bjartsýnin er komin. Björn er að 

fara á brjálæðislega skemmtilegt ár þar sem tilboðum 

mun dynja yfir hann hægri vinstri. Hann er annaðhvort 

nýbúinn að flytja eða á eftir að flytja því að líf hans 

er allt að breytast. Það er mjög mikilvægt á þessum 

tímum að hann taki alla menn í sátt, svo hann komist 

inn í friðsamlegra karma árið 2009 en hefur verið. 

Árin 2009 og 2010 eru ein afdrifaríkustu árin fyrir 

Björn Jörund. Hann mun bæði finna ástina fyrir fram-

tíðina og ég get ekki betur séð en að í framtíð Björns 

séu fleiri börn og ung og ákveðin kona, með 

sterkar og kraftmiklar skoðanir, en frjó-

semi hans verður endalaus á fleiri 

sviðum í framtíðinni en í barneign-

um. Þetta verður mjög skapandi ár 

og hann þarf engu að kvíða. Þjóð-

in á eftir að elska hann og hann er 

alveg að fara að detta inn á sína 

réttu hillu.“

www.klingenberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Björn Jörundur Friðbjörnsson söngvari

Taka mér gítarinn í 
hönd, spila og sjá 
hvort það kæmi ekki 
eitthvert lag.

1Ég myndi byrja 
á að vakna, fara 
í sturtu og raka 
mig. 

5Ég myndi slá á þráðinn til 
mömmu og kíkja til hennar 
í heimsókn. 

2
Labba svo inn í 
stofu, fara með 
bæn og biðja guð 
að leiða mig í 
gegnum daginn.

3Hringja í góðan vin, spyrja 
hvernig honum liði og hvort ég 
gæti aðstoðað.
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TOYOTA LAND CRUISER 90. Árgerð 1999, 
ekinn 225 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000. Bílabankinn S 588-
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is 
Tilboð 990 þús

Allt að 100% lán í boði
HYUNDAI ACCENT. Árgerð 1997, ekinn 
132 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
175.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Allt að 100% lán í boði
SUBARU IMPREZA SEDAN GX 4WD. 
Árgerð 2002, ekinn 101 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.290.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is Tilboð 990 þús

Allt að 100% lán í boði
FORD ESCORT CLX ESTATE. Árgerð 
1996, ekinn 118 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 175.000. Bílabankinn S 588-0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is

Tilboð 690 þús
 Ný skoðaður til 2010. Allt að 100% lán í 
boði KIA K2500 PALLBÍLL. Árgerð 2004, 
ekinn 129 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 690.000. Bílabankinn S 588-0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is ásett 
verð 935 þús

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

Útfluttningur
Vantar eldri Toyotabíla pickupa og 
fólksbíla til útfluttnings Bílás Bílasala 
Akranes S:431-2622/bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

Gæðingur!
Mercedes Benz C 240 Elegance , 1998 
módelár, nýskráður 11.08.1997, sjálf-
skiptur, 2 gangar dekk og álfelgur , 
18“og 15“, ek. aðeins 160þ.km, sóllúga, 
spólvörn, ofl ofl . Vel útbúinn og falleg-
ur bíll ! Verð 1.290þ.

7 manna ódýr!
Hyundai Trajet 2.0 , 7 manna, nýskráður 
10/02 , sjálfskiptur, einn eigandi , ek. 
124þ.km, Rafm í rúðum og samlæs-
ingum, hiti í sætum, kastarar, Nýlegir 
demparar ofl. Rúmgóður fjölnotabíll. 
Verð kr: 990þ.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg 
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum 
Dísel líka! 4WD eða 2WD skoðum bæði 
! Erum með kaupendur. Einnig óskum 
við eftir Corollu og Carinu árgerð 1997 
og eldra. ATH erum að leita af bílum 
um ALLT LAND !

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá 
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur. 
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum 
með kaupendur. Einnig óskum við líka 
eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000 
krónur og minna og sömuleiðis Land 
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum 
að leita af bílum um ALLT LAND !

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

TILBOÐ 690 stgr.
CITROEN C3 SX árg 9/2003, ek 
aðeins 66 þ. km, 5 dyra, 5 gíra 1.4L, 
Eyðslugrannur bíll, Vetrar og sumar-
dekk, Ásett Verð 950 þ. Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

AUDI A4 AVANT 1,8T, árg.12/2005, ek. 
52þús.km, sjálfsk, leður, lúga, rafmagn, 
skipting í stýri, omfl!! Glæsilegur bíll og 
hlaðinn búnaði!! Ásett verð 3590þús.kr, 
Tilboð 2890þús.kr stgr!!!

CHEVROLET SILVERADO K1500 CREW 
CAB 4X4, árg.10/2007, ek. 28þús.km, 
sjálfsk, bensín, rafmagn, cd, loftkæling, 
omfl., Ásett verð 3690þús.kr, Tilboð 
2990þús.kr stgr!!!

LAND ROVER RANGE ROVER HSE, árg 
11/2002, ek.99þús.km, sjálfsk, leður, 
topplúga, rafmagn, omfl, Ásett verð 
4990þús.kr, Tilboð 3500þús.kr stgr!!!

CADILLAC SEVILLE STS, árg.2002, ek. 
59þús.km, sjálfsk, leður, topplúga, raf-
magn, bakkskynjarar, omfl, Ásett verð 
1890þús.kr, Tilboð 1450þús.kr stgr!!!

NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE CAB 
MT SE árg.09/06, ek.46þús, beinsk, 
Álfelgur, Dráttarbeisli, Líknarbelgir, 
Plasthús, Ásett verð 2990 þús.kr. , 
Tilboð 2500þús.kr stgr!!!

DODGE MAGNUM R/T, árg. 2005, 
ek.2þús.km, leður, topplúga, loftkæl-
ing, rafmagn, omfl, Mjög flottur bíll!! 
Ásett verð 2980þús.kr, Tilboð 2500þús.
kr stgr!!!

HARLEY DAVIDSON DYNA WIDE GLIDE, 
árg.2004, ek.2þ.mílur, Flott hjól!! 
Tilboðsverð aðeins 1650þús.kr stgr!!!

CADILLAC DEVILLE BASE, árg.2004, 
ek.28þús.km, leður, rafmagn, loft-
kæling, omfl., Flottur bíll!, Ásett verð 
2280þús.kr, Tilboð 1690þús.kr stgr!!!

BMW 525 D TOURING, árg.3/2005, 
ek.101þús.km, dísel, leður, rafmagn, 
fjarlægðaskynjarar f/a, Hlaðinn búnaði, 
Ásett verð 3990þús.kr, Tilboð 2990þús.
kr stgr!!!

Lexus GS300 EXE, árg.11/2001, Sjáflsk, 
rafmagn, hiti sætum, cruise, Glæsilegur 
bíll, fullt af aukabúnaði og í topp-
standi! Ný negld vetrardekk! Ásett verð 
2290þús.kr,Tilboð 1399þúskr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

275 stgr.
Ford mondeo árg.’99 ek. 99 þús ssk.2,0 
rafm.í flestu. Sk.09 16“álf. GHIA version. 
S .847 7663.

Ford Ranger 4x4 skoðaður 09’ 2000 árg 
V6 3.0 Subercab. Lítur ótrulega vel út. 
ásett verð 560 Þús. Er til í skipti á kross-
ara/enduro hjóli/helst 250F Góður stg 
afsláttur. Uppl. Hrannar 863 5325

Toyota Corolla station árg. ‘01. Ssk 
Ekinn 126 þ. Mjög vel með farinn. Uppl. 
í s. 898 6676.

Primera ‘98 v. 110þ.
Nissan Primera ‘98 1600 bsk., sk. ‘09 
ek. 190þ. Í góðu lagi. S. 897 8779.

W-Golf GL 96’ Ekin 150þ. Þarfnast 
smávægilegra viðgerðar. Selst ódýrt S: 
8604074

Subaru Legacy st. ‘95 sk. ‘09. Dráttarkr., 
fallegur og góður bíll. V. 250þ. S. 896 
8568.

 250-499 þús.

Opel Omega Elegance,árg 2000, 
station,6cyl 204hö,mjög plássmik-
ill,ssk,leður,innb.sími,bose kerfi,ný 
vertrard, ekinn 131þ.Ásett verð 990þ.
Fæst á 490þ. S.822-1954

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl sem farfnast 
vidgerdar, má vera onytur.á verdbilinu 
0-100pús. uppl. hosier@visir.is

 Jeppar

Trjáklippingar Fagleg og vönduð 
vinnubrögð. Gerum föst verðtilboð. 
Sími 8691600 Jóhann Sigurðsson 
Garðyrkjufræðingur

 Mótorhjól

Kawasaki VN 1600 Mean Streak árg. 
2007; verð 1200þ. Sími 690 0779

 Vélsleðar

Mjög góð tveggja sleða kerra. Nýskoðuð 
til 2010. Verð aðeins 550 þús. Uppl í s 
8643000

 Hjólbarðar

Óska eftir að kaupa heilsársdekk eða 
vetrardekk undir Land Rover Discovery 
í stærðinni 255/55/19 eða 255/20/19. 
Upplýsingar í síma 6953822.

4 13“ negld. vetradekk á felgum undan 
Corollu. Lítið notuð. Sanngjarnt verð. 
S. 860 4493.

 Bátar

Réttindanám fyrir báta 
undir 12 metrum og 
skemmtibátaréttindi.

Fjarnám við framhaldsskól-
ann í austur-Skaftafellssýslu. 

Skráning á vefnum www.fas.is 
Sími 470 8070

Umsóknarfrestur til 14. Janúar 
2009

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Óska eftir varahlutum í Mitsubitshi 
Carisma ‘97, framenda. Sæþór s. 820 
8024

Renault Megané ‘97-
’08 Mazda 626 ‘97-’02 
Cadillac Seville ‘93-’02

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddy-
hlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S. 
772 6777 & 824 1919.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Garðyrkja

Þarf að gera eitthvað í garðinum ? 
Garðar best ehf, s. 698 9334, gard-
arbest.is

Trjáfellingar
Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 
848 1723.

 Bókhald

Bjóðum upp á alhliða bókhaldsþjón-
ustu og rekstrarráðgjöf (bókhald, reikn-
ingagerð, laun, vsk, stofnun félaga, 
ársreikninga og skattframtöl) Sími 534 
0040.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

Bókhald, skattskýrslur, laun og vsk. 
Lækkaðu kostaðinn. S. 699 7371, 
Bónusbókhald ehf.

Bókhald, launavinnsla og ársupp-
gjör minni og meðalstórra fyrirtækja, 
s.8459944

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

 Fjármál

Viltu margfalda peningana þína? 
Skattamál, stofnun fyrirtækja, gjaldþrot-
aðráðgjöf atoz@atoz.is s: 771 45 45

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar S. 555 
6363 & 899 7188.

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla 
daga !! Allar stærðir bíla.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

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

 Húsaviðhald

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

Flísaleggjum - Þríf hús. Góð til-
boð/verð. Uppl. í s. 849 9301.

www.flisarogmalun.is s.

Viðhaldsþjónusta
Tökum að okkur almennt 

viðhald og breytingar á t.d 
pípulagnir, smíðar, rafvirkjun og 

múrviðgerðir.
Vanir menn, vönduð vinna.

Upplýsingar í síma 892 1524.
Klippið út - Geymið auglýs-

inguna!
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Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

A - Ö smíðar ehf.
Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sum-
arhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn 
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430, 
Júlíus.

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

Menn með rét tindi! 
Húsasmiður,Múrari ,Rafirki ,pípari 
og málari. Tilboð í gegn um e-mail! 
Áhugasamir sendið fyrirspurn tökum 
allt sem viðkemur uppbyggingu eða 
viðhaldi. Fagleg vinnubrögð með rétt-
indsbundni ábyrgð! Sendið fyrirspurn 
með verklýsingu og eða magntöl-
um. svörum með fastri tölu í verklið. 
oph85@hotmail.com

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, kem á staðinn. Microsoft 
viðurkenndur s. 699 6735 Baldvin

 Dulspeki-heilun

Þriðja augað
Fyrir þig - Dulspeki - Skilaboð sem 
vert er að hlusta á þér til hjálpar og 
styrkingar. Byrjað að taka við pöntun-
um, febrúar, mars, apríl. mothervoice@
gmail.com

 Spádómar

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

Uppsetning og Þjónusta 
á öllum dyrasímakerfum.

Almenn smápennuþjónusta 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 

Tengingar og mælingar á 
tölvu- og ljósleiðaralögnum.

Góð Þjónusta.
Vönduð vinnubrögð. 

ProService 
894-7999 

johann@proservice.is

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

 Til sölu

Vegna fjölda áskoranna 
opnar bílskúrssalan 

Norðurstíg 10 
á föstudaginn. 

Opið út jan. frá kl. 12-17. 
Uppl. í s. 849 3230

Hlutafélag í Bretlandi 
eða Hollandi

Vantar þig félag í Bretlandi eða 
Hollandi?

Með eða án bankareiknings.
Traust og örugg þjónustu 

hringdu núna!
Regent Account Ltd S: 618-7001

 Uppl. í s. 618 7001

Styttur eftir Guðmund frá Miðdal og 
málverk eftir ýmsa listamenn. Upp. í 
s. 821 4756.

Til sölu evrur. Tilboð óskast. Uppl. í s 
894 3493.

Til sölu 4 mánaða gamalt PDP trommu-
sett. Í mjög góðu ástandi. Fæst fyrir 60 
þús. Uppl. í s. 848 0352.

Útsala!
Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3 
verk, ryksugar moppar og sótthreins-
ar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í 
hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar 
sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerð-
ir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður 
48.900.-kr verð nú 37.900.- kr.

Útsala!
Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem 
hringir í síman þinn og tvö önnur síma-
númer sem þú velur ef brotist er inn hjá 
þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr 
Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt 
í uppsetningu fyrir heimili og smærri 
fyrirtæki.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Gefins

2 litlir páfagaukar fást gefins. Upp. í s. 
551 2697.

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Vantar spennubreyti 220-110volt 
minnst 800w. Uppl. í s. 847 5545.

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska og 
vínil hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

 Hljóðfæri

Yamaha CLP rafmagnspíanó til sölu. 
Nýlegt og nánast ónotað. Glæsilegt 
eintak! Uppl. í s: 770-6366

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Óska eftir að kaupa góða fartölvu á 
verðbilinu 30-40 þ. S. 864 0131.

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

 Til bygginga

Til leigu 43lm áldokamót, bygginga-
krani og traktorsgrafa m/manni, S. 865 
2954.

Tek að mér alla smíðavinnu. Uppl. í s. 
865 2954.

VINNUBÚÐIR Óska eftir tveimur tvö-
földum gámaeiningum (2,5x6m)Æski-
legt að önnur einingin sé með WC. 
Einungis vel með farnir gámar koma til 
greina. Uppl. í s. 661-9199

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

 Vélar og verkfæri

Rafstöðvar.
Mase rafstöðvar frá þrotab.Mest 
á gamla verðinu, bensín og díesel 
Varahlutaþjónusta Rafstöðvar og dælur 
eru okkar fag Impex, Askalind 4, 201 
Kópavogur, 534 5300

 Verslun

ÚTSALA!!
Nýtt kortatímabil. ClaMal Spönginni 23 
(Snyrtistofan Mist) www.clamal.is

ÚTSALA
 30-50 % afsláttur!

Endilega kíktu inn á www.gala.is - 
Verslunin Emilía Suðurlandsbraut 50 
(Bláu húsunum Faxafeni). S. 588 9925. 
Opið 11-18. Lau.11-16.

 Ýmislegt

Prjónavél óskast fyrir lítinn pening. 
s.695-0183 Kristrún.

 Heilsuvörur

9 daga hreinsiprógram frá Aloe Vera. S. 
772 2885, Sigríður & Kristján.

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Perform.is - Landsins mesta úrval af 
fæðubótarefnum. 10-30% afsláttur í 
janúar!

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

 Nudd

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

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Til sölu

Þjónusta



FÖSTUDAGUR  9. janúar 2009 19

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá 
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema 
sunnud. S. 823 8280.

 Námskeið

INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

ICELANDIC Level I: 4 weeks Md-Frd; 
18-19:30 start 19/1, 16/2, Level II: 7 w; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30: 9/2, 6/4. Level 
III: 10 w Tsd/Thsd: 20-21:30: 20/1, 
31/3. Level IV:10 w; Sat/Sun 14-15:30: 
start 17/1, Level V: 10 w Sat/Sun 10-
11:30: start 17/1. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

HANDVERKSNÁMSKEIÐ
Öll námskeiðin kynnt kl.13-
15 á laugardag. SILFURLEIR, 
SILFURKVEIKING, VÍRAVIRKI, 
KOPARSLÁTTUR - PERLUSKART, 
TÁLGUN,TRÉÚTSKURÐUR,TIFSÖGUN,

 TRÉSKÚLPTÚR,BRÝNSLA,

 STEINASKART, HNÍFAGERÐ.Skráning 
í gangi, Handverkshúsið BOLHOLTI 4, 
S: 555 1212.

Nýtt Kerfisstjóranám Rafiðnaðarskólans 
hefst 2. feb. Bættu Microsoft í feril-
skrána. www.raf.is 8632186.

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of 
Colour and Style - útlits-og förðunar-
skóli. Uppl. í síma 533 5101.

 Flug

Flugfélagið Geirfugl auglýsir næstu 
námskeið. Einkaflugmannsnámskeið 
(PPL) hefst 19.jan Blindflugsnámskeið 
(IR) Kennaranámskeið (FI) Láttu 
drauminn rætast - bættu við þig rétt-
indum Nánari upplýsingar í síma 511-
5511 eða www.geirfugl.is

 Gefins

4 Sætir ketlingar fást gefins. Uppl. eftir 
kl.16 í síma 5888213.

 Dýrahald

Til sölu shéffer hvolpur, tík, með ætt-
bók frá HRFÍ. Einnig eru til sölu dverg 
poodle hvolpar. Visa/euro raðgreiðslur 
í boði. Uppl. Thelma s. 849 8451.

 Húsnæði í boði

Stúdíóíbúð - Miðbær. Laus strax. Uppl. 
sara.petursdottir@mk.is

Íbúðir til leigu
í Keflavík,

Hafnarfirði og Reykjavík.
Upplýsingar á

www.heimahagar.is
og í síma 6996464

Til leigu
Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis Sendu inn umsókn á www.
leiguibudir.is

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ 

og Funahöfða RVK.
Long term rent. Kitchen, 

bathroom, 12SAT TV, laundry 
room. Price from 38.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & Funahöfða 

RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til leigu 77fm 3herb. íbúð í Grb. V.98þ. 
Hiti, rafm. og hluti raft. innif. Uppl. í s. 
694 7117.

Góð 2 herb íbúð
66 fm íbúð í engjahverfi við hliðina á 
Spönginni. Laus strax. S:6996605

Rúmgóð 3 herb. íbúð í Rimahverfi með 
bílskýli til leigu. Laus 1. feb. Uppl. í s. 
896 9773.

Til leigu herb. á gistiheimili í miðb. 
Gott fyrir stúdenta. Aðg. að öllu + inter. 
V. frá 39 þ. S. 896 4661. Á sama stað 
2-3 herb., 80 fm íbúð í 200 Kóp. S. 
896 4661.

Einbýlishús til leigu í Grafarvogi 115.fm 
(3.herb) Uppl. í s. 866 0807.

Mjög hentugar stúdíóíbúðir til leigu í 
hverfi 101, 65-85þ. per mánuð. 1 mán-
uður fyrirfram + trygging. Reglusemi 
áskilin, uppl. í s. 568 1848

Glæsilegt 4ra herb. parhús til leigu í 
Ásahv.í Garðabæ. 200 fm.S 6630680

101 RVK Til leigu 55fm 2 herb íbúð m/
húsg.Laus strax. Tilvalin langtímaleiga. 
89þús + kostn. S.6900558

2 ódýrar íbúðir til leigu. Einnig ódýr 
herbergi til leigu með. aðg. að eldunar 
og snyrtisðastöðu. Uppl. í s. 820 7060 
& 820 7061.

Til leigu 40 fm stúdíó í Dalshrauni. Verð 
59 þús. og herbergi frá 25 þús. Uppl. í s. 
770 5451 & 770 5500.

100 fm 4ra herb. hæð með sérinngangi 
til leigu við Ölduslóð í Hfj. Þar af eitt 
herb. sér á gangi. Laus. Gæludýr leyfð. 
Verð 100 þús. og allt innif. Uppl. í s. 
663 4455.

Til leigu ný glæsileg íbúð v Hátún ca 
60m2 Allt nýtt Verð 90þús uppl 892 
4578 bjorgvin@igl.is

3ja herb. íbúð m. húsgögnum í Hafnarf. 
til leigu í 3-9 mán. 130þ á mán m. hita, 
rafm. & hússj. Uppl. 664 7001.

Til leigu - langtímaleiga. Hraunbær 2ja 
herb. íbúð á 2.hæð. Suður svalir, gott 
útsýni - laus strax. 
Austurströnd 2ja herb. íbúð á 4. hæð 
ásamt bílskýli, austur svalir, glæsilegt 
útsýni. - laus strax. 
Hlíðarhjalli Kóp. rúmgóð 2ja herb. 
íbúð á 2. hæð, þvottah. innaf eldhúsi. 
Vestur svalir - laus 15. janúar. 
Allar nánari uppl. í síma 896 4090.

Herbergi
Til leigu lítið herb. á sv. 105. Með 
sameig. eldh. & baðh. Uppl. í s. 895 
1441. e.kl 12.

Til leigu í Álftamýri 108 Rvk. Gott herb. 
m/ húsg., aðg. að baði, eldh., stofunni, 
þvottah., þráðlaust internet. Einungis 
stelpur koma til greina. Leiga 45þ. Uppl. 
í s. 618 3105.

Norðurbakki-Hafnarfjörður. Glæsileg 
110fm 4ja herb. íbúð með sjávarútsýni 
er laus til langtímaleigu. Páll, 6964464.

Til leigu stúdíó íbúð með húsgögnum 
ca. 25fm við Ránargötu. V. 60þ á mán. 
á sama stað til leigu herbergi(með hús-
gögnum) aðgangur að eldhúsi, baðhrb. 
og þvottah, internet. V. 45þús. Uppl. í 
s. 8981838

4 herb, 100 fm íbúð til leigu í hraun-
bænum , laus frá áramótum. upplýsing-
ar í síma 6635363 og 8216223

Íbúð/herb. til leigu á svæði 104. 
Apartments/Rooms for rent contact 
number 661 4096 & 698 3211.

 Húsnæði óskast

Vantar 2 herb. samþykkta íbúð í HFN. 
Greiðslugeta 70þús. Uppl. í síma. 860-
8566

Reyklaus fljölskylda óskar eftir 4-5 herb. 
íbúð/hús á höfuðborgarsv. til leigu, 
greiðslug. 100-150þús. á mán., erum 
spenntust fyrir 113, 110 og 104 R-vík. 
Upplýs. sendist á s.atladottir@simnet.is

Erum 25ára par með ungabarn.Leitum 
að 3ja herb íbúð.gr.geta 80þús.Erum 
reyklaus og traust.8699749

Maður á þrítugsaldri óskar eftir herb. til 
leigu helst í Rvík. Greiðslugeta 30-35 
þús. Uppl. í s. 893 8695. Kiddi

Óska eftir að taka á leigu íbúð helst í 
Grafavogi eða Grafarholti. Greiðslug. 
80-90þ. S. 660 0269.

óska eftir snyrtilegri 2 herberbergja 
íbúð á höfuðborgarsvæðinu. greiðslu-
geta 80þ. á mánuði.. upplýsingar í síma 
8631555

 Atvinnuhúsnæði

Erum með allar stærðir verslunar-, iðn-
aðar- og skrifstofuhúnæðis til leigu og 
sölu. Til leigu í Mjódd, verslunarhús-
næði 83 fm. Á móti afgreiðslukössum 
Nettó. Atvinnueignir s.534-1020.

Pláss til leigu á Smiðjuvegi, 320 fm. 
Hentar vel fyrir heildsölu eða lager. 
Uppl. í síma 8960551.

Óska eftir að taka á leigu mjög ódýrt 
400 - 600 fm lager/geymsluhúsnæði 
á höfuðborgarsvæðinu í 2 - 3 ár. Tilboð 
með lýsingu, stærð, staðsetningu og 
óvísitölubundna leigufjárhæð sendist á 
orng05@simnet.is

Til leigu 340 fm atvinnuhúsnæði, við 
Selhellu, 8m lofthæð + skrifstofur. 
Uppl. í s. 896 2908

Til leigu iðnaðhúsn. í Hafnarf. 210m2 
hægt að skipta í 2 bil 2 hurðir 3.55x3.7

 Geymsluhúsnæði

geymslaeitt.is
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, 
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og 
vaktað. S. 564 6500.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

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

 Atvinna í boði

BEITARI -BEITARI Óskum eftir röskum 
beitara til starfa v/Rvkhöfn s: 868-1825

Kokkur vantar í NaNaThai og vinna í 
sal BanThai Fullt starf, kvöld og helgar-
vinna 8963536

Hef Þénað Yfir $300 Á 2 Dögum Og Fer 
Vaxandi. www.MaverickCashProducer.
com

Járniðnaðarmaður eða maður með 
reynslu af rafsuðu óskast til starfa hjá 
rótgrónu fyrirtæki í Hafnarfirði. Nánari 
upplýsingar veitir Rósalind í síma 564 
1539 eða rosalind@skoflur.is

 Atvinna óskast

Sjálfstæður smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Viðskiptatækifæri

Til sölu vinsæl búð á Laugavegi með 
kvenföt og aukahluti. Spennandi tæki-
færi. Gott verð. Áhugasamir sendi póst 
á verzlun@gmail.com

Atvinnutækifæri fyrir rétta aðila. Til 
leigu rekstur á veitingasal í hjarta 
Hafnarfjarðar með öllum tilheyrandi 
borðbúnaði. Miklir möguleikar fyrir 
rétta aðila. Nánari uppl. á bris.is (salur-
inn) og í síma: 898-3420

 Tapað - Fundið

Dekk með bremsuskál af hestakerru 
tapaðist á leiðinni frá Borgarnesi til Hfj. 
Þeir sem hafa uppl. í s. 892 8245.

 Tilkynningar

BAR POLONIA 
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY NA 

SYLWESTROWE PARTY ! WSTEP 
WOLNY. POCZATEK IMPREZY 
GODZ 21.00 I BAWIMY SIE, 
DO RANA. SUPER MUZA, 

SUPER ZABAWA ZAPRASZAMY 
SERDCZNIE

31 DESEMBER

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
SERDECZNIE HAFNARFJÖRÐUR 

FLOTAHRAUN 21.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur
2 nýjar dömur
S. 908 6666.

Mögnuð upptaka!
Hér er komin alveg mögnuð upptaka, 
dálítið stirð í fyrstu en tekur svo alveg 
gríðarlegt flug! Þú heyrir upptökuna hjá 
Sögum Rauða Torgsins, sími 905-2002 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort, 
mun ódýrara), upptökunr. 8759.

Rúmlega fertugur
reynslulítill maður, mjög spenntur, vill 
kynnast karlmanni með tilbreytingu í 
huga. Augl. hans er hjá Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-5000 (símatorg) og 
535-9920 (Visa, Mastercard), augl.nr. 
8190.

Vel vaxin kona,
35 ára, með sítt ljóst hár, sérlega 
barmfögur, vill kynnast karlmanni með 
tilbreytingu í huga. Augl. hennar er 
hjá Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
5000 (símatorg) og 535-9920 (Visa, 
Mastercard), augl.nr. 8751.

45 ára kona
vill kynnast karlmanni með tilbreytingu 
í huga. Augl. hennar er hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-5000 (síma-
torg) og 535-9920 (Visa, Mastercard), 
augl.nr. 8341.

Í kvöld spilar hljómsveitin 
Feðgarnir
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Sundleikfimi

KennslaSkemmtanir
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SIMONE DE BEAUVOIR FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1908.

„Að ná sér í eiginmann er list, 
að halda honum er vinna.“

Franski femínistinn, rithöfundur-
inn og heimspekingurinn Simone 

de Beauvoir er einna þekktust 
fyrir bók sína Hitt kynið.

Höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna voru form-
lega opnaðar í New York þennan dag árið 1951. 
Höfuðstöðvar SÞ voru byggðar á árunum 1949 til 
1950, á sautján ekru landi sem keypt var af Willi-
am Zeckendorf. 

Í stað þess að halda samkeppni um bygging-
una var ákveðið að efna til samstarfs milli nokk-
urra af helstu arkitektum heims. Bandaríski arki-
tektinn Wallace Harrison var gerður að aðalarki-
tekt sem starfaði náið með ráði sem skipað var 
tíu arkitektum alls staðar að úr heiminum, þar á 
meðal Ástralíu, Svíþjóð og Úrúgvæ. 

Ákveðið var að byggingin yrði 38 hæðir og 
fékk hún undanþágu frá öryggis- og eldvarna-
kröfum New York-borgar. Byggingin var fjármögn-
uð af 65 milljón dollara vaxtalausu láni sem 
Bandaríkjastjórn sá um að útvega.  

Byggingin er eitt af aðalkennileitum New York-
borgar.

ÞETTA GERÐIST : 9. JANÚAR 1951

Höfuðstöðvarnar opnaðar

Böðvar Guðmundsson rithöfundur 
er sjötugur í dag. Af því tilefni verð-
ur meðal annars efnt til listavöku í Ís-
lensku óperunni þar sem verða flutt 
brot úr leikritum hans, lesið úr skáld-
sögum og ljóðum og sungnir söngvar 
frá ólíkum tímum á ferli hans. 

„Dagskránni hefur að mestu verið 
haldið leyndri fyrir mér en það er hópur 
vina og gamalla samstarfsmanna sem 
standa að henni undir stjórn Þórhildar 
Þorleifsdóttur leikstjóra,“ segir Böðv-
ar sem er löngu kunnur fyrir skelegga 
baráttusöngva sína, margs konar kveð-
skap, leikrit og skáldsögur. „Ég veit 
ekkert hvað af þessu verður fyrir val-
inu en get ímyndað mér að þarna verði 
upplestrar, tónlistaratriði og einhver at-
riði úr leikritum mínum. Þarna verða í 
það minnsta rifjaðir upp gamlir tímar 
en það gerir gamalt fólk,“ segir Böðvar 
og skellir upp úr. Sama dag kemur nýtt 
kvæðasafn, Alþýðusöngbókin, út en það 
hefur að geyma baráttusöngva, tæki-
færiskvæði, sálma og þýðingar Böðv-
ars. „Það er með bókina eins og vökuna 
að ég veit lítið um hana og eru það vinir 
og velunnarar sem hafa safnað þessu 
saman. Ég hef ekki verið mikill hirð-
maður á eigið efni en þarna verður safn 
frá því um 1970.“

Böðvar gaf út smásagnasafnið Sögur 
úr Síðunni í fyrra en efniviðurinn er 
sóttur til æskustöðvanna í Borgarfirði. 
„Svona skrif sækja á gamalt fólk,“ segir 
hann sposkur. Vesturfarasögur Böðv-
ars, Híbýli vindanna og Lífsins tré, sem 
komu út fyrir rúmum áratug, vöktu 
athygli en fyrir þá síðarnefndu fékk 
Böðvar íslensku bókmenntaverðlaunin. 

„Ég kynntist Vestur-Íslendingum í 
Winnipeg í upphafi tíunda áratugarins. 
Þá rifjaðist það upp fyrir mér að ég átti 
langömmu og langafa sem höfðu farið 
vestur og skrifað heim og þannig kvikn-
aði áhuginn,“ segir Böðvar sem hefur 
auk þess gefið út tvö bindi bréfasafna 
þessa fólks. Hann segir ekki svo fjarri 
lagi að álykta sem svo að löng búseta 

hans á erlendri grund hafi ýtt undir 
áhugann á sögu þessa fólks, en Böðvar 
hefur verið búsettur í Danmörku síðast-
liðin tuttugu ár. Hann á ekki von á því 
að flytja heim í bráð og hyggst halda 
áfram að skrifa. „Ég hef nú hugsað mér 
að puða eitthvað áfram áður en ég verð 
alvarlega elliær,“ segir hann glaður í 
bragði. vera@frettabladid.is

BÖÐVAR GUÐMUNDSSON SJÖTUGUR:  BÖÐVARSVAKA Í ÍSLENSKU ÓPERUNNI

Velunnarar halda listaveislu

ÓVÆNT DAGSKRÁ Efni listavökunnar hefur verið haldið leyndu fyrir Böðvari. Mynd/Uppheimar

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Guðrún Þorsteinsdóttir 
fyrrverandi húsfreyja á Skálá í Sléttuhlíð,

lést á dvalarheimilinu Hlíð Akureyri þriðjudaginn 
6. janúar. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 19. janúar kl. 13.30.

Þorsteinn Konráðsson Sólveig Jensen 

Ólöf Konráðsdóttir Andrés Aðalbergsson

Veronika Konráðsdóttir Steinar Steingrímsson

Bragi Konráðsson Eva María Ólafsdóttir

Trausti Pálsson

Eyjólfur Konráðsson Mona Ekstrum

                        barnabörn og barnabarnabörn.

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

Harald M. Ísaksen 
rafvirkjameistari 

Blásölum 13, Kópavogi,

lést á Borgarspítalanum þann 6. janúar sl.     
Ingibjörg Þorgrímsdóttir 

Guðbjörg Conner 

Hagerup Ísaksen Guðríður Helga Benediktsdóttir 

Guðríður  H. Haraldsdóttir Steinþór Haraldsson 

Þorgrímur Ísaksen Kristín Erla Gústafsdóttir 

Margrét Haraldsdóttir Ágúst H. Sigurðsson 

Harald H. Ísaksen Kolbrún A. Sigurðardóttir 

                                afabörn og langafabörn. 

Ástkær móðir okkar,

Magnea Gróa Karlsdóttir  

(Stella),
lést að morgni aðfangadags 24. desember. Útförin  
hefur farið fram í kyrrþey. Þökkum starfsfólki 
Skógarbæjar fyrir góða umönnun.

Guðjón Sigurbjörnsson Linda Sigurðardóttir

Hildur Sigurbjörnsdóttir Sigurður Björnsson

Óskar Sigurbjörnsson Sveindís María

 Sveinbjörnsdóttir

Hrefna Sigurðardóttir

ömmubörn, langömmubörn og aðrir aðstandendur.

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

Steingrímur Westlund 

er látinn. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 6. 
janúar. Jarðarförin auglýst síðar.

Katherine, Kristín, Margrét, Edward, Súsanna 

og Katrín Westlund 

og fjölskyldur.

Ástkær fósturmóðir mín og systir,

Ásgerður Emma 

Kristjánsdóttir
Efri Tungu, Vesturbyggð,

lést á sjúkrahúsi Patreksfjarðar að morgni aðfangadags 
24. desember. Útför fer fram frá Patreksfjarðarkirkju 
laugardaginn 10. janúar kl. 14.00. Jarðsett verður í 
Sauðlauksdalskirkjugarði.

Marinó Thorlacius

Halldór Kristjánsson

Móðir okkar tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hólmfríður Jóhanna 

Jóhannesdóttir
frá Þorleifsstöðum, Blönduhlíð

Kópavogsbraut 1b,  Kópavogi,

lést á Landspítalanum Fossvogi 6. janúar.

Jóhannes Þ. Ellertsson Margrét Guðmundsdóttir

Margrét Ellertsdóttir Danelíus Sigurðsson

Málfríður Ellertsdóttir Sveinn H. Guðmundsson

                          barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Munda Kristbjörg 

Guðmundsdóttir
Sunnuvegi 7, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju þriðjudaginn 
13. janúar kl. 13.00.

                                   Helgi Ólafsson

Guðmundur Óli Helgason

Guðrún Lára Helgadóttir Christer Allanson

Þórólfur Örn Helgason

Hulda Hrönn M. Helgadóttir

Kjartan Orri Helgason Guðlaug Erla Halldórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Jóhanna Ingvarsdóttir 

Norðfjörð,
til heimilis að Hrafnistu, áður Kleppsvegi 

62, Reykjavík,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn 
30. desember, verður jarðsungin frá Laugarneskirkju 
mánudaginn 12. janúar kl. 13.00.

Ingibjörg Skarphéðinsdóttir Ingi S. Guðmundsson

Sverrir Skarphéðinsson Hólmfríður Þóhallsdóttir

Heiðdís Norðfjörð Gunnar Jóhannsson

Jón Halldór Norðfjörð Ólafía Kristín Guðjónsdóttir 

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

MERKISATBURÐIR
1431 Réttarhöld yfir Jóhönnu af 

Örk hefjast í Rouen.
1788 Connecticut verður 

fimmta ríki Bandaríkj-
anna. 

1793 Jean-Pierre Blanchard 
er fyrstur til að fljúga yfir 
Bandaríkin í loftbelg.

1799 Básendaflóðið. Mesta 
sjávarflóð sem sögur fara 
af verður um landið suð-
vestanvert. Kaupstaðurinn 
á Básendum eyðilagðist 
og byggðist aldrei aftur.

1982 Hús Íslensku óperunnar 
við Ingólfsstræti í Reykja-
vík er vígt með frumsýn-
ingu á Sigurboganum.

1986 Hafliði Hallgrímsson hlýt-
ur tónskáldaverðlaun 
Norðurlandaráðs fyrir verk 
sitt Poemi.





Um áramótin lokaði Sjúkrahúsið á Akureyri 
hjúkrunardeildinni í Seli. Aldraðir íbúar Sels voru 
fluttir nauðugir úr sérherbergjum sínum þar í 
fjölbýli á deildum sjúkrahússins í Kristnesi.

Fyrir alþingiskosningarnar 2007 lögðu formenn 
stjórnarflokkanna áherslu á grundvallarbreytingar á 
málum aldraðra sem ekki hefðu tíma til að bíða 
lengur eftir úrbótum í húsnæðis- og lífeyrismálum. 
Báðir flokkar lýstu vilja til að fjölga hjúkrunarrýmum 
með því markmiði að afnema fjölbýli og auka 
framboð einbýlis á hjúkrunarheimilum.

Félags- og tryggingamálaráðherra hefur þar að 
auki ítrekað lýst því yfir að velferð aldraðra gangi 
fyrir og niðurskurður muni ekki snerta málefni 
þeirra. Á Akureyri gerðist það nú samt.

Samkvæmt Gallup könnun, sem unnin var af 
Capacent á mínum vegum, eru 70,8% þjóðarinnar 
hlynnt því að lífeyrissjóðirnir byggi og reki húsnæði 
fyrir eldri borgara sem greitt hafa í sjóðina. Af þeim 
sem svöruðu spurningunni játandi eru 76,6% 
hlynnt því þrátt fyrir að það kunni að hafa í för með 
sér kostnað fyrir sjóðinn og rýra höfuðstól hans. 

Stjórnendur lífeyrissjóðanna hafa sagt að slíkt 
húsnæði gæti orðið að veruleika með lagasetningu 
sem heimilar sjóðunum að fjárfesta fyrir hluta 
innkomu þeirra til byggingar hagkvæms 
leiguhúsnæðis fyrir aldraða. Lífeyrissjóðirnir ættu að 
geta staðið undir framkvæmdunum þar sem aðeins 
þarf árslaun fjögurra forstjóra lífeyrissjóðanna til 
byggingar fimmtán 40 m2 íbúða fyrir aldraða.

Jóhanna Sigurðardóttir, næsta skóflustunga sem 
þú tekur ætti að vera að íbúðarhúsnæði fyrir 
aldraða.

Eldri borgara 
á ekki að flytja 
gripaflutningum!

Viðhorf til þess að lífeyrissjóðurinn
byggi eða reki húsnæði.

Hlynnt(ur)
70,8%

Já
76,6%

Nei
23,4%

Andvíg(ur)
22,6%

Hvorki né
6,6%

Ertu hlynnt(ur) eða 
andvíg(ur) því að 
lífeyrissjóðurinn
þinn byggi og reki
húsnæði fyrir þá
eldri borgara sem
greitt hafa í sjóðina?

Ertu hlynnt(ur) því þó
að það geti haft kostnað
í för með sér fyrir
sjóðinn og rýrt 
höfuðstól hans?

Breyting á viðhorfi ef kostnaður
sjóðsins gæti rýrt höfuðstól hans.

Skv. könnun Capacent Gallup.

íslenskur ríkisborgari



Jóhanna!
Næsta skóflustunga verður 
að vera í þágu aldraðra!

7. janúar 2009.

Árslaun
forstjóranna
duga fyrir 
15 íbúðum 
fyrir aldraða.

10. desember 2008.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Býsna merkileg frétt birtist hér í 
Fréttablaðinu í gær. Þar segir af 
bandaríska lögmanninum Stuart 

Peacock sem starfar fyrir bandarísk 
stjórnvöld, en hann náði dularfullum 
fyrirbærum á ljósmynd hér á landi. Um er 
að ræða undarlega þoku sem sveimaði um 
Hólavallakirkjugarð á jóladag. Í fréttinni 
segir Magnús Skarphéðinsson, formaður 

Sálarrannsóknafélags Reykjavíkur, 
allmargar sannfærandi röksemdir liggja 

fyrir því hjá alvöru sálrannsóknafélög-
um heims að þetta sé raunveruleg 
ljósmynd af draug, þótt erfitt sé að 
fullyrða um slíkt.

Ekki veit ég hvað hann Magnús á 
við með því að erfitt sé að fullyrða að 
þokan á ljósmyndinni sé draugur. 
Fyrir mér liggur málið ljóst fyrir. Ef 
þoka næst á ljósmynd í kirkjugarði á 

jóladag hlýtur hreinlega að vera um 

draug að ræða. Einhverjir efasemdarmenn 
væru eflaust líklegir til að flækja málin að 
óþörfu, til dæmis með því að benda á að 
þokan á myndinni gæti allt eins verið gufa 
sem stígur upp úr jörðinni, andgufa 
ljósmyndarans sjálfs eða einfaldlega hið 
sárasjaldgæfa veðurfyrirbrigði þoka. Aðrir 
gætu haldið því fram að hvítu skýin á 
myndinni orsakist af einhvers konar bilun í 
myndavélinni sem, eins og Peacock bendir á 
í fréttinni, er gömul og lúin. En það er 
auðvitað rakin vitleysa. Draugagangur er jú 
margfalt algengari en allir ofangreindir 
hlutir til samans. 

Það er róandi að sjá að stjórnvöld 
valdamestu þjóðar heims hafi á sínum 
snærum svo árvökula og víðsýna menn sem 
ljósmyndarann Stuart. Best gæti ég trúað að 
í verkahring þessa mæta manns hafi verið 
að leita efnavopna í Írak á sínum tíma. Og 
ná vopnunum ógurlegu á ljósmynd.

Draugur í maskínunni

NOKKUR ORÐ
Kjartan 

Guðmunsson

Saknarðu ekki 
gömlu góðu 

daganna þegar 
hann sótti 
dagblaðið 
út á stétt?

Vísir.is
Hleður

Jæja gott fólk, 
þá tendrum 
við ljósin!

Þú verður bara 
glæsilegri með 

hverjum jólunum!

Þú hefur nú 
farið nokkra 

hringi í 
kringum þetta 

jólatré Jói!

Þeir 
dagar eru 

liðnir!

Hvernig 
virkar þetta 
eiginlega? Fínstill-

ing.

Maður verður 
að ná athygli 

hennar.

Láta 
vel að 
henni.

Skilja þarfir 
hennar og láta 
sig þær varða 
til þess að ná 

árangri.

Fjarstýringin 
okkar hefur 

breyst í ungling.

Maurar
Jebb.

Ha?

Sérðu 
þennan?

Hann er 
aldeilis 

glæsilegur.

Þetta er róla 
fyrir Lóu.

Þegar hún sest 
í litla sætið, 
getur hún 
hoppað og 

skoppað um 
allt í þessari 

teygju.

Váááááá...
Þetta er fyrir börn frá 

þriggja mánaða og þar 
til þau læra að labba.

Ég get 
labb-
að!!!

Hvað 
er 

þetta?

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Magnað verk sem snertir okkur öll.
              EB, FBL
fös. 9/1 örfá sæti laus

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 11/1 tvær sýningar
sun. 18/1 síðustu sýningar

Sumarljós
Jón Kalman Stefánsson
leikgerð og leikstjórn Hilmar Jónsson
Hrífandi, einlæg og æsandi sýning
lau. 10/1 örfá sæti laus
sun. 11/1 örfá sæti laus

Heiður
Joanna Murray-Smith
Frumsýning í
Kassanum 24. janúar

Miðasala í fullum gangi á
Kardemommubæinn!
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Saga, tímarit Sögufélagsins, er 
nýkomið út, fjölbreytt að vanda. 

Þar er viðtal við Ullu-Maiju Peltónen 
um munnlega sögu. Ritgerðir eru 
birtar eftir Þór Whitehead um skilyrði 
Komintern fyrir 
stofnun Samein-
ingarflokks alþýðu 
1937, Auður A. 
Ólafsdóttir skrifar 
um ímyndar-
skýrslu forsætis-
ráðherra og landið 
í ímynd nokkurra 
myndlistarmanna, 
Birgir Guðmunds-
son og Markus 
Meckl fjalla um Ísland í skýrslum 
Stasi og Björn Ægir Norðfjörð skrifar 
um íslenskar heimildarmyndir. Fjórar 
viðhorfsgreinar eru í ritinu auk hug-
leiðinga Guðna Th. Jóhannessonar og 
Birnu Björnsdóttur. Þá er ljósmynda-
syrpa frá stríðsárunum og ritdómar og 
ritfregnir.  

Þá er komin út Fyrirbærafræði eftir 
Dan Zahavi sem fjallar um eina 

af höfuðstefnum heimspekinnar í 
samtímanum. Í bókinni er gerð skýr 
og skilmerkileg grein fyrir helstu 
hugtökum, aðferðum og stefjum í fyr-

irbærafræði fyrr 
og nú. Fjallað er 
um kenningar 
heimspekinga á 
borð við Husserl, 
Heidegger, Sartre 
og Merleau-
Ponty. Meðal 
helstu álitamála 
sem glímt er 
við má nefna 
rúm og líkama, 
samkennd, 
kynni af öðrum 

vitundarverum og samband fyrir-
bærafræði og félagsfræði. Höfundur 
bókarinnar, Dan Zahavi, er prófessor 
við Kaupmannahafnarháskóla. Björn 
Þorsteinsson þýddi.

NÝJAR BÆKUR

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 9. janúar 2009 

➜ Tónleikar
19.30 Vínartónleikar Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands í Háskólabíói við 
Hagatorg þar sem flutt verða verk eftir 
Strauss, Lehár og fleiri. Einsöngvari á 
tónleikunum er Dísella Lárusdóttir.
20.00 S.L.Á.T.U.R. samtökin standa 
fyrir nýárstónleikum með stórsveit 
fagottleikara í Fríkirkjunni í Reykjavík þar 
sem 10 fagottleikarar leika nýja tónlist.
22.00 Trompet-
leikarinn Ari 
Bragi Kárason 
verður með tón-
leika á Prikinu 
við Bankastræti. 
Með Ara leika 
Jóel Pálsson, 
Eyþór Gunnars-
son, Daníel Frið-
rik Böðvarsson, 
Pétur Sigurðsson 
og Einar Valur 
Scheving.
22.00 Á Bar 11 við Laugaveg spila 
hljómsveitirnar Monuments, AMFJ og 
Fist Fokkers. Aðgangur er ókeypis.

➜ Opnanir
Halldór Ásgeirsson opnar sýningu í 
Gallery Turpentine, Skólavörðustíg 14, 
2. hæð. Sýningin ber heitið Sálarskipið 
og stendur til 25. janúar.

➜ Síðustu forvöð
Á sunnudaginn lýkur tveimur sýningum 
í Gerðubergi. Það er ljósmyndasýning 
Björns Sigurjónssonar og sýning á olíu-
málverkum eftir Halldóru Helgadóttur. 
Opið virka daga frá 11-17 og um helgar 
frá 13-16. Gerðuberg, Gerðubergi 3-5.

➜ Dansleikir
Á móti sól leikur fyrir dansi á Players 
við Bæjarlind í Kópavogi.
Unglingahljómsveitin POPS með Gunna 
Þórðar og Magga Kjartans spilar á 
Kringlukránni.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Í dag kl. 17 mun Halldór Ásgeirs-
son opna myndlistarsýningu í 
nýjum húsakynnum Gallery Turp-
entine að Skólavörðustíg 14 í 
Reykjavík. Þangað flutti galleríið 
fyrir jól og er nú til húsa á ann-
arri hæð í hornhúsi Óðinsgötu og 
Skólavörðustígs. Sýningu sína 
kallar Halldór Sálarskipið sem er 
tilvísun í ljóð Bólu-Hjálmars sem 
ort var um miðja nítjándu öld en á 
ekki síður brýnt erindi við Íslend-
inga nú á viðsjárverðum tímum.

Á sýningunni ber meðal annars 
að líta svart/hvíta ljósmynd af 
síðutogara sem er að sökkva í 
hafið og er táknræn fyrir núver-
andi ástand „sálarskipsins“.

Blekteikningar á veggjum voru 
unnar með kalligrafíupenslum á 
handgerðan japanskan pappír 

sem Halldór tók upp úr gömlum 
heimsspekibókum sem hann fann 
í fornbókaverslun í Kyoto í Japan 
meðan hann bjó þar árið 2007. 
Hraungríma sem hefur tvö andlit 
liggur ofan á glerkassa fylltum af 
blálituðum vatni og er upprunnin 
úr sambræðingi eldfjallanna 
Heklu, Puy de Dome í Frakklandi, 
Vesúvíusi á Ítalíu og Fuji í Japan. 
Hraunsteinarnir eru síðan brædd-
ir saman á staðnum og mynda 
samræðu við máluð tákn á svört-
um plexíglerplötum sem lista-
maðurinn teiknaði af fínlegum 
glerungnum sem myndast við 
bræðslu hraunsins. Myndmálið á 
þannig uppruna sinn úr iðrum 
jarðar. 

Sýningin mun standa til 25. jan-
úar næstkomandi.

Sálarskipið er strand
MYNDLIST Halldór 
Ásgeirsson sýnir í 
Turpentine verk 
unnin með blandaðri 
tækni.

Söng- og gítarnámskeið
fyrir fólk á öllum aldri

VORNÁMSKEIÐIN HEFJAST Í FEBRÚAR

Sponsored Digidesign School

TÓNVINNSLUSKÓLI ÞORVALDAR BJARNA - “DIGIDESIGN (PRO TOOLS) SPONSORED SCHOOL”.

Barnanámskeið með 
Mamma Mia þema
Við erum þakklát þeim Jónsa og Huldu 
Dögg fyrir Barnanámskeiðið sem var 
með Evróvisjónþema og endaði með 
skemmtilegum tónleikum í sal F.Í.H. 
Nú leikum við okkur með hin frábæru 
ABBA lög og höldum námskeið með 
"MAMMA MÍA þema" 
Námskeiðið er 10 vikna langt og endar 
með Mamma Mía-tónleikum. 
Tónvinnsluskólinn á undirspil við lögin 
í myndinni og geta krakkarnir valið úr 
fjölda laga. Aftur verða Jónsi og Hulda 
Dögg leiðbeinendur. Í lok námskeiðs 
koma góðir gestir í heimssókn og 
syngja með krökkunum lögin góðu.

Fyrir þá sem nota frístundarkortin þá 
er komið nýtt "kortatímabil". Nánari 
upplýsingar á www.itr.is um möguleika 
Frístundakortsins.
Lengd námskeiðs: 10 vikur 

Söngur og framkoma
Margét Eir Hjartardóttir (Frostrósir) 
verður með þetta vinsæla námskeið 
nú fimmta árið í röð. Margrét Eir er 
nýlega komin heim úr söngkennara-
námi frá New York. Hún kennir grunn 
raddbeitingu og tækni í bland við 
hvernig maður ber sig á sviði. Tekið 
er upp lag í hljóðveri en námskeiðið 
endar með tónleikum í sal F.Í H.
Sem fyrr er námskeiðið tíu vikna 
langt og hefst í febrúar.
Þetta námskeið er kjörið fyrir þá sem 
hyggjast spreyta sig á áheyrnar-
prufum sjónvarpsstöðvanna, t.d. Idol
Lengd námskeiðs: 10 vikur 
Aldur: Fyrir 14 ára og eldri.

Söngur og framkoma
framhald
Fyrir þá sem hafa verið á nám-
skeiðinu "söngur og framkoma" eða 
sambærilegu námskeiði bjóðum við 
nú upp á framhaldsnámskeið, þar 
sem farið er enn dýpra í raddtæknina 
og aðferðir til að hlífa röddinni við 
óþarfa þreytu sem getur valdið hæsi 
og bólgum á raddböndum. Þetta er 
gagnleg tækni fyrir þá sem vinna við 
að beita röddinni mikið t.d söngvarar, 
kennarar, fyrirlesarar, leikarar o.fl. 
Námskeiðið er jafn langt því fyrra. 
(10 vikur).
Lengd námskeiðs: 10 vikur 
Aldur: Fyrir 14 ára og eldri.

Gítarnámskeið fyrir 
byrjendur
Viltu vera stjarnan í partýinu eða geta 
spilað lag fyrir ástina þína? Langar 
þig kannski að stofna hljómsveit?
Þetta námskeið er kjörinn byrjunar-
reitur. Kennsla fer fram í hóptímum 
þar sem raðað er niður eftir stöðu 
hvers og eins. Markmið námskeiðsins 
er að nemendur læri undirstöðuatriði 
gítarleiks og kunni helstu gítargripin.
Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa.

Fyrir þá sem vilja læra 
meira
Við bjóðum lengra komnum gítar-
leikurum upp á einkakennslu þar 
sem farið er nánar í tækniatriði, 
þvergripin og kenndar verða upphafs-
línur og þekkt sóló úr lögum flytjenda 
á borð við Metallica, Led Zeppelin, 
Nirvana o.fl.
Farið verður í uppbyggingu gítarsólóa 
og notkun skala í bland við skemmti-
leg “gítar-trix”. 
Lengd námskeiðs: 12 einkatímar 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa.

Námskeiðin hefjast í febrúar.
Kennt verður í Kópavogi og Grafarvogi í Snælands- og Foldaskóla
eftir að venjulegum skólatíma líkur.
Skráningar á heimasíðunni www.tonvinnsluskoli.is
eða í síma 534 9090

Leiðbeinendur á námskeiðum eru: Hulda Dögg Proppé, Jón Jósep Sæbjörnsson, Margrét Eir Hjartardóttir, 
Vignir Snær Vigfússon, Gunnar Þór Jónsson, Hafþór Valur Guðjónsson, Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson og fleiri.

Geymið auglýsinguna!

Hægt er að nota
Frístundakort ÍTR
til niðurgreiðslu á

námskeiðum
Tónvinnsluskólans.
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folk@frettabladid.is

> ÞOLIR EKKI BRÚÐKAUP

Leikkonan Anne Hathaway segist hata 
brúðkaup, þrátt fyrir að hún leiki brúð-
ur í nýjustu kvikmynd sinni, Bride 
Wars. Leikkonan, sem skildi við fyrr-
um unnusta sinn, Raffaello Folli-
eri, eftir að hann var handtekinn 
og fangelsaður fyrir fjársvik, segir að 
brúðkaup hafi aldrei verið fyrir sig. 
Hathaway hefur samt leikið í ófáum 
brúðkaupsmyndum og er nú 
kennd við leikarann Adam Shul-
man.

Nú þegar Rás 2 hefur birt 
lista sinn yfir mest spiluðu 
lögin og Tónlist.is hefur birt 
lista yfir mest seldu lögin 
er alveg á hreinu hvaða lag 
stendur upp úr á síðasta 
ári. „Þú komst við hjartað 
í mér“ í flutningi Hjaltalín 
kom svo sannarlega við 
hjartað, eða að minnsta 
kosti eyrun, á Íslendingum. 
Höfundur lagsins er Toggi.

„Maður hefði haldið að það væri 
röð út úr dyrum hjá mér af fólki 
að biðja um lög út af þessu 
Hjaltalín-lagi, en svo hringir 
bara enginn!“ segir Toggi og 
hlær. „Ég held það sé aðallega út 
af því að fólk veit ekki símanúm-
erið hjá mér. Og ég á svo sem 
engin lög á lager. En ég sem best 
undir pressu.“

Góður árangur lagsins mun 
væntanlega skila sér í spikfeit-
um STEF-tékka í desember. „Ég 
hef alltaf fengið ágæta tékka frá 
STEF síðan ég byrjaði að senda 
frá mér lög en nú svimar mig við 
tilhugsunina um næsta tékka,“ 
segir Toggi og bætir við glott-
andi: „Ég er bara hundsvekktur 
yfir að hafa leyft Palla að semja 
textann. Ef ég hefði samið hann 
sjálfur hefði ég hirt allt.“ 

Lagið kom fyrst út með Páli 
Óskari fyrir jólin 2007 en fór 

fyrst gjörsamlega á flug þegar 
hljómsveitin Hjaltalín gerði sína 
útgáfu í vor. „Þetta var nú bara 
lag sem ég var búinn að vesenast 
með lengi. En ég get ekki annað 
en verið sáttur við síðasta ár. Til 
dæmis miðað við það að hljóm-
sveitin mín hefur ekkert starfað 
síðan í sumar.“ 

Toggi gaf út sólóplötuna Puppy 
árið 2006 og hefur starfrækt 
hljómsveit undir nafninu Toggi 
síðan þá. Í fyrra komu út tvö lög, 
„Wonderful“, sem er 18. mest 
spilaða lagið á Rás 2, og „Silly old 
song“. „Það kom út tveimur 
vikum fyrir jól, sem er fáránleg-

ur tími til að gefa út lög,“ segir 
Toggi. Hann segir nýja plötu 
koma út á þessu nýbyrjaða ári. 
„Þetta sem byrjaði sem hljóm-
sveit í kringum lögin mín er að 
þróast í sjálfstæða hljómsveit. 
Við erum að leita að nafni og 
ætlum á fullt. Það ætti ekki að 
klúðrast hjá okkur að gefa út 
plötu í ár. Ég hef þá Togga-nafnið 
út af fyrir mig og þarf ekki að 
gera málamiðlanir þegar ég gef 
út undir því nafni. Ég get til 
dæmis núna gefið út polka-
plötuna sem mig hefur alltaf 
langað til að gera.“

 drgunni@frettabladid.is 

Svimandi STEF-tékki til Togga

SEMUR BEST UNDIR PRESSU Toggi kemur með nýja plötu með hljómsveit á þessu ári.

Óhætt er að segja að Íslendingar hafi 
tekið mikið Abba-æði í fyrra. Við 
flykktumst á Mamma Mia-myndina og 
tónlistin úr henni varð næstmest selda 
plata ársins á Íslandi, seldist í 11.500 
eintökum. Þetta er mest selda erlenda 
platan á Íslandi í áraraðir og 3,6 
prósent þjóðarinnar keypti eintak.

Miðað við þessa sölu má draga þá 
ályktun að við séum mestu Abba-
aðdáendur í heimi – miðað við 
fólksfjölda. Platan varð reyndar 
víðast hvar mest selda platan í flokki 
tónlistar úr kvikmyndum, en sé miðað 
við hausa eru aðrar þjóðir algjörir 
Abba-amatörar í samanburði við 
okkur.

Í Bretlandi, þar sem mikið Abba-æði 
hefur ríkt lengi, seldist platan til að 
mynda í rúmlega milljón eintökum. 

Bretar eru nú um 61 milljón 
talsins, eða 191 sinni fleiri en 
Íslendingar. Platan hefði því þurft 
að seljast í tveimur milljón og 196 
þúsund eintökum til að jafna 
íslenska Abba-metið. Aðeins 1,6 
prósent Breta fengu sér eintak. 

Meira að segja sjálfir Svíar eru 
minni aðdáendur Abba en við, 
eða að minnsta kosti minni 
aðdáendur Mamma Mia-myndar-
innar. Þar seldist platan í um 120 
þúsund eintökum. Svíar eru um 
níu milljónir talsins svo það var 
ekki nema 1,3 prósent þjóðar-
innar sem keypti sér eintak.

Abba-æðið mest hér á landi

ÍSLENDINGAR MEÐ ABBA-ÆÐI Keyptum mest 
af Mamma Mia – miðað við fólksfjölda.

VINSÆLUSTU LÖG SÍÐASTA ÁRS

Mest spiluðu lögin 2008 á Rás 2
1. Hjaltalín - Þú komst við hjart-

að í mér
2. Dikta - Just getting started
3. Duffy - Mercy
4. Kings of Leon - Sex on fire
5. Dísa - Anniversary

Mest keyptu lögin 2008 á Tónlist.is
1. Hjaltalín - Þú komst við hjart-

að á mér
2. Ingó og Veðurguðirnir - Bah-

ama
3. Merzedes Club - Ho, Ho, Ho 

we say Hey hey hey
4. Haffi Haff - The Wiggle Wiggle 

Song
5. Eurobandið - This is my life

Mig langar til að …
... geta verið löt að loknum 

vinnudegi þegar börnin eru sofnuð 

enda eru letiköst eitt helsta áhuga- 

mál mitt. Í sjónvarpssófanum með 

Kellogg's Special K bliss og góða 

bíómynd. Er það ekki bara allt í lagi?

Kristjana Guðbrandsdóttir, 
blaðamaður og móðir

Kellogg’s Special K 
kemur mér á sporið
Við fjölskyldan borðum alltaf morgunmat, eins og t.d. Kellogg's Special K.

Það auðveldar mér líka að komast á sporið á ný eftir jólaboðin og áramótin. 

Með vel samsettum morgunmat hættir mér líka miklu síður til að detta í 

óhollustu á miðjum morgni eða fituríkan skyndibita í hádeginu. Eftir allt 

laufabrauðið og heimagerða konfektið mitt yfir jólin er frábært að 

eiga gómsæta Special K stöng að grípa til. Þá þarf ég heldur ekki að 

hafa neinar áhyggjur af því að innbyrða of margar hitaeiningar.

specialk.is
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HÁTÍÐARDAGAR 
HEILSUNNAR Á 
SALATBARNUM 

7.-9. JANÚAR

fyrir

Faxafen 9  •  Sími 588 0222
www.salatbarinn.is

VERÐ
AÐEINS

KR. 1500 
FYRIR 

TVO!



www.ellingsen.is

20–50%

20–50%

20%

20–50%

20–50%

20–50% 50%

20–70%
AFSLÁTTUR AF GRILLUM OG GASVÖRUM

AFSLÁTTUR AF DEVOLD
MULTISPORT-FATNAÐI

AFSLÁTTUR AF BARNA-, DÖMU- 
OG HERRAGÖNGUSKÓM 

AFSLÁTTUR AF KERRUM

AFSLÁTTUR AF SKOTVEIÐIVÖRUM
OG FATNAÐI

AFSLÁTTUR AF STANGVEIÐIVÖRUM
OG VEIÐIFATNAÐI

AFSLÁTTUR AF
KOMDA-REIÐHJÓLUM

AFSLÁTTUR AF COLUMBIA-
FATNAÐI

RISA-
ÚTSALA ELLINGSEN

Reykjavík Fiskislóð 1 Sími 580 8500 Opið mánudag–föstudag 10–18, laugardag 10–16

Akureyri Tryggvabraut 1–3 Sími 460 3630 Opið mánudag–föstudag 8–18, laugardag 10–16

27.900 kr. 34.990 kr. 39.990 kr. 44.900 kr.

42.320 kr.

18.900 kr. 22.900 kr.

79.120 kr.

Verð áður 44.176 kr. Verð áður 54.990 kr. Verð áður 59.990 kr. Verð áður 69.900 kr.

Verð áður 52.900 kr.

Verð áður 36.284 kr. Verð áður 43.678 kr.

Verð áður 98.900 kr.

Flame-gasgrill 
4ra brennara

Flame-gasgrill 
3ja brennara

Flame-gasgrill
2ja brennara

Pallahitari

17.900 kr.

Verð áður 34.806 kr.

Daxara 107

Daxara 147

26”
Samfellanlegt

26”

26”



28  9. janúar 2009  FÖSTUDAGURNÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
16
12
10
L
12

SEVEN POUNDS kl. 8 - 10.10
AUSTRALIA kl. 7
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 5.50
INKHEART kl. 5.50
SAW 5   kl. 10.10 

L
12
L
10
16

SEVEN POUNDS D kl. 5 - 10.15
SEVEN POUNDS LÚXUS  D kl. 5 - 10.15
TRANSPORTER 3 kl. 5 - 10.15
AUSTRALIA D kl. 4 - 10.15
INKHEART kl. 5 
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 4
THE DAY THE EARTH...   kl. 10.15

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
L
12
L
16

SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 - 8 - 10.30
SEVEN POUNDS kl. 5.30 - 8 - 10.30
AUSTRALIA kl. 5.30 - 9
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 6
TAKEN   kl. 8 - 10

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
12
10
12
12

TRANSPORTER 3 kl. 6 - 8 - 10
AUSTRALIA kl. 6.30 - 10
INKHEART kl. 5.50 - 8 - 10.10 
THE DAY THE EARTH...   kl. 8 - 10.20
QUANTUM OF SOLACE kl. 5.30

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DIGTAL-3D

ROCKNROLLA kl. 5:40 - 8 - 10:30 16

CHANGELING kl. 5 - 8 - 10:40 16

YES MAN kl. 3:40 - 6 - 8D - 10:20D 7

YES MAN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 VIP
THE SPIRIT kl. 8:20 - 10:30 12

BOLTI 3-D m/ísl. tali kl. 3:40(3D) - 5:50(3D) L

CITY OF EMBER kl. 3:40 - 5:50 7

TWILIGHT kl. 8 - 10:20 12

MADAGASCAR 2  m/ísl. tali kl. 3:40 L

ROCKNROLLA kl. 8:20 - 10:40 16

YES MAN kl. 6:10 - 8:20 - 10:40 7

THE SPIRIT kl. 6 - 8:20 - 10:40 12

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 4 L

BOLT 3-D m/Ensku tali kl. 6:10 L

FERÐIN TUNGLSINS 3D kl. 4 L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 4 L

DIGTAL

DIGTAL

DIGTAL-3D

DIGTAL-3D

ROCKNROLLA kl. 8 - 10:20 16

YES MAN kl. 8 - 10:20 7

BOLT m/ísl. tali kl. 6 L

FOUR CHRISTMASES kl. 6 L

YES MAN kl. 8 - 10:20 7

BOLTI m/ísl. tali kl. 6 L

SKOPPA OG SKRÍTLA m/ísl. tali kl. 6 kr. 700 L

CITY OF EMBER kl. 8 7

APPALOOSA kl. 10:20 16

THE CHANGELING kl.  6 - 9 16

BOLT m/ísl. tali kl. 6 L

YES MEN kl  8 7

THE SPIRIT kl. 10 12

SparBíóSparBíó

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI 

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER

550 KR Á MYNDIR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
850 KR Á DIGITAL ÞRÍVÍDD MERKT MEÐ GRÆNU

„…Heillandi, fullorðins 
þriller, með ótvíræðri 
óskarsframmistöðu 
frá Angelinu Jolie.”
�����
- Damon Wise - Reviewer

Ótrúleg saga byggð á sönnum atburðum um baráttu einstæðrar móður við spillingu, morð, mannshvörf og lögregluyfirvöld.

frá Clint Eastwood

Ef þú fílaðir Lock Stock... og Snatch, 
ÞÁ MÁTTU EKKI MISSA AF ÞESSARI

Svalasta glæpamynd í áraraðir

- bara lúxus
Sími: 553 2075

CHANGELING kl. 6 og 9 16

BOLT 3D - ÍSLENSKT TAL kl. 4 L

INKHEART kl. 4, 6, 8 og 10 10

SKOPPA OG SKRÍTLA kl. 4 L

TAKEN kl. 6, 8 og 10 16

KT TAL kl 4 L

Bráðskemmtileg mynd þar sem 
heimur galdra og ævintýra lifnar við

����
V.I.B – Fréttablaðið

����
V.J.V – Topp5.is/FBL

���1/2
SV MBL

Batman-myndin The Dark Knight 
kom, sá og sigraði á People´s 
Choice-verðlaununum sem voru 
afhent í 35. sinn á miðvikudags-
kvöld. Myndin hlaut fimm verð-
laun, þar á meðal fyrir besta 
leikaraliðið og bestu hasarmynd 
ársins.

„Fyrir hönd allra sem léku í 
myndinni vil ég þakka aðdáendum 
okkar kærlega fyrir,“ sagði Christi-
an Bale sem leikur Batman. „Þetta 
er fyrir Heath,“ sagði hann og 
átti þar við Heath Ledger sem lék 
Jókerinn á eftirminnilegan hátt.

Reese Witherspoon, sem lék í 

Four Christmases á síðasta ári, 
var valin besta leikkonan og Will 
Smith besti leikarinn. „Það er frá-
bært að byrja árið svona,“ sagði 

Witherspoon, sem vann Óskarinn 
árið 2005 fyrir hlutverk sitt í Walk 
the Line. Dancing With the Stars 
var valinn besti raunveruleika-
þátturinn, House besti dramaþátt-
urinn í sjónvarpi, Two and a Half 
Men besti gamanþátturinn og Wall-
E var fjölskyldumynd ársins.

People´s Choice Awards eru 
nokkurs konar vinsældaverðlaun 
sem eru valin með atkvæðagreiðslu 
almennings á netinu. Meira var 
gert úr verðlaununum í ár en í 
fyrra þegar hátíðin var ekki sýnd í 
beinni útsendingu vegna verkfalls 
handritshöfunda í Hollywood.

Batman með fimm verðlaun

THE DARK KNIGHT Batman, Jókerinn 
og félagar voru sigurvegarar People´s 
Choice-verðlaunanna.

„Við erum afar skeptísk á þessa 
drauga,“ segir Matthías Ásgeirs-
son formaður Vantrúar sem er 
félagsskapur sem berst gegn 
hindurvitnum.

Frétt Fréttablaðsins í gær, þar 
sem sýnd er og sagt frá mynd sem 
bandaríski lögmaðurinn Stuart 
Peacock tók í Hólavallakirkjugarði 
um jól og sýnir, að því er virðist, 
drauga eða framliðna anda á kreiki 
í kirkjugarðinum, vekur litla hrifn-
ingu meðal félagsmanna Vantrúar. 
Félagar þar gefa afskaplega lítið 
fyrir þessi tíðindi og segja að blaða-
maður Fréttablaðsins hljóti að vera 
draugfullur. „Við ljósmyndanördar 
vitum að þarna er líklega um and-
ardrátt í frosti að ræða. Sem flass 
myndavélarinnar fangar,“ segir 
Matthías. Og telur afar spaugi-
legt að Magnús Skarphéðinsson, 
formaður Sálarrannsóknafélags 

Reykjavíkur, skuli við hvert og 
eitt einasta tækifæri sem býðst 
staðfesta tilvist drauga. En Frétta-
blaðið leitaði til Magnúsar sem 
sérfróðs á þessu sviði. „Hann þarf 
ekki annað en líta í spegil til að sjá 
draug. Þegar Magnús mætti í Kast-
ljós fyrir skemmstu og sýndi þar 
mynd af draug reyndist um vörðu 
að ræða. Allar myndir sem hann 
sér, þar eru draugar. Annar draug-
ur var augljóslega ól á myndavél 
og mýflugur urðu að álfum,“ segir 
Matthías og minnir á draugabana-
þjónustu Vantrúar − en verði fólk 
fyrir ofsóknum drauga komi Van-
trúarmenn og kveði þá niður.  - jbg

Draugabanar í Vantrú

MATTHÍAS ÁSGEIRSSON Leggur engan 
trúnað á að herra Peacock lögmaður 
hafi fest draug á filmu heldur sé um 

andardrátt ljósmyndarans að ræða sem 
flassið fangar.

Tilkynning um innlausn hlutabréfa í Icelandic Group hf.

Eignarhaldsfélagið IG ehf. hefur eignast meira en 9/10 hluta af hlutafé í Icelandic Group hf. Í 24. 
og 25. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er heimild fyrir hluthafa sem á meira en 9/10 hlutafjár 
í félagi og ræður yfir samsvarandi atkvæðamagni, að fara fram á að aðrir hluthafar í félaginu 
skuli sæta innlausn á hlutum sínum. Eignarhaldsfélagið IG ehf. og stjórn Icelandic Group hf. hafa 
komist að samkomulagi um að sá réttur verði nýttur.

Samkvæmt hlutafélagalögum skal tilkynning um innlausn birt með sama hætti og aðalfundarboð. 
Kveða samþykktir félagsins á um að það skuli gert með auglýsingu í dagblaði eða á annan 
sannanlegan hátt.

Stjórn Eignarhaldsfélagsins IG ehf. hefur ákveðið að innlausnarverð taki mið af nafnvirði 
hlutafjár og miðast innlausnarverðið því við kaupgengið 1,0 kr. Með vísan til þess að eigið 
fé Icelandic Group hf. samkvæmt 9 mánaða uppgjöri 2008 var neikvætt um 23.952 þús.EUR 
telja stjórn Eignarhaldsfélagsins IG ehf. og stjórn Icelandic Group hf. innlausnarverðið vera 
hluthöfum hagstætt.

Hlutafjáreign hluthafa tekur mið af stöðu þeirra eftir að hlutafé Icelandic Group hf. var lækkað 
til jöfnunar taps líkt og samþykkt var á hluthafafundi félagsins þann 11. nóvember 2008.

Hluthafar eru hér með hvattir til að samþykkja innlausnina og framselja hlutabréf sín í Icelandic 
Group hf. til Eignarhaldsfélagsins IG ehf. hið fyrsta og eigi síðar en innan fjögurra vikna frá  
upphafi innlausnartímabilsins, þ.e. fyrir 19. janúar 2009. Innlausnarverðið verður greitt til 
hluthafa að loknum framangreindum fresti.

Þeir hluthafar sem ekki samþykkja innlausnina með rafrænum hætti á vefslóð NBI hf. (hér eftir 
nefndur Landsbankinn), www.landsbanki.is fyrir 19. janúar 2009 fá söluandvirði hluta sinna greitt 
á á geymslureikning á nafn rétthafa. Frá þeim tíma telst Eignarhaldsfélagið IG ehf. réttur eigandi 
hlutabréfanna og hlutabréf fyrri eiganda ógild, sbr. 25. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Hlutafélagalög mæla svo fyrir um að vakin skuli athygli á því að vilji hluthafar sem sæta þurfa 
innlausn ekki sætta sig við skilmála innlausnarinnar og matsgrundvöll innlausnarverðsins megi 
hluthafar skjóta því til ákvörðunar matsmanna sem dómkvaddir skulu á heimilisvarnarþingi 
Icelandic Group hf. Ef ákvörðun matsmanna leiðir til hærra innlausnarverðs en boðið er, gildir 
það fyrir alla sem sæta verða innlausninni. Kostnaður við ákvörðun verðsins greiðir sá sem 
innlausnarinnar krefst nema dómstóll telji, vegna sérstakra ástæðna, að viðkomandi minnihluti 
hluthafa skuli að nokkru eða öllu leyti greiða kostnaðinn.

Hluthafar geta framselt hluti sína í Icelandic Group hf. á vefsíðu Landsbankans, www.landsbanki.
is. Hluthöfum er bent á að hafa samband við Fjármálaráðgjafa Landsbankans í síma 410 4040 
ef óskað er frekari upplýsinga.

Eignarhaldsfélagið IG ehf.



25%LÁGMARKSAFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM!

25-90%
AFSLÁTTUR

Ótrúlegt úrval af geislaplötum, DVD og tölvuleikjum á hlægilegu verði.

Athugið að það er opið til kl. 22:00 öll kvöld í Skífunni Laugavegi.

Skemmtilegasta

ÚTSALA
landsins hefst í dag kl.10!

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 
www.skifan.is
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Framherjinn efnilegi Viktor Unnar Illugason hefur ákveðið að 
snúa aftur heim eftir rúmlega tveggja ára dvöl hjá enska 
félaginu Reading en hann skrifaði undir tveggja ára samning 
við Val í gær. 

„Ég var búinn að pæla í að koma aftur heim í nokkurn 
tíma. Valsmenn settu sig svo í samband við mig og eftir að 
hafa hugsað mig aðeins um þá ákvað ég að stökkva á þetta 
og náði að fá mig lausan undan samningi hjá Reading sem 
átti upphaflega að gilda út yfirstandandi keppnistímabil. 
Ég er nú þegar búinn að spila fjóra æfingarleiki fyrir Val 
og líst vel á strákana í liðinu og Willum Þór þjálfara og 
hlakka til að sýna mig og sanna í íslensku deild-
inni. Stefnan er náttúrlega sett á að vinna titilinn 
með Valsmönnum og þess vegna valdi ég að fara 
þangað,“ segir hinn tæplega nítján ára Viktor Unnar 
ákveðinn.

Viktor Unnar var nálægt því að ganga í raðir 
Þróttara síðasta sumar en varð að hætta við vegna 
álagsmeiðsla og er rétt að vinna sig út úr þeim núna.

„Ég fékk álagsbrot í hryggjarlið í bakinu og það er búið að taka 
sinn tíma að vinna sig út úr því en ég er orðinn ágætur núna.“ 

Viktor Unnar var aðeins 16 ára gamall þegar hann ákvað að 
fara í víking haustið 2006 og skrifa undir þriggja ára samning við 
Reading og hann kveðst hafa lært mikið af veru sinni þar.

„Það er engin spurning að ég lærði heilmikið, bæði innan vallar 
sem utan, af því að vera þarna úti og þetta var mjög gaman. Ég 

lærði mikið hvernig maður á að spila sem framherji varðandi 
staðsetningar og tækni við að skýla boltanum og náttúr-

lega ýmislegt annað bara með því að vera að æfa sem 
atvinnumaður við toppaðstæður,“ segir Viktor Unnar.

Viktor Unnar er nú staddur á Englandi að ganga frá 
sínum málum þar og notar einnig tækifærið til þess 
að kíkja á völlinn um helgina.

„Ég er United-maður og er að fara að sjá United 
taka á móti Chelsea. Ég reikna fastlega með því að 
United taki þetta enda hef ég ekki enn þá séð þá tapa 
þegar ég fer á völlinn,“ segir Viktor Unnar vongóður að 

lokum.

VIKTOR UNNAR ILLUGASON: KOMINN HEIM ÚR ATVINNUMENNSKU OG GERÐI TVEGGJA ÁRA SAMNING VIÐ VAL

Stefnan sett á að vinna titilinn með Valsmönnum

Æfingamót í handbolta
Ísland 2012-Serbía 28-31 
Mörk Íslands: Freyr Brynjarsson 6, Bjarni Fritzson 
5, Kári Kristján Kristjánsson 5, Hannes Jón Jóns-
son 3, Arnór Gunnarsson 3, Oddur Grétarsson 2, 
Fannar Friðgeirsson 2, Sigurður Ari Stefánsson 1, 
Ólafur Guðmundsson 1.
Varin skot: Ólafur Haukur Gíslason 10, Pálmar 
Pétursson 6/1.

Iceland Express-deild karla
Þór-Keflavík 76-93 
Stig Þórs: Guðmundur Jónsson 24, Ólafur Torfa-
son 13, Jón Orri Kristjánsson 12, Konrad Tota 10, 
Sigmundur Eiríksson 7, Sigurður Sigurðsson 6, 
Hrafn Jóhannesson 3, Baldur Jónasson 1.
Stig Keflavíkur: Hörður Axel Vilhjálmsson 20, 
Sigurður Þorsteinsson 14, Vilhjálmur Steinarsson 
12, Jón Hafsteinsson 11, Sverrir Sverrisson 10, 
Þröstur Leó Jóhannsson 9, Elvar Sigurjónsson 8, 
Gunnar Stefánsson 5, Gunnar Einarsson 2, Eldur 
Ólafsson 2.
Stjarnan-Grindavík 90-88 
Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 27 (8 stoðs.), 
Fannar Freyr Helgason 24 (16 frák., 7 stoðs.), 
Jovan Zdravevski 14 (8 stoðs. 7 frák.), Guðjón 
Hrafn Lárusson 12 (18 mín), Kjartan Atli Kjartans-
son 11, Ólafur Jónas Sigurðsson 2.
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 21, Brent-
on Birmingham 20, Þorleifur Ólafsson 13, Helgi 
Jónas Guðfinnsson 11, Arnar Freyr Jónsson 7, 
Páll Kristinsson 6, Guðlaugur Eyjólfsson 6, Björn 
Steinar Brynjólfsson 2, Davíð Páll Hermannsson 
2.
Skallagrímur-Breiðablik 72-58 
Stig Skallagríms: L Quick 21, Igor Beljanski 20, 
Sveinn Davíðsson 16, Sigurður Þórarinsson 8, 
Þráinn Ásbjörnsson 4, Arnar Snorrason 2.
Stig Blika: Daníel Guðmundsson 12, Nemanja 
Sovic 11, Rúnar Erlingsson 10, Kristján Sigurðsson 
7, Halldór Halldórsson 6.

Iceland Express-deild kvk
Fjölnir-Haukar 33-81

ÚRSLIT

> KR getur unnið sögulegan sigur

KR-ingar geta unnið sögulegan sigur í Seljaskólanum í 
kvöld þegar þeir sækja ÍR-inga heim í 12. umferð Ice-
land Express-deild karla. KR-liðið er þriðja liðið í sögu 
úrvalsdeildar karla sem nær að vinna alla leiki sína fyrir 
áramót en hvorugu hinna liðanna (Grindavík 2003-04, 
Keflavík 2007-08) hefur tekist að vinna fyrsta leikinn 
á nýju ári. KR hefur unnið alla 20 mótsleiki vetrarins 
og hefur ekki tapað leik síðan ÍR-ingar 
slógu þá út úr úrslitakeppninni í 
oddaleik í DHL-höllinni í vor. Hregg-
viður Magnússon (sjá mynd) var með 
29 stig í þeim leik eða 20 stigum 
meira en stighæsti Íslendingurinn í 
KR-liðinu.

FÓTBOLTI Tevez-málið svokallaða 
dúkkar reglulega upp á Englandi 
og nú hefur enska knattspyrnu-
sambandið og samtök ensku 
úrvalsdeildarinnar lýst því yfir 
að þau muni í sameiningu 
rannsaka málið ofan í kjölinn að 
nýju. Málið snýst í stuttu máli um 
að Carlos Tevez hafi verið 
ólöglegur með West Ham á 
lokaspretti fallbaráttu ensku 
úrvalsdeildarinnar tímabilið 
2006-2007 þegar Lundúnafélagið 
náði að bjarga sér frá falli.

West Ham þurfti í framhaldinu 
að reiða fram 5,5 milljónir punda 
í sekt fyrir að brjóta lög um 
þriðja aðila eignarhlut leikmanns. 
En Sheffield United, sem féll úr 
úrvalsdeildinni á umræddu 
keppnistímabili, og reyndar fleiri 
félög, telja að West Ham hefði átt 
einnig að tapa stigi og hafa því 
farið fram á ýmsar bætur og 
skaðabótamál stendur nú yfir.

West Ham sendi frá sér 
yfirlýsingu í gær varðandi 
tilvonandi rannsókn FA og 
samtaka ensku úrvalsdeildarinn-
ar þar sem fram kom að félagið 
myndi verða samstarfsfúst og 
það hefði ekkert að fela.  - óþ  

Yfirlýsing frá West Ham:

Við höfum 
ekkert að fela

HANDBOLTI Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari hefur 
kallað á Magnús Gunnar Erlends-
son, markvörð Fram, í landsliðið 
sem mun spila í Danmörku um 
helgina.

Magnús tekur sæti Hreiðars 
Guðmundssonar sem meiddist 
gegn Túnis í Svíþjóð.  - hbg

Íslenska handboltalandsliðið:

Magnús inn 
fyrir Hreiðar

GOLF Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur úr GKG, hóf 
leik á Joburg Open-mótinu í 
Jóhannesarborg í Suður-Afríku í 
gær og lék fyrsta hring á 72 
höggum eða einu höggi yfir pari.

Birgir Leifur er í 130. sæti af 
210 keppendum eftir fyrsta 
keppnisdag en mótið er liður í 
Evrópumótaröðinni. Heimamað-
urinn Trevor Fisher og hinn 
sænski Steven Jeppesen leiða 
mótið á 63 höggum eða 8 höggum 
undir pari.  - óþ

Evrópumótaröðin í golfi:

Birgir Leifur í 
130. sæti

KÖRFUBOLTI Jólin hafa farið vel í 
Borgnesinga því Skallagrímur 
vann sinn fyrsta leik í deildinni í 
gær þegar Breiðablik kom í heim-
sókn. Þór átti ekki möguleika gegn 
Keflavík og Stjarnan vann magn-
aðan sigur á Grindavík, 90-88.

Stjörnumenn hafa endurfæðst 
eftir þjálfaraskiptin og unnu 
fyrsta deildarleik sinn undir stjórn 
Teits Örlygssonar. Stjarnan var 
með frumkvæðið allan leikinn og 
náði mest 11 stiga forskoti en 
undir lokin voru gestirnir í Grinda-
vík þó búnir að koma sér inn í leik-
inn og áttu möguleika á að stela 
sigrinum. Stjarnan tapaði fimm 
síðustu leikjum sínum áður en 
Bragi Magnússon var rekinn en 
hefur unnið þrjá góða sigra síðan 
og liðið geislaði af leikgleði og 
baráttu gegn Grindavík í gær.

„Við erum miklu betri en við 
höfðum verið að sýna og sönnuð-
um það í kvöld,“ sagði Fannar 
Freyr Helgason, fyrirliði Stjörn-
unnar, sem átti frábæran dag í 
gær. Það var áberandi hvað bæði 
Fannar og Jovan fengu meira bolt-
ann og hvað boltinn gekk miklu 
betur hjá liðinu. „Við erum búnir 
að taka inn tvö ný kerfi þar sem 
flæðið eykst mjög mikið hjá okkur. 
Þau eru bara að svínvirka, það eru 
allir að koma við boltann og þetta 
er bara miklu skemmtilegra,“ 
sagði Fannar og hann var ánægð-
ur með vörnina. „Við vorum að 
spila massagóða vörn í dag á móti 
besta sóknarliði landsins. Þetta er 
mjög stór sigur fyrir okkur og 
segir að við ætlum að sýna hvað í 
okkur býr seinni hluta tímabilsins 
og fara í úrslitakeppnina,“ sagði 
Fannar sem var besti maður liðs-
ins en Justin Shouse var einnig 
öflugur.

„Þegar þú spilar illa þá átt þú 
bara skilið að tapa leik. Það hefðu 
verið röng skilaboð til okkar ef við 
hefðum farið með ljótan sigur í 
þessum leik því við áttum það ekki 

skilið,“ sagði Friðrik Ragnarsson, 
þjálfari Grindavíkur. 

Á Akureyri unnu Keflvíkingar 
öruggan 76-93 stiga sigur. Gestirnir 
náðu mest 34 stiga forystu. Eftir 
jafnan fyrsta leikhluta sigu þeir 
fram úr í öðrum og þriðja leikhluta. 
Þeir spiluðu svo góða vörn að Þórs-
arar gátu varla keypt körfu á löng-
um kafla. Sigur Keflvíkinga var 
aldrei í hættu.

„Ég er ágætlega ánægður með 
leikinn,“ sagði Sigurður Ingimund-
arson, þjálfari Keflvíkinga, sem 
notaði leikinn í tilraunastarfsemi 
eftir að liðið náði góðu forskoti. „Við 
vorum að skoða ýmislegt í okkar 
leik og gáfum mikið eftir í lokin. En 
það er ekkert sem tryggir stórsigur 
okkar hér, þeir eru með fínt lið þrátt 
fyrir að þá vanti einn útlending,“ 
sagði Sigurður.    - óój / - hþh

Nýtt ár og nýtt Stjörnulið
Það var tíðindamikið kvöld í Iceland Express-deild karla í gær. Skallagrímur 

vann sinn fyrsta leik í vetur og Stjarnan skellti Grindavík í háspennuleik.

ALLT ANNAÐ LIÐ Stjörnumenn mæta ferskir til leiks eftir jólafrí og lögðu Grindavík í 
fyrsta deildarleik sínum undir stjórn Teits Örlygssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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19.55 Reading - Watford, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.15 Útsvar (Akureyri - 
Garðabær)   SJÓNVARPIÐ

20.45 Wipeout   STÖÐ 2

20.45 The O.C.   STÖÐ 2 EXTRA

21.00 The Bachelor   
 SKJÁREINN

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Föstudagsþáttur-
inn  Endurtekið á klst. fresti til kl. 12.15 dag-
inn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

15.55 Leiðarljós  (e)

17.15 Táknmálsfréttir

17.25 Spæjarar  (1:26)

17.47 Músahús Mikka  (38:55)

18.10 Afríka heillar  (1:6) Breskur 
myndaflokkur um hjón sem hefja nýtt líf 
ásamt börnum sínum innan um villidýr á 
sléttum Afríku. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Útsvar  (Akureyri - Garðabær) 
Í þetta skiptið eigast við lið Akureyrar og 
Garðabæjar. Sigmar Guðmundsson og Þóra 
Arnórsdóttir stýra þættinum. Dómari og 
spurningahöfundur er Ólafur Bjarni Guðna-
son. 

21.20 Smáborg  (Little City) Bandarísk 
fjölskyldumynd frá 1997. Málarinn Adam 
sem vinnur við leigubílaakstur kennir fyrrver-
andi kærustu sinni um kvennavandræði sín. 
Leikstjóri er Roberto Benabib og meðal leik-
enda eru Jon Bon Jovi, Penelope Ann Miller, 
Josh Charles og Annabella Sciorra.

22.50 Síðasta skotið  (The Last Shot) 
 Bandarísk bíómynd frá 2004. Kvikmynda-
leikstjóri finnur mann sem vill fjármagna 
næstu mynd hans en veit ekki að fram-
leiðandinn er lögga í dulargervi að eltast 
við mafíósa. Leikstjóri er Jeff Nathanson og 
meðal leikenda eru Matthew Broderick, Alec 
Baldwin, Toni Collette, Tony Shalhoub, Cal-
ista Flockhart og Ray Liotta. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna. (e)

00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Ástríkur og víkingarnir 

10.00 The Guardian

12.15 Santa Clause 3: The Escape 
Clause 

14.00 Tenacious D: In The Pick of 
Destiny 

16.00 Ástríkur og víkingarnir 

18.00 The Guardian 

20.15 Santa Clause 3: The Escape 
Clause 

22.00 The Ring Two 

00.00 The Red Phone 

02.00 War of the Worlds 

04.00 The Ring Two

06.00 Home for the Holidays 

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

17.35 Vörutorg

18.35 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

19.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (38:42) (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (39:42) (e)

20.10 Charmed  (16:22) Bandarískir þætt-
ir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar örlaga-
nornir. Billie finnur loks systur sína, Paige 
fær óvænt bónorð og Piper hittir gamlan 
kærasta.

21.00 The Bachelor  (5:10) Raunveru-
leikaþáttur þar sem efnilegur piparsveinn 
leitar að stóru ástinni. Brad Womack er 34 
ára athafnamaður sem bandarískir fjölmiðl-
ar hafa kallað „kynþokkafyllsta piparsveininn 
til þessa“. Sex stúlkur eru eftir en Brad hefur 
aðeins fjórar rósir. Nú þarf hann að komast 
að því hverjar þeirra bera raunverulegar til-
finningar til hans. Tvær stúlkur fá tækifæri til 
að fara einar með honum á stefnumót. Þær 
fjórar sem fá rósir fara með hann í heim-
sókn til fjölskyldu sinnar. Önnur stúlknanna 
sem ekki fá rós tekur höfnuninni illa.

21.50 The Contender  (7:10) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem leitað er að 
næstu stórstjörnu í hnefaleikaheiminum. 
Efnilegir boxarar mæta til leiks og berjast 
þar til aðeins einn stendur uppi sem 
sigurvegari. 

22.45 The Dead Zone  (4:12) (e)

23.35 Comanche Moon  (1:3) (e)

01.15 Sugar Rush  (8:10) (e)

01.40 Jay Leno  (e)

02.30 Jay Leno  (e)

03.20 Vörutorg

04.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Stóra teikni-
myndastundin, Gulla og grænjaxlarnir, Lalli, 
Ruff‘s Patch og Ofurhundurinn Krypto. 

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (227:300)

10.15 Beauty and The Geek (7:13) 

11.00 The Celebrity Apprentice (9:13) 

12.00 Project Runway (6:15) 

12.45 Neighbours 

13.10 Forboðin fegurð (97:114) 

13.55 Forboðin fegurð (98:114) 

14.40 Meistarinn (14:15)

15.35 Bestu Strákarnir (24:50) 

16.00 A.T.O.M. 

16.23 Nornafélagið 

16.43 Camp Lazlo 

17.08 Bratz 

17.33 Bold and the Beautiful 

17.58 Neighbours 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.17 Veður 

19.35 The Simpsons (6:23) Hómer fagn-
ar nýtilkomnum blómabarnaarfi sínum.

20.00 Logi í beinni 

20.45 Wipeout (9:11) Hörkuspennandi 
og bráðskemmtilegur raunveruleikaþáttur 
þar sem 24 manneskjur hefja keppni um 
50.000 þúsund dollara. Keppendur þurfa að 
ganga í gegnum ýmsar þrautir og allt í kappi 
við tímann.

21.30 Everything You Want Rómantísk 
gamanmynd um unga konu sem hefur alla 
sína tíð leitað að ástinni og nú loksins þegar 
kemur að því þá getur hún valið. Tveir afar 
ólíkir menn koma inn í líf hennar og hún á 
erfitt með að gera upp hug sinn.

23.00 No Way Out  Hörku spennumynd 
um sjóliðsforingjann Tom Farrell og rann-
sókn hans á dularfullu morðmáli. Það eru 
Gene Hackmann, Kevin Costner og Sean 
Young sem fara með aðalhlutverkin.

00.50 Charlie and the Chocolate Fact-
ory 

02.45 The Locals 

04.10 Wipeout (9:11) 

04.55 The Simpsons (6:23) 

05.20 Fréttir og Ísland í dag 

18.10 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum úti 
í heimi.

18.40 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

19.05 Utan vallar með Vodafone Um-
ræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn Stöðv-
ar 2 Sport fá til sín góða gesti.

20.00 Spænski boltinn Fréttaþáttur 
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir 
sig er skoðuð í bak og fyrir. Leikir helgarinn-
ar skoðaðir og viðtöl tekin við leikmenn og 
þjálfara.

20.30 Ultimate Fighter Þáttaröð þar sem 
sextán bardagamenn keppast um að komast 
á milljónasamning hjá UFC.

23.00 UFC Unleashed Bestu bardagar í 
sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

23.45 World Series of Poker 2008 
Sýnt frá World Series of Poker þar sem mæta 
til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilar-
ar í heiminum.

00.30 NBA Action Í þessum mögnuðu 
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða 
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA-körfu-
boltanum.

01.00 NBA-körfuboltinn Bein útsend-
ing frá leik Cleveland og Boston í NBA-körfu-
boltanum.

18.00 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

18.30 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 
Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

19.00 Goals of the Season 2005 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

19.55 Enska 1. deildin Bein útsending 
frá leik Reading og Watford.

21.55 PL Classic Matches   Arsenal - 
Man. United, 1997. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.25 PL Classic Matches Liverpool - 
Man United, 1997.

22.55 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 
Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

23.25 Enska 1. deildin Útsending frá leik 
Reading og Watford í ensku 1. deildinni.

> Jon Bon Jovi
„Ef maður sættir sig við það eitt að 
láta fara vel um sig er hætta á að 
maður glati tækifærum til að sýna 
hvað í manni býr.“ 

Söngvarinn Jon Bon Jovi fer 
með hlutverk í myndinni Smá-
borg (Little City) sem sýnd er í 
Sjónvarpinu í kvöld. 

▼

▼

▼

▼

Undanförnum þremur mánuðum hefur að mestu leyti verið eytt 
í að hlusta á stjórnmálamenn og auðjöfra opna hjarta sitt af 
hálfum huga í beinni útsendingu. Kvöld eftir kvöld hafa þeir sest í 
skriftarstóla sjónvarpsins, beðist afsökunar á mistökum sínum og 
lofað bót og betrun á nýju ári. 2009 tekur upp þráðinn þar sem 
2008 skildi við hann. Fyrstur reið á vaðið forsætisráðherrann, svo 
kom forsetinn, á eftir fylgdi bankastjórinn og á miðvikudagskvöld-
ið settist Ingibjörg Sólrún í stól Kastljóssins og vildi endilega 
fá að létta af hjarta sínu eins og allir hinir. Í stað presta sat 
þjóðin og hlustaði og bað til æðri máttarvalda um að nú 
myndi stíflan loksins bresta.

En formaðurinn féll í sömu ormagryfju og stór-
syndugir menn sem vilja koma vel fyrir í augum 
presta þegar þeir hefja upptalningu synda sinna. Þeir 
reyna að mála þær fallegum litum og fullyrða að synd-
irnar hafi verið eina úrræðið á sínum tíma í þeirri 
veiku von að presturinn refsi þeim ekki fyrir mis-
gjörðirnar með þúsund Maríubænum og nokkur 

hundruð faðirvorum. Eitt dæmi um misheppnaða skrift-
arferð Ingibjargar í Sjónvarpið var tiltalið sem hún veitti 

Árna Matt fyrir tveggjafótatæklinguna, skipan sonar hins 
útvalda í dómarasætið. Samkvæmt öllum leikreglum þýðir 
slíkt hins vegar beint rautt spjald og nokkurra leikja bann. 

Og maður getur hreinlega ekki annað en vorkennt 
sjónvarpsfólkinu á tímum eins og þessum. Það 
glímir við þá miklu þraut að opna augu stjórn-
arliða fyrir syndum sínum og afleiðingum og 
maður veltir því hreinlega fyrir sér hvort ekki sé 
kominn tími til að skipta út skriftastólnum og 

fá í staðinn alvöru gapastokk.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON FRÁBIÐUR SÉR SYNDAAFLAUSNIR

Stjórnmálamenn í skriftarstólnum

DÓMARAMISTÖK Tiltalið sem Ingibjörg 
Sólrún veitti Árna Matt eru ein verstu 
dómaramistök síðan Graham Poll gaf sama 
manninum gult spjald tvisvar á HM fyrir 
rúmum tveimur árum.

Þann 5. janúar 2009 auglýsti BBR ehf. að félaginu ber samkvæmt X. kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti að gera öðrum hluthöfum Exista hf. 

yfirtökutilboð. Í auglýsingunni kom fram að gildistími væri frá frá kl. 9 árdegis þann 9. janúar 2009 til kl. 4 síðdegis þann 19. mars 2009. 

Það tilkynnist hér með að tilboðsyfirlit hefur ekki fengist staðfest og að gildistöku tilboðsins er frestað um óákveðin tíma. Auglýst verður aftur þegar 

gildistaka tilboðsins liggur fyrir.

Yfirtökutilboð til hluthafa í Exista hf. frestað



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

FÖSTUDAGUR  9. janúar 2009 33

SVT 1

10.15 Hvor kragerne vender  11.00 DR Update 
- nyheder og vejr  11.10 Jersild Live  11.35 
Aftenshowet  12.05 Aftenshowet  12.30 Stemmer 
fra opgangen  13.00 Det lille hus på prærien  13.50 
Nyheder på tegnsprog  14.00 DR Update - nyheder 
og vejr  14.10 Boogie Mix  15.05 Boogie Nytårsliste  
15.55 F for Får  16.00 AMIGO  16.30 Shanes 
verden  17.00 Aftenshowet  17.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  18.00 Disney Sjov  19.00 X Factor  
20.00 TV Avisen  20.30 Charlie‘s Angels. Uden 
hæmninger  22.10 A Sound of Thunder 

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Heimastjórn Hrafnaþings kemur 
saman: Hallur Hallsson, Ármann Kr. Ólafs-
son og Jón Kristinn Snæhólm.

21.00 Sportið mitt  Íþróttaþáttur í umsjá 
Sigurðar Inga Vilhjálmssonar og Sverris Júlí-
ussonar. 

21.30 Hugspretta  Andri Heiðar Kristins-
son og Stefanía Sigurðardóttir ræða um ný-
sköpun en þau eru stofnendur Innovits.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.00 Hollyoaks (99:260) 

16.30 Hollyoaks (100:260) 

17.00 Ally McBeal (6:24) 

17.45 The O.C. (3:27)

18.30 20 Good Years (3:13)

19.00 Hollyoaks (99:260)

19.30 Hollyoaks (100:260)

20.00 Ally McBeal (6:24) Gamanþættir 
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma. 
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal 
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og 
ástarmál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

20.45 The O.C. (3:27) Stöð 2 Extra og 
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá 
upphafi. Orange-sýsla í Kaliforníu lítur út fyrir 
að vera friðsæl paradís þar sem lífið virðist 
leika við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim 
betur koma hins vegar leyndarmálin í ljós. 
Með aðalhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa 
Barton, Adam Brody, Benjamin McKenzie og 
Peter Gallagher.

21.30 20 Good Years (3:13) Frumlegir og 
ferskir gamanþættir um John Mason og Jef-
frey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast 
getur. Það eina sem þeir eru sammála um 
er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og eru 
staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtrasta. 
Með aðalhlutverk fara John Lithgow og Jef-
frey Tambor úr Arrested Development.

22.00 Prison Break (13:22) Fjórða serían 
af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar 2. 
Til þess að sanna sakleysi sitt og leita hefnda 
þurfa bræðurnir að uppræta Fyrirtækið, dul-
arfulla stofnun sem er ábyrg fyrir því að þeir 
eru hafðir fyrir rangri sök.

22.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

12.00 NRK nyheter  12.05 Norge rundt  12.30 
Stormsurfing ved Stad  12.40 V-cup hopp  13.55 
EM skøyter  16.00 NRK nyheter  16.10 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.25 Ut i nærturen  16.40 
Mánáid-tv - Samisk barne-tv  16.55 Nyheter på 
tegnspråk  17.00 Ugleskogen  17.10 Anansis trolld-
om  17.20 Charlie og Lola  17.30 Vera venneløs  
17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.30 
Norge rundt  18.55 Mesternes mester  19.55 Nytt 
på nytt  20.25 Grosvold  21.10 Detektimen. Hva 
skjedde med Margaret Reid?  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Detektimen. Hva skjedde med Margaret 
Reid?  23.00 Jay-Z. Reasonable Doubt  23.55 
Riksarkivet 

12.35 I Robert Johnsons fotspår  13.30 Inför 
Guldbaggen 2009  14.10 Gomorron Sverige  
15.00 Rapport  15.05 Antikrundan  16.05 Inför 
Idrottsgalan 2009  16.20 Skidskytte  17.00 Rapport 
med A-ekonomi  17.10 Regionala nyheter  17.15 
Skidskytte  18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala 
nyheter  18.30 Rapport med A-ekonomi  19.00 På 
spåret  20.00 Burn Up  21.30 Solens mat  22.00 
Kulturnyheterna  22.15 Inför Guldbaggen 2009  
22.25 The Limey  23.55 Berättelsen om Moulin 
Rouge  00.55 Sändningar från SVT24   

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Gæludýrin

15.30 Miðdegistónar
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.23 Fréttayfirlit og veður
18.26 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

Logi Bergmann er kominn 
á fulla ferð á nýju ári. 
Gestir Loga að þessu sinni 
eru ærslabelgurinn og 
sjónvarpsmaðurinn Auðunn 
Blöndal sem ræðir við 
Loga um nýjan þátt sinn, 
Atvinnumennirnir okkar, þar 
sem Auddi skyggnist inn í 
líf fremstu atvinnumanna 
þjóðarinnar. Hin eitilharða 
fjölmiðlakona Agnes Braga 
mætir í sófann hjá Loga, en 
hún er þekkt fyrir að liggja ekki á skoðunum sínum. Síðastur en ekki sístur 
er Eyþór Ingi sem sigraði hug og hjarta þjóðarinnar í Bandinu hans Bubba í 
fyrra.

STÖÐ 2 KL. 20.00
Logi í beinni

Bestu liðin í Austurdeild NBA-deild-
arinnar í körfubolta mætast í beinni 
útsendingu á Stöð 2 Sport. NBA-
meistararnir í Boston Celtics heim-
sækja þá LeBron James og félaga 
í Cleveland sem hafa 
unnið alla 18 heima-
leiki vetrarins. Ekkert 
lið í sögu NBA 
hefur byrjað betur 
en Boston sem 
vann 29 leikina af 
31 á tímabilinu en 
síðan hefur margt 
breyst, liðið hefur 
tapað 6 af síðustu 
8 leikjum og 
hleypt Cleveland 
upp fyrir sig í 
töflunni.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Cleveland - Boston, beint

STÖÐ 2 SPORT KL. 01.00

▼

SETT EHF  •  ASKALIND 2A  •  201 KÓPAVOGUR 
SÍMI: 534 1400  •  FAX: 554 2453  •  WWW.SETT.IS

OPNUNARTÍMI: MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00 •  SUNNUDAGA L0KAÐ

RÝMINGARSALA
20-60% AFSLÁTTUR

Nú bjóðum við þessa vinsælu borðstofustóla á 40% afslætti. 

kr. 9.540.-
Verð áður kr.15.900.-

NEW YORK 
BORÐSTOFUSTÓLAR

HORNSÓFAR, BORÐSTOFUBORÐ, STAKIR SÓFAR OG FLEIRA. 
EINNIG ERUM VIÐ MEÐ TILBOÐ Á ÍSLENSKUM SÓFUM SEM ERU 
SMÍÐAÐIR EFTIR MÁLI. TIL DÆMIS ER HÆGT AÐ FÁ SÉRSMÍÐAÐAN
HORNSÓFA FRÁ KR. 149.900.- 

KOMDU VIÐ HJÁ OKKUR OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ - VIÐ ERUM 
Í SANNKÖLLUÐU RÝMINGARSKAPI ENDA FLYTJUM VIÐ VON 
BRÁÐAR Í NÝTT HÚSNÆÐI

 ÚRVAL AF 
HORNSÓFUM

AFSLÁTTUR
30-50%

afsláttur

VANDAÐ
CALIA ITALIA

3+2 SÓFASETT Á
ÓTRÚLEGU VERÐI 

293.930.-
VERÐ ÁÐUR KR. 419.800.-

STAKIR
STÓLAR MEÐ

MIKLUM AFSLÆTTI

45.000.-
VERÐ ÁÐUR KR. 75.000.-

MIKIÐ ÚRVAL - FRÁBÆR KAUP
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HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?

LÁRÉTT
2. glansa, 6. hróp, 8. mas, 9. fæðu, 
11. guð, 12. erfiði, 14. dans, 16. kusk, 
17. skjön, 18. námstímabil, 20. karl-
kyn, 21. þráður.

LÓÐRÉTT
1. mats, 3. 950, 4. asfalt, 5. spíra, 7. 
skothylki, 10. hyggja, 13. bókstafur, 
15. sót, 16. reglur, 19. númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. óp, 8. mal, 9. mat, 
11. ra, 12. streð, 14. rúmba, 16. ló, 17. 
mis, 18. önn, 20. kk, 21. garn. 

LÓÐRÉTT: 1. dóms, 3. lm, 4. jarðbik, 
5. ála, 7. patróna, 10. trú, 13. emm, 
15. aska, 16. lög, 19. nr. 

„Ég ætla að spyrja Geir um allt! Ég spyr hann 
um allt frá Johnny Cash upp í gengistryggðu 
lánin,“ segir Bubbi Morthens útvarpsmaður.

Bubbi hefur nú um nokkurt skeið haldið úti 
vinsælum útvarpsþætti sínum Færibandinu á 
Rás tvö á mánudagskvöldum. Að sögn Bubba 
mælist hann með meiri hlustun en aðrir þættir 
á þessum tíma, eða á milli tíu til miðnættis. 
„Já, ég heyri að það séu um sautján til tuttugu 
þúsund að hlusta. Sem er … bland í poka.“ 
Bubbi hefur kallað ýmsa til sín sem gesti, 
meðal annars pólitíkusa á borð við Bjarna 
Benediktsson, Þorgerði Katrínu Gunnarsdótt-
ur og Steingrím J. Sigfússon. Nú er það 
aðalmaðurinn, sjálfur forsætisráðherra, Geir 
Hilmar Haarde, sem verður spurður spjörun-
um úr. „Það er magnað að hafa náð honum. Ég 
veit að margur fréttamaðurinn öfundar mig af 
þessu. Enda hef ég hann í raun í einn og hálfan 
tíma. Þriðju gráðu yfirheyrsla? Nei, fimmta. 

Geir brást vel við umleitan minni um að koma. 
Enda veit hann að þátturinn er kristaltær 
snilld,“ hlær Bubbi. Meiningin er 
að opna símann og hleypa 
hlustendum að með spurn-
ingar til forsætisráðherra, 
að því tilskyldu að menn 
haldi sig innan velsæmis-
marka, segir umsjónar-
maðurinn sem segir 
gríðarlega gaman að 
vinna í útvarpi. 
Miðillinn sé skemmti-
legur. Bubbi hefur 
frumflutt tólf 
kreppulög í þættin-
um, þeirra á meðal 
lag sem hljómsveitin 
Egó hefur tekið upp 
á væntanlega plötu 

en ráðgert er að gera hljómsveitina 
út nú og í sumar. Bubbi fer svo í vor 
einn með gítarinn hringinn um 
landið og heimsækir þorp og bæi. 

Þá eru fram undan tíu 
þættir af Færibandinu 
sem verður keyrt fram á 
vorið. - jbg

Geir í fimmtu gráðu yfirheyrslu hjá Bubba

BUBBI YFIRHEYRIR 
GEIR HAARDE Í 
næsta Færibandi 
Bubba Morthens 
á Rás 2 verður 
forsætisráðherra 
í fimmtu gráðu 
yfirheyrslu. Eins 
gott að hann hafi 
sitt á hreinu þegar 
þar að kemur.

„Mitt snilldarbragð í fjármálum, 
fyrir utan að loka reikningum 
mínum á Kaffibarnum, er það 
að ég er hættur að taka með 
mér vísakortið til útlanda.“

Felix Bergsson spurður út í fjármál sín í 
Morgunpóstinum 17. október 1994.

„Reikningurinn á Kaffibarnum er mjög 
lokaður en vísakortið fær að fylgja mér 
í útlöndum. Ég nota það samt mjög 
sparlega um þessar mundir.“ 

„Þetta er nú frekar aumt áhættu-
atriði. Ef ég á að vera alveg hrein-
skilinn,“ segir Hugi Halldórsson, 
framleiðandi hjá Saga Film og 
fyrrverandi ofurhugi. Hann var 
staddur í Bláa lóninu þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum 
og var skoða aðstæður fyrir 
áhættuatriði sem hann hyggst 
framkvæma fyrir bresku popp-
stjörnuna James Morrison. Eins 
og Fréttablaðið greindi frá í vik-
unni þá er Morrison staddur hér 
á landi við myndbandsgerð og er 
ráðgert að taka hluta af því í nátt-
úruperlunni á Suðurnesjum.

Áhættuatriðið lítur frekar sak-
leysislega út á pappírunum en 
Hugi á að hoppa þrjá metra af 
jafnsléttu út í Bláa lónið. Hugi 
gat sér gott orð fyrir innslög sín í 
sjónvarpsþættinum Sjötíu mínút-
ur og síðar meir Strákunum en 
þar framkvæmdi hann ótrúleg 
áhættuatriði sem mörg hver voru 
ansi djörf og alls ekki fyrir við-
kvæma. Áhættuatriðið er því 
ekkert í líkingu við það að láta 
draga sig á fleka yfir drullupoll. 
„Leikstjórinn spurði hvort við 
ættum ekki einhvern áhættuleik-
ara sem væri 1,70 á hæð, dökk-
hærður með skegg. Ég leit í speg-
il og sá að ég passaði fullkomlega 
í hlutverkið. Svo er Valdi stunt, 
sem hefur séð um flest öll áhættu-
atriðin á Íslandi, líka í Dan-
mörku.“ Hugi er reyndar efins 
um að einhver þörf sé á áhættu-
leikara fyrir atriðið ógurlega „Ég 
held að hvert mannsbarn gæti 
framkvæmt þetta án þess að 

hljóta af því einhvern skaða.“
Hugi er hálfhissa yfir þessu öllu, 

finnst hálf barnalegt af umboðs-
manni Morrison að fá einhvern 
annan mann til að hoppa út í Bláa 
lónið fyrir skjólstæðing sinn. „Mér 
finnst þetta full mikil öryggisráð-
stöfun hjá þeim sem vernda popp-
stjörnuna, að vilja ekki að hún 

stökkvi út í Bláa lónið. Þetta er 
svona svipað og þeir hefðu beðið 
mig um að smyrja samloku handa 
honum,“ segir Hugi og skellihlær. 
Hann bætir því við að hann ætli 
sér ekki að endurtaka þennan 
leik, þetta verði í eina skiptið sem 
hann taki áhættuleikarastarfið að 
sér fyrir söng stjörnu.

HUGI HALLDÓRSSON: HOPPAR ÚT Í BLÁA LÓNIÐ FYRIR JAMES MORRISON

Ofur-Hugi er áhættuleikari 
fyrir popparann Morrison

SVIPAÐIR Þeir eru ekkert óáþekkir, Hugi Halldórsson og James Morrison, en Hugi 
hyggst framkvæma „stórhættulegt“ áhættuatriði fyrir bresku poppstjörnuna.

„Okkar markmið er að opna þrjá veitingastaði á 
Íslandi,“ segir Deepan Panday, rekstrarstjóri og 
yfirmatreiðslumaður á nýja nepalska veitingastaðn-
um Kitchen, sem verður opnaður í næstu viku á 
Laugavegi 60. „Ég hef verið í veitingabransanum í 
26 ár, bæði á þekktum veitingahúsakeðjum á borð 
við Bombay bicycle í London sem og á hótelum, en 
nú er ég í samstarfi við fyrirtæki sem kallast Brass. 
Þeir báðu mig um að finna staðsetningu fyrir 
þennan nýja veitingastað og eftir að hafa farið til 
Danmerkur, Finnlands og Noregs fann ég besta 
staðinn hérna á Íslandi,“ útskýrir hinn fimmtugi 
Panday sem er fæddur í Nepal en hefur verið 
búsettur í Englandi allt sitt líf. Fyrir sex mánuðum 
flutti hann til Íslands og ætlar nú að bjóða upp á 
ýmsar nýjungar á veitingastað sínum.

„Ég ætla að kenna Íslendingum hvernig á að elda 
nepalskan mat með því að hafa videómyndavél inni í 
eldhúsinu á meðan ég er að elda og sýna það á 
sjónvarpskjám frammi í veitingasalnum. Þannig 
mun fólk sjá hvað er verið að elda og hvað er í 
matnum, eitthvað sem hefur aldrei verið gert áður 
og ef fólk hefur einhverjar spurningar get ég komið 
fram og svarað þeim,“ útskýrir Panday og segir 
nepalskan mat vera svolítið frábrugðinn þeim 
indverska mat sem Íslendingar þekkja. „Maturinn 
sjálfur er kannski ekki svo ólíkur, við erum með 
lambakjöt, sjávarétti, kjúkling og naan-brauð, en 
kryddin eru ólík. Við munum gefa fólki eitthvað sem 
það hefur aldrei kynnst áður í flottu umhverfi, 
frábrugðnu því sem hefur verið á Íslandi hingað til.“

Aðspurður segir hann kreppuna ekki hafa stöðvað 

framkvæmdina. „Við höfðum ákveðið að opna 
staðinn áður en kreppan skall á. Íslendingar eru 
mjög almennilegir og ég vonast til að geta hjálpað til 
með því að útvega atvinnu. Ég hef gengið í gegnum 
góða og slæma tíma í lífinu og held að þessir 
erfiðleikar munu ekki vara mjög lengi,“ bætir hann 
við og segist ætla að halda verðinu sanngjörnu í 
samræmi við gæðin. „Standardinn verður mjög hár 
og verðið verður ekki of hátt, en gæðin mikil og 
skammtarnir vel úti látnir.“ - ag

Bjartsýnir Nepalar á Laugavegi

FYLGST MEÐ Í ELDHÚSINU Gestir Kitchen, nýja veitinga-
staðarins á Laugavegi 60, munu geta fylgst með Panday og 
samstarfsmönnum hans töfra fram nepalska rétti á sjónvarps-
skjáum í matsalnum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Karl Örvarsson eft-
ir herma, söngvari og 
grafískur hönnuður, átti 
afmæli í gær en held-
ur ekki upp á það 
fyrr en í kvöld. 
Og þá með 
bravúr með 
þeim hætti að 
fara í afmæli til 
André Bachmann kokkteilpinna og 
þar ætlar Karl að syngja I´m just a 
gigolo með bróður sínum Grétari. 
En það var einmitt þannig sem Karl 
hóf sinn feril, í kjallara Sjallans þar 
sem hann söng með Grétari og 
André þetta tiltekna lag.

Wall Street Journal hefur greint frá 
efnahagshremmingum hér enda 
þær á toppi yfir mestu efnahags-
hamfarir sem um getur – hvað sem 
valdsmenn segja um heimskrepp-
una. Þeir ætla að bæta um betur 
og fjalla um spillingu á Íslandi 
á næstunni. Á vegum blaðsins 
var hér nýverið á ferð John Fund, 
sem er vel þekktur blaðamaður 
í Bandaríkjunum og er auk þess 
með sérstaka þætti á Fox. 

Sá sem lóðsaði Fund um og fór 
meðal annars með hann á mót-
mæli við Austurvöll, og dró víst 
ekki úr lýsingunum né háðsyrðum í 
garð stjórnvalda, var Jónas Freydal 
sem þekktastur er fyrir að vera 
annar sakborninga í málverkaföls-
unarmálinu. Jónas var nýverið til 
umfjöllunar á einhverjum þekktasta 
ferðavef veraldar, gadling.com, og 

var af Tom Hohans-
meyer („Iceland with 
a prophetic viking“) 
kallaður forspái 

víkingurinn því 
hann sagði í júní 
við ferðamanna-
hóp sem hér var 
á Íslandi að allt 
væri að sigla í 
strand. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Bergsteins 
Sigurðssonar

Í dag er föstudagurinn 9. janúar, 
9. dagur ársins. 

11.07 13.35 16.03
11.16 13.19 15.24

Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

OPIÐ 8-24 ALLA DAGA

- Lifið heil

   

Fyrir fáeinum misserum voru á 
dagskrá Stöðvar tvö þættir sem 

nefndust Extreme Makeover, eða 
Ærleg yfirhalning. Þar gafst 
sérútvöldu fólki tækifæri til að 
gangast undir rækilega yfirhaln-
ingu með aðstoð læknavísindanna, 
leikfimikennara og snyrtifræðinga. 
Þættirnir voru mjög vinsælir og því 
sjálfsagt engin tilviljun að Fram-
sóknarflokkurinn, sú nýjunga-
gjarna hreyfing, ákvað að tileinka 
sér þessa hugmyndafræði í kosn-
ingabaráttunni fyrir sveitarstjórn-
arkosningarnar 2006.

Í STAÐ þess að leggja áherslu á 
stefnumál og hugmyndafræði voru 
frambjóðendur flokksins skikkaðir 
í megrun, brúnkusprautun, klæddir 
í tískuföt og sendir í myndatöku hjá 
Photoshop-kunnandi mönnum. 
Árangurinn varð minni en vonast 
var til. Eftir uppskerubrestinn í 
kosningunum 2006 og 2007 varð 
bændaflokknum ljóst að það þyrfti 
meira til en að senda elsta soninn á 
akurinn klæddan skartklæðum – 
taka þyrfti til hendi á sjálfu býlinu.

ÞAÐ þurfti með öðrum orðum að 
grípa til róttækari meðala. En hvað 
er róttækara en Extreme Make-
over? Jú, Extreme Makeover: Home 
Edition. Í þeim þætti þefar hópur 
vaskra manna og kvenna upp fólk 
sem lífið hefur leikið grátt og hokr-
ar í svo niðurníddum húsum að 
umrenningar myndu varla þiggja 
þar gistingu. Hjálparteymið mætir 
á svæðið, ásamt dágóðum hópi 
verkamanna, rífur hjallinn og bygg-
ir nýtt og glæsilegt hús frá grunni á 
innan við viku.

FRAMSÓKNARFLOKKURINN 
er sannarlega óðal sem má muna 
fífil sinn fegri; hann minnir nú 
einna helst á þurrabúð fyrir pólitískt 
hústökufólk. En óttist eigi; hönnun-
arteymið er mætt og hvetur viljuga 
verkamenn og týnda syni til að rífa 
niður hverja fúaspýtu og ryðgaðan 
nagla. Upp skal rísa tígulegur 
bústaður í klassískum evrópskum 
stíl með bláu, stjörnuþöktu hvolf-
þaki; smekklegur en laus við íburð; 
heimilislegar innréttingar í stað 
hinna stílhreinu og kuldalegu; 
svefnherbergin máluð í nostalgísk-
um litum samvinnuhreyfingarinn-
ar; út af eldhúsinu er rúmgott búr 
fyrir allar afurðirnar; og í stofunni 
er voldugur arinn, sem samningn-
um við Finn í Samtryggingum verð-
ur kastað á við fyrsta tækifæri.

EINHVERN veginn svona líta 
teikningarnar að nýja heiðarbýlinu 
að minnsta kosti út. Hvort útkoman 
verði áþekk á eftir að koma í ljós. 
En þetta á auðvitað eftir að kosta 
skildinginn og erfiðisvinnu að halda 
við. Vonum að kvaðirnar verði ábú-
endunum ekki ofviða. 

Hreint fyrir 
dyrum


