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„Þetta er stásssófi sem ammaBeta og afi á H á fjó

Kósí miðstöð heimilisins 
Þótt húsgögn flokkist undir dauða hluti er auðvelt að tengjast þeim tilfinningaböndum. Þegar ástvinir

kveðja og áþreifanleiki þeirra ekki lengur til staðar er notalegt að njóta en

Klara Kristín Arndal hefur frá barnæsku hvílt sig á þessum sófa sem amma hennar og afi áttu í sínum búskap en prýðir nú heimili 

hennar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BARNAHÚSGÖGNIN  getur verið skemmti-legt að færa annað slagið og breyta aðeins í barnaherberginu. Ef börnin eru mörg getur líka verið að þeim finnist spennandi að skipta annað 
slagið um herbergi.

VEÐRIÐ Í DAG

KLARA KRISTÍN ARNDAL

Á dýrmætar minningar 
úr sófanum frá ömmu.
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Sælkera-
landið Ísland
Ferðamálastofa og 
Iceland Naturally 
opna nýja sælkera-
vefsíðu.

TÍMAMÓT 14

Prins í
ástarsorg

Harry prins er laus og 
liðugur eftir að 

unnustan 
hætti með 
honum.

FÓLK 19

Tilheyrir fortíðinni
Rex skipti um nafn og varð Jacob-
sen um helgina.

FÓLK 19

STEFÁN MÁNI

Líkt við Edgar 
Allan Poe
Der Spiegel hrósar Skipinu

FÓLK 26

ÞÓRIR SNÆR

Framleiðir mynd 
um Bronson
Fær fín viðbrögð á Sundance

FÓLK 26

VÍÐA ÚRKOMA Í KVÖLD   Í dag 
verða suðaustan 5-10 m/s en 10-18 
SV-til. Nokkuð bjart í fyrstu en fer 
að falla slydda eða rigning S- og 
V-til eftir hádegi og verður úrkoma 
víðast hvar í kvöld, síst þó NA-lands. 
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AÐ LOKINNI FUNDAHRINU Formenn stjórnarflokkanna funduðu saman og hvor í sínu lagi ásamt nánustu samverkamönnum langt fram eftir degi í gær. Þingflokkar Sjálfstæð-
isflokks og Samfylkingar munu hittast í dag og leiðtogar flokkanna í kjölfarið. Þá mun það skýrast hvort ríkisstjórnin heldur velli.     FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bæði KR-liðin í Höllina
KR mætir Stjörnunni í 
bikarúrslitum 
karla og Kefla-
vík í bikarúr-
slitum kvenna 
í Subway-
bikarnum í 
körfunni.

ÍÞRÓTTIR 22

STJÓRNMÁL Forysta Sjálfstæðis-
flokksins vill að Samfylkingin sam-
þykki tuga milljarða króna niður-
skurð í ríkisútgjöldum til viðbótar 
við áður ákveðinn niðurskurð, eigi 
ríkisstjórnin að starfa áfram. Það 
er í samræmi við samkomulag við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

Þingflokkar Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingarinnar munu funda 
hvor í sínu lagi klukkan 10 í dag. Á 
fundunum verður framtíð stjórnar-
samstarfsins rædd. Heimildir 
Fréttablaðsins herma að í fram-
haldinu taki formenn flokkanna 
ákvörðun um það hvort stjórnar-
samstarfinu verði haldið áfram.

Sjálfstæðismenn vilja að sam-
komulag verði gert um aukinn nið-
ur skurð á ríkisútgjöldum, en í dag 
er gert ráð fyrir yfir 150 milljarða 
króna halla á yfirstandandi ári.

Samfylkingin hefur sett fram 
þrjú skilyrði fyrir áframhaldandi 
stjórnarsamstarfi, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Fyrsta 
skilyrðið er að stjórn og stjórnendur 

Seðlabankans víki. Einnig er þess 
krafist að aðgerðaáætlun um efna-
hagslífið og peningastjórnun verði 
hrundið af stað. 

Að lokum er sett það skilyrði 
að stjórnarskrá verði breytt fyrir 
kosningar í vor til að hægt verði að 
sækja um aðild að Evrópusamband-
inu í kjölfar kosninga.

Fréttablaðið hefur heimildir úr 
báðum stjórnarflokkum fyrir því 
að að sameining Fjármálaeftirlits-
ins (FME) og Seðlabanka Íslands 
hafi verið langt komin seint á síð-
asta ári. Hún hafi verið fyrirhuguð 
um áramót. 

Þá hafi einnig verið fyrirhugað 
að samþykkja aukinn niðurskurð í 
ríkisfjármálum í takt við það sem 
Sjálfstæðismenn krefjist nú. Þá hafi 
uppstokkun í ríkisstjórn, og skipti 
á ráðuneytum milli stjórnarflokk-
anna átt að fara fram á sama tíma.

Heimildir úr Sjálfstæðisflokki 
herma að forysta Samfylkingar-
innar hafi viljað fresta breyting-
unum vegna veikinda Ingi bjargar 

Sólrúnar Gísladóttur, formanns 
Samfylkingarinnar. Heimildar-
menn í Samfylkingunni segja að 
sjálfstæðismenn hafi ekki viljað 
fara í breytingarnar af jafn mikl-
um krafti og Samfylkingin og áhug-
inn því koðnað niður.

Geir H. Haarde, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, sagði í gær að ekki 
mætti rasa um ráð fram með mögu-
lega sameiningu FME og Seðla-
bankans, og að engum útfærslum 
hafi verið hafnað. 

Ingibjörg Sólrún segir að algjör 
forsenda fyrir sátt í samfélaginu 
sé að breytingar verði í Seðlabank-
anum. Björgvin G. Sigurðsson og 
Fjármálaeftirlitið hafi gengið á 
undan með góðu fordæmi og því 
hljóti sjónir manna að beinast að 
bankanum nú. 

Ingibjörg segir þá hugmynd 
hafa komið upp að Samfylking-
in leiddi ríkisstjórnina. „Það gæti 
alveg verið ástæða til þess að skoða 
breytingar á verkstjórnarvaldi.“

 - bj, bþs, kóp / sjá síður 4,6 og 8

Úrslitastundin er í dag
Sjálfstæðisflokkur vill tuga milljarða aukinn niðurskurð í ríkisfjármálum. Samfylking vill breyta stjórnar-
skránni og skipta um stjórn Seðlabanka. Framtíð stjórnarinnar ræðst að loknum þingflokksfundum í dag. 

VIÐSKIPTARÁÐHERRA 
SEGIR AF SÉR
Björgvin G. Sigurðsson tilkynnti í 
gær að hann hafi sagt af sér sem 
viðskiptaráðherra. Hans síðasta 
verk sem ráð-
herra var að 
óska eftir því við 
stjórn Fjármála-
eftirlitsins að 
það semdi um 
starfslok Jónasar 
Fr. Jónssonar for-
stjóra, og segði 
að því loknu af 
sér.

Stjórnin varð 
við því á fundi 
sínum í gær, og mun Jónas láta 
af störfum 1. mars næstkomandi. 
Stjórn og varastjórn eftirlitsins hafa 
óskað eftir lausn frá störfum.

Forystufólk Samfylkingar og 
Sjálfstæðisflokks fundaði tvisvar 
um stjórnarsamstarfið í gær. Þá 
funduðu formenn stjórnarflokk-
anna með sínum trúnaðarmönn-
um þess á milli. Engin niðurstaða 
fékkst í gær um það hvort ríkis-
stjórnin muni starfa áfram. Búist 
er við að niðurstaðan verði ljós 
fyrir upphaf þingfundar klukkan 
15 í dag.

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON
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SKOÐANAKÖNNUN Nú segjast 59,8 
prósent ekki vilja að Ísland sæki 
um aðild að Evrópusambandinu, 
samkvæmt nýrri könnun Frétta-
blaðsins. Í nóvember á síðasta ári 
sögðust 59,6 prósent vera fylgj-
andi umsókn um aðild. 

Sérstaklega er andstaðan hörð á 
landsbyggðinni þar sem 68,5 pró-
sent eru andvíg umsókn, en 53,2 
prósent íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu. 

Mest er andstaðan við aðild 
meðal kjósenda Sjálfstæðisflokks, 
Frjálslynda flokksins og Vinstri 
grænna. 75,0 prósent sjálfstæðis-
manna, 83,3 prósent frjálslyndra 
og 71,1 prósent vinstri grænna 
styðja ekki umsókn í ESB. Meðal 
framsóknarfólks og þeirra sem 
ekki gefa upp stuðning við flokk 
er munurinn minni, þar sem 

tæplega 60 prósent styðja ekki 
umsókn. 

Meirihluti samfylkingarfólks, 
73,1 prósent, styður aðildarum-
sókn í ESB.

Hringt var í 800 manns fimmtu-

daginn 22. janúar og skiptust svar-
endur jafnt eftir kyni og hlutfalls-
lega eftir búsetu. Spurt var: Á 
Ísland að sækja um aðild að Evr-
ópusambandinu. Tóku 73,4 prósent 
afstöðu til spurningarinnar. - ss

Minna kólesteról

www.ms.is

Benecol er náttúrulegur 
mjólkurdrykkur sem 

lækkar kólesteról í blóði.

Mikilvægt er að halda 
kólesterólgildum innan 
eðlilegra marka því of

hátt kólesteról í blóði er 
einn helsti áhættuþáttur 

kransæðasjúkdóma.

Ein flaska á dag dugar 
til að ná hámarksvirkni.

SAMFÉLAGSMÁL Nú fer hver að 
verða síðastur að skila inn til-
nefningu til samfélagsverðlauna 
Fréttablaðsins. Frestur rennur út 
á miðnætti í kvöld. 

Mikill fjöldi tilnefninga hefur 
borist. Steinunn Stefánsdóttir, 
aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins 
og formaður dómnefndar, hvetur 
fólk til að nota daginn í dag til að 
tilnefna verðuga verðlaunahafa. 
Því fleiri tilnefningar sem berist, 
því betra. 

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, afhendir Samfélags-
verðlaunin við hátíðlega athöfn 
þann 5. mars.  - hhs

Samfélagsverðlaunin:

Frestur rennur 
út á miðnætti

Í FYRRA Hjálpræðisherinn var meðal 
handhafa samfélagsverðlauna Frétta-
blaðsins í fyrra. Líkt og í fyrra afhendir 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
verðlaunin í ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skoðanakönnun Fréttablaðsins um aðildarumsókn í Evrópusambandið:

Meirihluti andvígur ESB

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fer-
tugs aldri var fluttur á sjúkrahús 
eftir að bíll hans fór út af vegin-
um og valt á Snæfellsnesvegi rétt 
fyrir hádegi í gær. Maðurinn var 
einn í bílnum.

Önnur bílvelta varð við gatna-
mót Vesturlandsvegar og Akra-
nesvegar skömmu fyrir klukkan 
sjö í gærmorgun. Karlmaður á 
þrítugsaldri var einn í bílnum og 
slasaðist hann lítið. Að sögn lög-
reglunnar í Borgarnesi er bíllinn 
talinn ónýtur.  - fb

Borgarneslögreglan upptekin:

Tvær bílveltur 
á Vesturlandi

HEILBRIGÐISMÁL Þrjú ár eru nú frá 
því karlar á Íslandi tóku fram 
úr konum í fjölda ófrjósemis-
aðgerða.

Fyrir fimmtán árum fóru tut-
tugu sinnum fleiri konur en karl-
ar í ófrjósemisaðgerðir. Í dag fara 
þrír karlar í slíka aðgerð á móti 
hverjum tveimur konum, árið 2007 
voru 296 karlar teknir úr sam-
bandi á móti 190 konum.

„Ég hef enga góða skýringu á 
þessari þróun. Þetta hefur einfald-
lega snúist svona í samfélaginu,“ 
segir Reynir Tómas Geirsson, 
yfirlæknir á kvennasviði Land-
spítalans.

Reynir segir engar sérstakar 
tækninýjungar hafa orðið sem geti 
skýrt þróunina. Kannski hafi karl-
ar á árum áður ekki verið nægi-
lega upplýstir og kannski hafi 
þeir einfaldlega ekki kært sig um 
slíka aðgerð. „Ef til vill eru karlar 
í nútímanum farnir að taka meiri 
ábyrgð sjálfir á getnaðarvörnun-
um,“ segir hann.

Þrátt fyrir geysimikla aukn-
ingu í ófrjósemisaðgerðum karla 
hefur heildarfjöldi slíkra aðgerða 
fremur minnkað síðustu árin. Það 
er vegna þess að síðari árin hafa 
mun færri konur látið taka sig úr 
sambandi. Þannig voru 660 konur 
gerðar ófrjóar árið 1986 en aðeins 
190 konur árið 2007.

Reynir bendir á að um sé að 
ræða minna inngrip hjá körlunum 
en hjá konunum. Kannski vilja þeir 
frekar láta taka sig úr sambandi 
heldur en að konur þeirra gangist 
undir aðgerð.

„Annað sem skýrir þessa fækk-
un hjá konunum eru eflaust fram-

farir í getnaðarvörnum fyrir konur 
sem eru á síðari hluta frjósemi-
skeiðs síns. Þar á ég við svokallaða 
hormónalykkju sem þær geta haft 
í fimm ár í einu og má endurnýja. 
Þetta veldur litlum aukaverkunum 
hjá konunni auk þess sem blæðing-
ar minnka. Þetta þýðir að margar 
konur sem áður hefðu farið í ófrjó-
semisaðgerð velja nú hormóna-
lykkjuna,“ segir Reynir.

Hjá körlum felst ófrjósemis-
aðgerð í því að klippt er á sáð-
leiðara en hjá konum eru eggja-

leiðarar klemmdir saman. Ekki 
er heimilt að gera ófrjósemisað-
gerðir á fólki sem er yngra en 25 
ára nema í mjög sérstökum tilfell-
um að sögn Reynis. Þess utan er 
reynt að ganga vandlega úr skugga 
um að ekki sé um skyndiákvörð-
un að ræða. Hjá báðum kynjum er 
mögulegt að snúa áhrifunum við 
en árangurinn er ekki tryggður. 
„Það eru um fimmtíu prósent líkur 
á að árangur verði af endurteng-
ingaraðgerð,“ segir Reynir.

   gar@frettabladid.is

Ófrjósemisaðgerðir 
orðnar að karlavígi
Frá og með árinu 2005 hafa fleiri íslenskir karlar en konur verið gerðir ófrjóir. 
Fyrir sautján árum var aðeins einn karl gerður ófrjór á móti hverjum tuttugu 
konum. Inngripið er minna hjá körlunum segir yfirlæknir á Landspítalanum.

ÓFRJÓSEMISAÐGERÐIR
Karlar og konur á Íslandi
 1981 1986 1991 1996 2001 2004 2005 2006 2007
Karlar 23 33 27 127 251 216 285 313 296
Konur 438 660 553 592 414 295 274 206 190
Alls 461 693 580 719 665 511 559 519 486

HEIMILD: LANDLÆKNIR.

REYNIR TÓMAS GEIRSSON Ef til vill taka karlar í nútímanum meiri ábyrgð á 
getnaðarvörnum en áður var, segir yfirlæknir á kvennasviði Landspítalans.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Einar, er þetta ekki tilræði við 
íslenskan landbúnað?

„Nei, þetta er einmitt sóknarfæri 
fyrir íslenskan landbúnað, að búa 
til íslenskan haggis. Við getum lært 
margt af öðrum þjóðum í sambandi 
við meðferð á lambakjöti.“

Einar Skúlason, framsóknarmaður og 
stjórnarmaður Edinborgarfélagsins, flutti 
inn 50 kíló af skosku haggis vegna Burns 
Supper-hátíðar á laugardagskvöld.

LÖGREGLUMÁL Vélsleðamaður slas-
aðist við Landmannalaugar um 
þrjúleytið í gær eftir að hann féll 
ofan í gil. Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar var send á vettvang til að 
sækja manninn og flytja hann 
á sjúkrahús. Meiðsli hans voru 
ekki talin alvarleg en þó var talin 
hætta á háls- eða bakmeiðslum. 

Hjálparsveit skáta í Reykjavík 
var við æfingar skammt frá slys-
staðnum og aðstoðaði hún þangað 
til frekari hjálp barst. Einnig 
var beðið um aðstoð þyrlunnar 
við að sækja ökklabrotinn mann 
við Þverfellshorn í Esju. Voru 
aðstæður til björgunarstarfs afar 
erfiðar.

Slys við Land-
mannalaugar

LÖGREGLUMÁL Tveir tólf ára 
drengir slösuðust illa í Bláfjöll-
um um á fimmta tímanum í gær. 
Annar þeirra er hugsanlega axl-
arbrotinn og hinn meiddist í baki. 
Voru þeir fluttir í sjúkrabíl á 
Landspítalann í Fossvogi.

Reiðhjólakappi undir tvítugu 
slasaðist jafnframt í Herjólfs-
götu í Hafnarfirði um þrjú leytið 
í gær þegar hann rann til í hálku. 
Hann sneri sig illa á ökkla og er 
líklega brotinn. Hann var ekki 
með hjálm og hjólbarðarnir voru 
ekki negldir. Þá slasaðist átján 
ára piltur á hjólabretti við Héð-
inshúsið við Seljaveg og er hann 
líklega axlarbrotinn.  - fb 

Óhapp varð í Bláfjöllum:

Tveir drengir 
slösuðust illa

Á LÆKJARTORGI Nokkur hundruð 
manns komu saman í gær til að mót-
mæla ofbeldi og eignaspjöllum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MÓTMÆLI Nokkur hundruð manns 
komu saman á Lækjartorgi í gær 
til að mótmæla þeim ofbeldis-
aðferðum sem afmarkaður hópur 
hefur beitt að undanförnu. Á 
meðal ræðumanna voru séra 
Guðni Már Harðarson og Ásgerð-
ur Inga Stefánsdóttir, aðstandandi 
lögreglumanns.

Mótmæli gegn ríkisstjórninni 
fóru síðan fram á Austurvelli 
fyrir framan Alþingishúsið og 
komu þar saman um fimmtíu mót-
mælendur. Fólkið færði sig um set 
í tíu mínútur yfir að húsakynnum 
Baugs við Túngötu þar sem frétt-
ir höfðu borist af því að fundur 
stæði yfir.  -fb

Hundruð mótmæltu í gær:

Á móti ofbeldi 
og ríkisstjórn
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Stuðningur við Evrópusambandið

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti reynir nú að 
finna jafnvægi milli repúblik-
ana á hægri kantinum, sem telja 
efnahagsráðstafanir hans leggja 
of miklar byrðar á ríkissjóð, og 
demókrata á vinstri kantinum, 
sem vilja ganga enn lengra í að 
nota skattfé til að bjarga efnahags-
lífi landsins.

Mikill þrýstingur er á Obama 
um að grípa sem allra fyrst til 
aðgerða til bjargar efnahagslíf-
inu, en deilt er um hvaða leiðir eru 
réttar. Obama vill að þingið sam-
þykki 825 milljarða dala björgun-
araðgerðir til að hleypa nýju lífi í 
efnahag Bandaríkjanna. Joe Biden 

varaforseti og efnahagsráðgjafar 
Obamas tóku undir með honum 
og hvöttu þingið til þess að sam-

þykkja aðgerðapakkann.
Á alþjóðavettvangi hafa sumir 

helstu óvinir Bandaríkjanna 
beðið með opnum huga frétta af 
því hvernig Obama ætli að taka á 
deilumálum þeirra. Fídel Kastró, 
fyrrverandi Kúbuleiðtogi, er sagð-
ur býsna ánægður með nýja for-
setann í Bandaríkjunum, og bæði 
Norður-Kóreumenn og Íranar hafa 
tekið vel í nýjar hugmyndir til 
lausnar deilum um kjarnorkumál.

Ali Larijani, forseti Íransþings, 
sagðist þó í gær efast um að stefna 
Obama gagnvart Ísrael og Pal-
estínumönnum verði frábrugðin 
stefnu George W. Bush, fráfarandi 
forseta. - gb

Deilt um 850 milljarða dala efnahagsaðgerðir forseta Bandaríkjanna:

Obama leitar jafnvægis

HILLARY CLINTON OG BARACK OBAMA
Utanríkisráðherrann og forsetinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPURNING DAGSINS
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Ekki fékkst niðurstaða í ágrein-
ingsmálum stjórnarflokkanna í 
gær þrátt fyrir stíf fundarhöld 
á heimilum flokksformannanna 
tveggja. Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylkingar-
innar, segir það verða að skýrast 
í dag hvort stjórnin haldi. Geir 
H. Haarde, formaður Sjálfstæðis-
flokksins, sagðist telja líklegt að 
málið kláraðist í dag.

Samfylkingin hefur sett fram 
kröfur um breytingar. Ingibjörg 
Sólrún sagði að eftir afsögn við-
skiptaráðherra og forsvarsmanna 
Fjármálaeftirlitsins í gærdag hljóti 
menn nú að beina sjónum sínum að 
Seðlabanka Íslands. „Ég tel að ef 
við ætlum að búa til hérna sæmi-
lega sátt um framhaldið, allavega 
að gera tilraun til þess, þá hljóti 
böndin að berast að Seðlabankan-
um. Það hefur verið þannig síðan 
í haust og sú áhersla hefur ekkert 
minnkað,“ segir Ingibjörg Sólrún.

Geir H. Haarde segir að menn 
eigi ekki að rasa um ráð fram í 
þessum efnum. Ákveðin vinna sé 
í gangi á vegum finnsks sérfræð-
ings sem starfar fyrir Fjármála-
eftirlitið. „Ég hef rætt þann mögu-
leika að sameina Fjármálaeftirlit 
og Seðlabanka, að einhverju leyti 
að minnsta kosti.“ Geir segist þó 
engar breytingar útiloka.

Meðal þess sem bar á góma á 
fundi formannanna í gær var að 
Samfylkingin tæki að sér forystu 
í ríkisstjórninni. Ingibjörg Sólrún 
sagði það vel koma til greina. Allt 
væri uppi á borðinu.

Ágúst Ólafur Ágústsson, vara-
formaður Samfylkingarinnar, 
sagði allt óvíst um stjórnarsam-
starf. „Hún gæti fallið, hún gæti 
staðist, það er erfitt að segja til 
um það á þessu stigi,“ segir hann. 
Ágúst segir skýrar kröfur um 
breytingar, á Seðlabanka, hvað 
varðar áherslur fyrir heimilin og 
einnig um Evrópumál. „Ef þessi 
ríkisstjórn á að lifa er augljóst að 
það verður að gera breytingar. Við 
sáum ákveðnar breytingar í morg-
un [í gær] þegar Björgvin sagði af 
sér, en þetta er allt saman óljóst.“

Þingflokkar funda í dag klukk-
an 10 og í framhaldi þeirra funda 
munu formennirnir hittast á ný. 
Þá verður tekin ákvörðun um það 
hvort ríkisstjórnin lifir eður ei.

Bæði Geir og Ingibjörg tóku það 
fram að þau hefðu ekki átt í nein-
um samtölum við aðra flokka um 
annars konar stjórnarsamstarf. 
Spurður um hugmyndir um þjóð-
stjórn sagði Geir: „Ég hef leitt hug-
ann að ýmsu og aðalatriðið er það 
að það sé hægt að stjórna landinu 
fram að kosningum.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Stjórnarsamstarfið í uppnámi
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HVESSIR Í DAG  
Það mun bæta í úr-
komuna suðvestan-
lands eftir því sem 
líður á daginn og í 
kvöld má búast við 
talsverðri rigninu 
eða slyddu sunn-
an- og vestanlands 
og snjókomu norð-
an til. Það mun 
stytta upp víðast 
hvar á morgun en 
dálítil él verða á 
stöku stað sunnan 
og vestan til.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Algjör óvissa um framhald stjórnar
Forystumenn stjórnarflokkanna segja það ráðast í dag hvort stjórnin lifir áfram. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að taka afstöðu til krafna 
Samfylkingar um breytingar. Samfylkingin hefur orðað það að taka að sér forystu ríkisstjórnar. Þingflokkar funda um málið í dag.

10:30 Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra tilkynnir um afsögn 
sína og stjórnenda Fjármálaeftirlitsins 
á fundi með fjölmiðlafólki.

HÁDEGI Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra og Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra koma til fundar við Geir 
H. Haarde forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra á heimili Geirs. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UM KL. 15 Ingibjörg fundar með 
Össuri Skarphéðinssyni, Ágústi Ólafi 
Ágústssyni, Lúðvíki Bergvinssyni og 
Skúla Helgasyni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UM KL. 17 Ingibjörg og Össur koma 
aftur til fundar við Geir og Þorgerði 
Katrínu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UM KL. 18 Fundi lýkur, Ingibjörg kemur út og ræðir við fjölmiðlafólk um atburði dagsins. Geir ræddi við fjölmiðlafólk fyrir utan heimili sitt skömmu síðar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UM KL. 13 Fundi forsvarsmanna stjórnarflokkanna lýkur. Ingibjörg ræðir við 
fjölmiðlafólk. Geir ræðir við fjölmiðla eftir að Ingibjörg er farin. Við tekur fundur 
Geirs með Þorgerði Katrínu. Á þriðja tímanum bættist Andri Óttarsson, fram-
kvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, í hópinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Nýttu þér framúrskarandi þekkingu 
og þjónustu ásamt úrvalinu á stærsta 
varahlutalager landsins fyrir allar 
tegundir bíla.  

Gerðu vel við bílinn þinn!

100.000
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Miklu meiri hollusta
Fitness er heilsumorgunkorn sem stendur
undir nafni. Það hefur heilhveiti að undir-
stöðu og inniheldur 24% minni sykur en 
sambærileg heilsumorgunkorn, meira 
magn trefja og minni fitu.

Láttu skynsemina ráða. 
Hreyfðu þig reglulega og njóttu þess 
að borða heilsusamlega.
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Stjórnarsamstarfið í uppnámi

Þeir Daníel og Guðjón kíktu í 
heimsókn til nágranna síns, Geirs 
H. Haarde, um hádegisbilið í gær. 
Þeir sögðust hafa áhyggjur af 
stöðunni því þeir vissu að allir 
væru á móti honum. Hann væri 
mjög góður maður sem ekki ætti 
að mótmæla.

„Við heyrðum að allir væru 
á móti þér,“ sögðu þeir félag-
ar þegar þeir heilsuðu Geir á 
tröppunum við Granaskjól. Geir 
fagnaði komu þeirra, en heim-
sókn þeirra félaga var kærkomin 
stuðningsyfirlýsing í umróti gær-
dagsins.

Drengirnir sögðust hafa sagt 
Geir að hann ætti að vera áfram 

forsætisráðherra. Allir væru að 
mótmæla en Geir væri voða góður 
maður. Þeim leist heldur illa á 
mótmælin. „Að henda eggjum í 
Stjórnarráðið og brjóta rúður, það 
er ekki mjög gott,“ sögðu þeir.

Þeir sögðu Geir hafa tekið þeim 
vel, en hann hefði ekki rætt mikið 
við þá um stöðu sína. Þeir hefðu 
í raun bara viljað heilsa upp á 
hann.

Fréttamenn sátu fyrir utan 
heimili Geirs um stund í gær og 
biðu fregna af ríkisstjórnarsam-
starfinu. Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, Össur Skarphéðinsson og 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
funduðu þar í gær. - kóp

Ungir nágrannar Geirs höfðu áhyggjur af stöðu forsætisráðherrans:

Geir er mjög góður maður

STUÐNINGSMENN Daníel og Guðjóni 
finnst Geir mjög góður maður og vilja 
hafa hann áfram sem forsætisráðherra. 
Þeim finnst ekki gott að fólk kasti eggj-
um í Stjórnarráðið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) 
hefur samið við Jónas Fr. Jónsson, 
forstjóra eftirlitsins, um að hann 
hætti störfum frá og með 1. mars 
næstkomandi. Stjórnin óskaði eftir 
því að vera leyst undan störfum í 
kjölfarið. Jónas fær biðlaun í tólf 
mánuði, lögum samkvæmt.

Björgvin G. Sigurðsson tilkynnti 
í gær um afsögn sína úr embætti 
viðskiptaráðherra. Á sama tíma 
tilkynnti hann að hann hafi óskað 
eftir því við stjórn FME að hún 
gengi frá starfslokum Jónasar og 
segði af sér í kjölfarið.

Stjórnin fundaði í höfuð stöðv-

um Fjármálaeftirlitsins um miðj-
an dag í gær. Í tilkynningu stjórn-
arinnar, sem send var fjölmiðlum 
í gær, kemur fram að orðið hafi 

verið við óskum Björgvins. Jónas 
á rétt á biðlaunum í tólf mánuði frá 
því hann lætur af störfum þann 1. 
mars næstkomandi. Laun hans eru 
um 1,7 milljónir króna á mánuði, 
og fær hann því ríflega 20 milljóna 
króna starfslokagreiðslu.

Ekki náðist í Jón Sigurðsson, 
fráfarandi formann stjórnar FME, 
við vinnslu fréttarinnar. 

Í samtali við fréttastofu Stöðvar 
2 og Vísis sagðist Jón reikna með 
því að segja sig úr stjórn Seðla-
bankans í kjölfarið. Hann situr þar 
sem fulltrúi Samfylkingarinnar.

  - bj

Forstjóri FME hættir og stjórnin hefur sagt af sér í kjölfar óska viðskiptaráðherra:

Fær biðlaun í tólf mánuði

JÓNAS FR. 
JÓNSSON

JÓN SIGURÐSSON

Flestir af stærstu fréttamiðlum 
heims, bæði evrópskir og banda-
rískir, greindu frá afsögn Björg-
vins G. Sigurðssonar sem við-
skiptaráðherra í gær. 

AP-fréttastofan, Reuters, Sky 
og CNN sögðu öll frá afsögninni 
og greindu í leiðinni frá hinum 
áköfu mótmælum gegn stjórn-
völdum sem hafa átt sér stað að 
undanförnu. Einnig kom fram að 
Björgvin hafi sagt af sér aðeins 
tveimur dögum eftir að Geir H. 
Haarde forsætisráðherra til-
kynnti um brotthvarf sitt úr 
embætti vegna veikinda.  - fb

Afsögn Björgvins úr embætti:

Erlendir miðlar 
áhugasamir

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON Flestir af 
stærstu fréttamiðlum heims greindu frá 
afsögn Björgvins í gær.

Samfylkingin hefur undanfarna 
mánuði barist fyrir hreingerning-
um innan ríkisstjórnarinnar. Ætli 
Sjálfstæðisflokkurinn að eiga sér 
viðreisnar von hefur hann ekki 
annan kost en að endurnýja í yfir-
stjórn Seðlabankans. 

Þetta skrifaði Skúli Helgason, 
framkvæmdastjóri Samfylkingar-
innar, á heimasíðu flokksins í gær. 
Þá hafði Björgvin G. Sigurðsson 
sagt af sér embætti viðskiptaráð-
herra og beitt sér fyrir breytingum 
á yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins. 

„Samfylkingin hefur með ákvörð-
un Björgvins náð frumkvæði við 
stjórn landsins og sýnt að hún skil-
ur að til að hægt verði að koma end-
urreisn samfélagsins á skrið þarf 
að endurnýja traust milli þjóðar og 
stjórnvalda,“ skrifar Skúli. Sjálf-
stæðisflokkurinn hafi ekki mætt 
kröfum Samfylkingarinnar um til-
tekt í stjórnkerfinu, „aðgerðir sem 
lúta að siðferðilegri ábyrgð ráða-
manna“, auk annars.

Skúli segir að ef núverandi rík-
isstjórn starfi áfram sé eðlilegt að 
gera breytingar á skiptingu ráðu-
neyta milli flokkanna. 

Hann segir jafnframt eðlilegt 
að auðmenn sem áttu stóran þátt í 
hruni bankanna taki þátt í að fjár-
magna endurreisn samfélagsins, 
til dæmis með framlögum í eins 
konar Bjargráðasjóð heimilanna. 
Þá segir Skúli frestun landsfundar 
Sjálfstæðisflokksins afdrifaríkar 
pólitískar aðgerðir þar sem endur-

skoðun á Evrópustefnu flokksins sé 
í uppnámi. Frestunin sé hins vegar 
skiljanleg þegar veikindi forsætis-
ráðherra eru höfð í huga. 

„Samfylkingin hefur mikið verk 
að vinna á næstu 100 dögum. Við 
munum ekki hlaupast frá erfiðum 
verkum en hitt er morgunljóst að 
við munum ekki bíða lengur eftir 
því að samstarfsflokkurinn leggist 
á árarnar með okkur í bráðnauð-
synlegum björgunaraðgerðum,“ 
skrifar Skúli Helgason. - bþs

Skúli Helgason segir Samfylkinguna ekki bíða lengur:  

Segir Samfylkinguna 
hafa náð frumkvæðinu 

„Ábyrgð okkar sem erum í pólitík 
er að setja lög og ramma um það 
hvernig á að bjarga atvinnulífinu 
í landinu áður en gengið verður til 
kosninga. Það er algjört ábyrgðar-
leysi ef við ætlum að ganga fram 
hjá því. Til þess þurfum við ein-
hvern starfshæfan vettvang til að 
stjórna landinu og ef núverandi 
ríkisstjórn veldur því ekki verð-
um við að finna annað form.“ 
Þetta segir Guðjón Arnar Krist-
jánsson, formaður Frjálslynda 

flokksins.
Forsvarsmenn stjórnarand-

stöðuflokkanna eru sammála um 
að það verði að eyða þeirri óvissu 
sem ríkir um stjórn landsins. Ekki 
sé hægt að bíða lengur.

„Ríkisstjórnin er auðvitað í 
upplausn og þau hafa sjálf sagt að 
hlutirnir verði að skýrast í kvöld 
eða fyrri part morguns,“ sagði 
Steingrímur J. Sigfússon, formað-
ur Vinstri grænna, í gær. „Ég er 
algjörlega sammála því. Boltinn 
er hjá þeim og þau verða að kom-
ast að niðurstöðu, nóg er nú óviss-
an og ringulreiðin samt.“

Steingrímur segir menn ekki 
hafa rætt saman um myndun 
stjórnar. „Við erum til reiðu, erum 
tiltæk og höfum lýst því yfir að 
við útilokum ekki neina mögu-
leika sem að gagni geta komið. Við 
höfum bæði opnað á þjóðstjórn og 
lýst okkur reiðubúin að ræða aðra 
möguleika ef þeir verða uppi á 
borðinu, en við bíðum bara eftir 
því að málin skýrist í stjórnar-
herbúðunum.“

Birkir Jón Jónsson, varaformað-
ur Framsóknarflokksins, segir 
ríkisstjórnina hafa runnið sitt 
skeið á enda. Miður sé ef menn 
ætli að taka hagsmuni flokkanna 

framar hagsmunum þjóðarinnar. 
„Ég held einfaldlega að sá tími 
sem stjórnarflokkarnir hafa til 
að leysa þessi mál sé liðinn. Fólk 
hefur beðið allt of lengi eftir að 
gerðar séu ásættanlegar breyting-
ar á ríkisstjórn, Fjármálaeftirliti 
og Seðlabanka.

Ég tel mjög brýnt við aðstæð-
ur sem þessar að nýir aðilar komi 
að stjórn mála og við fáum sem 
allra fyrst kosningar þannig að 
það verði ríkisstjórn sem er með 
ótvírætt umboð frá almenningi til 

að takast á við þau vandamál sem 
blasa við, því þessi ríkisstjórn er 
það ekki.“

Einar Mar Þórðarson stjórn-
málafræðingur segir það verða 
að skýrast í dag hvaða ríkisstjórn 
er í landinu. Hann segir það raun-
hæfan kost í stöðunni að mynda 
utanþingsstjórn sérfræðinga fram 
að kosningum. Flokkarnir geti þá 
einbeitt sér að kosningabaráttu 
og þeirri endurnýjun sem þurfi 
að fara fram innan þeirra.

 kolbeinn@frettabladid.is

Óvissu um stjórnina 
verður að eyða strax
Stjórnarandstaðan segir að það verði að komast á starfhæf stjórn í landinu. 
Þjóðstjórn er nefnd en engar viðræður hafa átt sér stað. Stjórnmálafræðingur 
segir málið verða að skýrast í dag og utanþingsstjórn gæti verið góður kostur.

Óvíst var í gærkvöldi hvernig störfum Alþingis yrði 
háttað í dag.

Þingfundir hefjast jafnan klukkan þrjú á mánu-
dögum. 

Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, sagði í sam-
tali við Fréttablaðið í gærkvöldi að dagskrá þing-
fundarins væri óráðin. Ákvörðun þar um verður 
tekin snemma í dag.  - bþs

Þingfundur hefst klukkan þrjú:

Störf þingsins ákveðin í dag 

STURLA 
BÖÐVARSSON

SAMMÁLA Steingrímur J. Sigfússon, Guðjón Arnar Kristjánsson, Birkir Jón Jónsson 
og Einar Mar Þórðarson segja að ákvörðun verði að taka í dag um framhald 
stjórnarsamstarfs.
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Átta ráðherrar hafa sagt af sér frá árinu 1917:

Afsögnin óvenjuleg
Afsögn Björgvins G. Sigurðs-
sonar viðskiptaráðherra markar 
viss tímamót þegar hún er borin 
saman við aðrar afsagnir ráðherra 
hér á landi, segir Gunnar Helgi 
Krist jánsson, prófessor í stjórn-
málafræði við Háskóla Íslands. 

Björgvin er áttundi ráðherrann 
sem segir af sér af öðrum en per-
sónulegum ástæðum frá því fyrsta 
ríkisstjórn landsins var mynduð 
árið 1917. 

Afsögn Björgvins er óvenju-
leg, og er þetta í fyrsta skipti 
sem íslenskur ráðherra axlar 
pólitíska ábyrgð á hneykslismáli 
með afsögn, sem gerist af og til í 
nágrannalöndunum segir Gunnar 
Helgi. Fyrirrennarar Björgvins 
hafi yfirleitt sagt af sér en haldið 

því á sama tíma fram að þeir hafi 
ekki gert neitt ámælisvert.

Gunnar segir erfitt að meta 
hvort vatnaskil hafi orðið með 
afsögn Björgvins, en segist vonast 
til þess að íslenskir ráðherrar axli 
í auknum mæli pólitíska ábyrgð.

 - bj

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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Stjórnarsamstarfið í uppnámi

GUNNAR HELGI KRISTJÁNSSON

2009 Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra
 Sagði af sér rúmum 100 dögum eftir hrun íslenska fjármálakerfisins.

2006 Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra
 Sagði af sér í kjölfar hruns á fylgi Framsóknar-
 flokksins í sveitarstjórnarkosningum.

1994 Guðmundur Árni Stefánsson félagsmálaráðherra
 Sagði af sér eftir gagnrýni ríkisendurskoðanda á
 embættisveitingar.

1994 Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra
 Gekk úr Alþýðuflokknum og sagði af sér sem 
 ráðherra eftir langvarandi átök milli hennar og Jóns 
 Baldvins Hannibalssonar.

1987 Albert Guðmundsson fjármálaráðherra
 Sagði af sér eftir að í ljós kom að fyrirtæki hans 
 hafði vantalið tekjur á skattskýrslum.

1943 Jóhann Sæmundsson félagsmálaráðherra
 Sat í utanþingsstjórn og sagði af sér í mótmæla-
 skyni eftir að Alþingi gerði viðamiklar breytingar á
 frumvarpi hans.

1932 Magnús Guðmundsson dómsmálaráðherra
 Sagði af sér eftir að hafa hlotið dóm í máli sem tengdist gjaldþrota-
 skiptum heildsala, en tók við embættinu aftur eftir að hafa verið 
 sýknaður í Hæstarétti.

1923 Magnús Jónsson fjármálaráðherra
 Sagði af sér eftir ásakanir á Alþingi um spillingu í tengslum við leigu
 á herbergi á Hótel Borg.

ÁTTA SAGT AF SÉR

„Mér finnst ástandið í samfélag-
inu óbærilegt og krafan um að 
stjórnvöld axli ábyrgð er skiljan-
leg. Það hefur orðið rof á trausti 
og einhver þurfti að höggva á 
hnútinn svo nýir menn geti komið 
að verkum í Fjármálaeftirlitinu og 
Seðlabankanum.“

Þetta segir Björgvin G. Sigurðs-
son sem í gær baðst lausnar frá 
embætti viðskiptaráðherra. Sam-
hliða óskaði Björgvin eftir því að 
stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) 
gengi frá starfslokum forstjóra 
þess, Jónasar Fr. Jónssonar, og 
segði af sér í kjölfarið.

Í samtali við Fréttablaðið í gær 
sagði Björgvin nauðsynlegt að 
stjórnvöld fái vinnufrið fram að 
kosningum. Hann hafi oft velt 
fyrir sér afsögn til að eiga þátt í 
að skapa slíkan frið. 

„Fyrstu vikurnar eftir banka-
hrunið ákvað ég að vinna að því 

með öðrum að koma í veg fyrir að 
aðstæður yrðu verri en þegar á 
leið velti ég þessu mörgum sinnum 
fyrir mér. Ég var stundum nálægt 
því að segja af mér en ákvað jafn-
an að sjá hvort tækist að skapa 
traust. Það er svo dálítið síðan mér 
varð ljóst að okkur hefði mistek-
ist, eins og blasir við, og nú fannst 
mér lag að biðjast lausnar því það 
þarf að ráða til lykta hvernig land-
inu verður stýrt fram að kosning-
um.“ Björgvin kveðst vona að 
ákvörðun hans um að axla ábyrgð 
verði til að skapa starfsskilyrði 
fyrir ríkisstjórnina sem hann vill 
að sitji áfram. Aðspurður kveðst 
hann ekki vilja taka afstöðu til 
þess hvort fleiri ráðherrar eigi að 
fara að dæmi hans. 

Ekki kom til greina af hálfu 
Björgvins að víkja stjórn og for-
stjóra FME en sitja sjálfur áfram. 
„Ég reyni ekki að skjóta öðrum 

fyrir mig sem skildi,“ segir 
hann. 

Björgvin tók ákvörðun sína um 
afsögn á heimili sínu á Selfossi á 
laugardagskvöld. Hann ráðfærði 
sig ekki við aðra en upplýsti for-
menn stjórnarflokkanna um 
ákvörðunina í gærmorgun, áður 
en hann boðaði blaðamenn á sinn 
fundi. Þá hafði hann einnig upp-
lýst forstjóra og stjórnarformann 
FME um áform sín. 

Björgvin mun gegna þing-
mennsku út kjörtímabilið og 
hyggst gefa kost á sér til endur-
kjörs í kosningunum sem allt 
stefnir í að verði í vor. „Ég vona 
að haldin verði opin prófkjör svo 
ég get sótt nýtt umboð. Það verð-
ur því undir kjósendum komið 
hvort ég held stjórnmálastörfum 
áfram.“ Björgvin afsalar sér rétti 
til biðlauna ráðherra. 

 bjorn@frettabladid.is

Velti afsögn mörg-
um sinnum fyrir sér
Björgvin G. Sigurðsson hafði ekki samráð við aðra um að segja af sér ráðherra-
dómi. Hann segir ástandið í samfélaginu óbærilegt. Nauðsynlegt sé að skapa 
vinnufrið fram að kosningum. Hann ætlar að sækjast eftir endurkjöri til þings.

HÆTTUR Björgvin G. Sigurðsson upplýsti um afsögn sína úr embætti viðskiptaráðherra á fundi með blaðamönnum í gærmorgun. 
Hann tók ákvörðunina kvöldið áður án þess að ráðfæra sig við aðra.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



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

ÍSLENSK HÖNNUN

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

20-25% afsláttur 
af teppasettum 
og húsgögnum
20% afsláttur 
af svefnsófum

ÚTSALA
ATH.

Breyttir opnunartímar
12:00-18:00 virka daga
12:00-16:00 laugardaga
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GRÓÐURHÚSAGEIMFLAUG Þessari 
geimflaug, af gerðinni H2A, var skotið 
út í geiminn frá sunnanverðu Japan á 
fimmtudag. Flaugin fær það verkefni 
að fylgjast með gróðurhúsalofttegund-
um, og hún er sú fyrsta sem skotið er 
á loft í þeim tilgangi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFNAHAGSMÁL Jean-Claude Trichet, 
bankastjóri Seðlabanka Evrópu, 
sagði á fundi efnahags nefndar 
Evrópuþingsins í síðustu viku 
að bankinn ætli að leggja sitt af 
mörkum svo aðstæður í hagkerfi 
evrulandanna versni ekki frekar. 

Hann studdi aðgerðir Breta 
og Frakka til að koma bönkum 
til bjargar og sagði útlit fyrir að 
ríkisstjórnir evrulandanna verði 
ráðandi aflið sem knýja muni 
hagkerfið áfram á meðan versti 
samdrátturinn gangi yfir. Banka-
stjórinn sagði mikla óvissu um 
þróun efnahagsmála á evru svæð-
inu á þessu ári. Reikna megi með 
batamerkjum á næsta ári.   - jab

Bankastjóri bjartsýnn á 2010:

Óvissa á evru-
svæðinu í ár

GASABORG, AP Hundruð manna hlupu 
í ofboði út úr nokkrum stjórnar-
byggingum á Gasa svæðinu í gær 
þegar orðrómur komst á kreik um 
að Ísraelar ætluðu að gera nýja 
sprengjuárás. 

Ekkert reyndist hæft í orðrómn-
um. Hamashreyfingin bað fólk um 
að sýna stillingu, vopnahléið væri 
enn í fullu gildi og samningafundir 
stæðu yfir í Egyptalandi.

Orðrómurinn virtist fara á kreik 
í framhaldi af orðum ísraelska ráð-
herrans Shauls Mofaz, sem minnti 
Palestínumenn á örlög Sheiks 
Ahmeds Yassins, andlegs leiðtoga 
og eins stofnenda Hamashreyfing-
arinnar, sem ísraelskir útsendarar 
drápu fyrir fimm árum.

„Ég vil segja leiðtogum Hamas, 
og misskiljið mig nú ekki,“ sagði 
Mofaz: „Enginn ykkar getur um 
frjálst höfuð strokið á götum Gasa 
fyrr en Schalit fær frelsið,“ en 
Schalit er ísraelski hermaðurinn 
Gilad Schalit, sem hefur verið gísl 
herskárra Palestínumanna á Gasa-
svæðinu síðan 2006.

Æðstu leiðtogar Hamas á Gasa-
svæðinu hafa ekki sést opinber-
lega eftir hinar heiftarlegu árásir 
Ísraels hers sem lauk fyrir rúmri 

viku. Millistjórnendur hreyfingar-
innar mættu hins vegar til vinnu 
sinnar í gær, sumir í rústum skrif-
stofubygginga samtakanna í Gasa-
borg.

Sendinefnd frá Hamas fór til við-
ræðna við egypska embættismenn í 
gær til að semja um að landamærin 
verði opnuð, en þau hafa verið lokuð 
að mestu síðan Hamas tók sér völd 
á Gasaströnd í júní 2007. 

Einnig standa yfir viðræður 
milli Ísraela, Bandaríkjamanna og 
Egypta um það hvernig koma megi 
í veg fyrir vopnasmygl Hamas inn 
á Gasasvæðið.

George Mitchell, nýskipaður 
sendifulltrúi Baracks Obama 
Bandaríkjaforseta í Mið-Austur-
löndum, er væntanlegur til Ísraels á 
miðvikudag og mun ræða bæði við 
Ísraela og Palestínumenn á Vestur-
bakkanum.

Hamashreyfingin hóf í gær að 
deila út peningaaðstoð til þeirra 
íbúa á Gasasvæðinu sem urðu fyrir 
tjóni af völdum árása Ísraela. Pen-
ingarnir koma fyrst í stað úr sjóð-
um hreyfingarinnar, sem nýtur 
fjárhagsstuðnings frá Íransstjórn 
og velunnurum víða um heim.

 gudsteinn@frettabladid.is

Áfram rætt 
um vopnahlé
Egyptar hafa milligöngu um viðræður um framhald 
vopnahlés á Gasa. Hamas deilir út aðstoð. Ísraelar 
hóta enn leiðtogum Hamashreyfingarinnar.

BIÐRÖÐ EFTIR AÐSTOÐ Palestínumenn í biðröð eftir matvælaaðstoð hjá dreifingar-
stöð Sameinuðu þjóðanna á Gasa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Hlutfall óákveðinna
af öllum svörum í könnunum Frétta-
blaðsins síðustu tólf mánuði.

SKOÐANAKÖNNUN Stór hluti óánægðra 
kjósenda, sem í fyrri skoðanakönn-
unum Fréttablaðsins hafa stutt Sjálf-
stæðisflokkinn og Samfylkinguna, 
eru ekki tilbúnir til að leggja lag sitt 
við neinn af stjórnmálaflokkunum 
og telja sig óákveðna. 

Frá því í janúar á síðasta ári hefur 
óákveðnum, sem hluti af öllum svar-
endum, fjölgað úr 20,5 prósentum í 
36,4 prósent, um tæp sextán pró-
sentustig. Frá því í könnun blaðsins 
í nóvember þar til í janúar fjölgaði 
óákveðnum um sjö prósentustig, úr 
29,4 prósentum. 

Ef litið er til svarenda allra, en 
ekki bara þeirra sem tóku afstöðu, 
jókst fylgi Framsóknarflokksins, 

frá nóvember þar til í janúar um 
4,9 prósentustig, og fylgi Vinstri 
grænna jókst á sama tíma um 1,6 
prósentustig. 

Fylgi Samfylkingar á sama tíma 
dregst saman um 7,7 prósentustig  
af öllum svarendum, og fylgi Sjálf-
stæðisflokks dregst saman um 1,9 
prósentustig.

Stærsti hópurinn, fyrir utan þá 
sem yfirgefa Samfylkinguna, er því 
hópurinn sem nýlega varð óákveð-
inn og finnur sig ekki í núverandi 
stjórnmálaflokkum. 

Miðað við hve hópur óákveðinna 
er orðinn stór geta því miklar sveifl-
ur orðið á fylgi flokka á komandi 
mánuðum.   - ss 

Skoðanakönnun Fréttablaðsins um fylgi flokka:

Óákveðnum fjölgar

Auglýsingasími

– Mest lesið



MÁNUDAGUR  26. janúar 2009 11

• Nýir tímar - nýjar hugmyndir www.or.is

Umhverfis- og
orkurannsóknasjóður
Orkuveitu Reykjavíkur
Veittir eru styrkir í tveimur flokkum. Í opnum flokki ræður þitt 

hugarflug ferðinni. Í lokuðum flokki höfum við sérstakan áhuga á 

að styrkja eftirtalin verkefni:

• Betri og fjölbreyttari nýting orku og efna í jarðhitavökva

• Rannsóknir á botnseti í Skorradalsvatni

• Mat á truflunum í húsveitum notenda

• Efnisval við nýtingu jarðhita

• Áhrif hlýnunar jarðar á fráveitukerfi OR

• Rafvæðing einka- og almenningssamgangna

• Greining mæligagna í gæðaeftirliti kalds vatns

Sendu inn umsókn um styrk
Markmið Umhverfis- og orkurannsóknasjóðs OR er að veita 

vísindamönnum, stúdentum og öðrum sérfræðingum á sviði um- 

hverfis- og orkumála tækifæri til að hrinda góðum rannsókna-

hugmyndum í framkvæmd.

Allar nánari upplýsingar um sjóðinn, s.s. úthlutunarreglur, til- 

högun umsókna, skilmála og verkefni í lokuðum flokki eru á vef 

sjóðsins, www.or.is/uoor

Einungis er tekið við rafrænum umsóknum, útfylltum á vef sjóðsins 

og er síðasti skiladagur umsókna 2. mars 2009.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum, sem hefur 100 milljónir króna til ráðstöfunar árið 2009. 
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MENNTUN Metfjöldi er nú við nám 
í Háskóla Íslands, en 1.410 nýir 
nemendur settust á skólabekk nú 
um áramótin. Af þeim hófu 650 
grunnnám og 760 framhaldsnám.

Heildarfjöldi stúdenta við 
Háskólann Íslands er nú 13.650. 
Háskólinn stækkaði mikið við 
sameiningu við Kennara háskóla 
Íslands. Þessi mikli fjöldi 
ný nema um áramótin þýðir einn-
ig 10 prósenta fjölgun.

Hlutfall þeirra sem staðfestu 
nám sitt með því að greiða stað-
festingargjald er mun hærra en 
áður hefur verið.  - kóp

1.410 nýir nemendur:

Metfjöldi við 
Háskóla Íslands

DÓMSMÁL Systkin hafa verið 
dæmd í Hæstarétti í fjögurra ára 
skilorðsbundið fangelsi hvort um 
sig fyrir að ráðast á varð stjóra 
í anddyri lögreglustöðvarinnar 
í Hafnarfirði. Pilturinn, sem þá 
var sautján ára, skallaði hann 
tvisvar í andlitið. Konan, sem þá 
var 23 ára, klóraði hann í framan 
og beit í upphandlegg hans.

Lögreglan hafði tekið áfengi af 
piltinum. Systkinin hugðust sækja 
dreitilinn í greipar laganna varða 
með ofangreindum afleiðingum.

Héraðsdómur hafði dæmt syst-
kinin í tveggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi en Hæstiréttur 
þyngdi þann dóm. - jss

Systkin dæmd í Hæstarétti:

Skölluðu og 
bitu varðstjóra

Hákoni Má Oddssyni ofbýður ofbeldis-
verk Ísraelsmanna. „Ég sem neytandi 
hef áhuga á að vita hvaða vörur í búð-
unum eru frá Ísrael svo að hægt sé að 
sniðganga þær og tryggja að maður 
sé ekki að styrkja hernað þeirra gegn 
börnum og konum,“ skrifar hann. „Fór 
í Bónus í dag og sá sellerí sem virtist 
ferskt og flott en á kassanum sem var 
utan um vöruna kom fram að uppruni 
væri Carmel og ég hætti samstundis 
við að kaupa selleríið. Mér er óglatt af 
tilhugsuninni að ég væri að borða mat 
hvurs ágóði sé notaður til að myrða 
saklaus börn. Gætirðu hjálpað okkur 
neytendum með að grafa upp hvaða 
vörur koma frá Ísrael svo við getum 
sniðgengið þær?“

Stærsti hluti innflutnings hingað 
frá Ísrael er ávextir og grænmeti. 
Vörur eiga að vera merktar í búðun-
um eftir upprunalandi. Í grænmetis-
deildinni sá ég að sumar kryddjurtir 
sem Bónus er að selja eru frá Ísrael. 
Einnig avókadóið, bæði í lausu og í neti. 
Annað sá ég ekki merkt Ísrael. Ávext-
ir og grænmeti eru árs-
tíðarbundnar afurðir og 
misjafnt eftir árstíðum 
hvaðan vörurnar koma. 
Neytendur verða því að 
vera á tánum. 

Ég hafði samband 
við tvo innflytjend-
ur. Örvar hjá Ban-
önum segir að það 

komi tveir kassar á viku af Sharon fruit 
(kaki) frá Ísrael. Stundum eru sætu 
kartöflurnar frá Ísrael og eitthvað af 
kryddjurtum. Sigurður hjá Búri full-
yrðir að fyrirtækið flytji ekkert inn frá 
Ísrael í augnablikinu – „og við myndum 
hika verulega við það eins og málum 
er háttað í dag,“ segir hann. Frægasta 
ísraelska vörumerkið er líklega Jaffa, 
en appelsínur og fleiri ávextir frá því 

fyrirtæki hafa fengist hér. Hallamál, 
kítti og verkfæri eru flutt inn frá 

Ísrael þó í litlum mæli sé.

Neytendur: Siðferðileg innkaup

Vörur frá Ísrael sniðgengnar

AVÓKADÓ gæti verið frá 
Spáni, Chile, Perú … eða 

Ísrael?

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

KATAR, AP Arabíska sjónvarps-
stöðin Al Jazeera náði í fyrsta 
sinn athygli Bandaríkjamanna 
svo heitið geti þegar árásir Ísra-
ela á Gasasvæði stóðu yfir fyrstu 
þrjár vikur mánaðarins.

Sjónvarpsstöðin, sem hefur 
aðsetur í Katar, var með frétta-
menn inni á Gasasvæðinu og 
sýndi mun meira af myndum frá 
hörmungunum heldur en banda-
rískar sjónvarpsstöðar.

Bandaríkjamenn gátu þó ekki 
fylgst með þessari sjónvarpsstöð 
í gegnum kapalsjónvarp, heldur 
urðu að treysta á netsendingar.

 - gb

Sjónvarpsstöðin Al Jazeera:

Náði athygli 
Bandaríkjanna

Dufl fannst í fjöru
Torkennilegt dufl fannst í fjörunni á 
Langanesi í gær og hafði lögreglan 
í Þórshöfn samband við stjórnstöð 
Landhelgisgæslunnar. Sprengju-
sveit gæslunnar vinnur að rannsókn 
málsins. 

Tók línubát 
Varðskip Landhelgisgæslunnar tók 
í gær línu- og handfærabátinn Ólaf 
HF200 sem var staðinn að ólöglegum 
veiðum á skyndilokunarsvæði norður 
af Vatnleysuströnd. 

LÖGREGLUFRÉTTIR
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E
ftir að ljóst er orðið að kosið verður í vor, landsfundi 
Sjálfstæðisflokksins frestað fram í lok marz og óvíst 
hvaða stjórn sitji við völd fram að kosningum er jafn-
framt orðið ljóst að engin ákvörðun verður tekin um að 
sækja um aðild að Evrópusambandinu fyrr en í fyrsta 

lagi eftir að ný ríkisstjórn verður tekin til starfa eftir kosning-
ar. 

Það er bagalegt. Í nýjasta hefti brezka vikuritsins Economist 
er í svonefndum Karlamagnúsar-pistli (Charlemagne) fjallað um 
það sem knýr á um að Ísland taki sem fyrst af skarið um aðildar-
umsókn. Bent er á að í lykilstöðum í framkvæmdastjórn ESB sitji 
nú menn mjög hliðhollir Íslandi. Þar ber fyrst að nefna Finnann 
Olli Rehn, stækkunarmálastjóra sambandsins. Hinn er Maltverjinn 
Joe Borg, sem fer með sjávarútvegsmál í framkvæmdastjórninni. 
Svo lengi sem þessir menn sitji í þessum embættum geti Íslending-
ar reiknað með að fá góða afgreiðslu sinna mála, berist þau á annað 
borð inn á þeirra borð áður en þeir láta af embætti. Skipunartíma-
bil núverandi framkvæmdastjórnar rennur út í haust, og engin 
trygging er fyrir því að arftakar hennar verði Íslendingum jafn 
vinveittir. Þá vill enn fremur svo til að síðari helming þessa árs 
fara Svíar með formennskuna í sambandinu, sem kynni að liðka 
enn frekar fyrir því hvernig ESB bregzt við aðildarumsókn Íslend-
inga. Um næstu áramót taka Spánverjar við formennskunni. 

Að ákvörðun um aðildarumsókn frestist er þó ekki bara baga-
legt af þessum ástæðum einum. Það er bagalegt fyrst og fremst 
vegna þess að við blasir að ákvörðun um aðildarumsókn væri sú 
pólitíska ráðstöfun sem beztar forsendur skapaði fyrir endur-
reisn íslenzks efnahagslífs. Án slíkrar ákvörðunar lengist tíma-
bil óvissu um framtíðarstefnu Íslands í peninga- og hagstjórnar-
málum, sem þýðir að íslenzkt efnahagslíf þarf áfram að búa við 
gjaldeyrishöft og háa vexti hins trausti rúna krónukerfis. Strax 
og það lægi fyrir að Ísland stefndi að aðild að ESB og evrópska 
myntbandalaginu og ætlaði sér þar með að haga hagstjórninni í 
samræmi við það, myndi það hjálpa til við að endurheimta glatað 
traust og trúverðugleika. Það gæfi fyrirheit um að ekki yrði reynt 
að framlengja líf íslenzku krónunnar umfram það sem nauðsyn-
legt er á millibilstímanum unz Ísland uppfyllir skilyrðin fyrir að 
skipta henni formlega út fyrir evruna. 

Hitt er eins ljóst að röksemdir af þessu tagi munu falla í 
skuggann af ýmsu öðru í komandi kosningabaráttu. Stærsta hætt-
an er sú að frambjóðendur freistist til lýðskrums, enda bjóða 
aðstæður upp á að slíkar aðferðir skili árangri sem aldrei fyrr. 
Það er til að mynda ekkert annað en óábyrgt lýðskrum að telja 
þjóðinni trú um að hún væri betur sett án samkomulagsins sem 
gert var við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, eða að hún geti einfaldlega 
neitað að greiða þær fjárskuldbindingar sem bankahrunið skildi 
eftir á herðum skattgreiðenda. Yrði slíkt reynt yrðu afleiðing-
arnar fyrir stöðu Íslands í alþjóðakerfinu, svo sem hvað varðar 
aðgang að fjármagnsmörkuðum, sennilega enn dýrkeyptari en 
það kostar að axla bankahrunsbaggann. 

Eins nauðsynlegt og það er að endurnýja forystu stjórn- og 
fjármálakerfi landsins er jafnvel enn nauðsynlegra að ný forysta, 
sem getur setzt að völdum með skýrt umboð þjóðarinnar, sýni 
ábyrgð og festu í að stýra því endurreisnarstarfi sem fram undan 
er, með framtíðarhagsmuni lands og þjóðar að leiðarljósi. 

Kosningabaráttan fram undan:

Lýðskrumshætta
AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN
Hilmar Þ. Björnsson skrifar um 
atvinnusköpun

Aðilar byggingamarkaðarins standa nú 
frammi fyrir stórkostlegu atvinnu-

leysi. Ekkert bendir til þess að úr því dragi 
á næstunni. Nýbyggingar eru að stöðvast 
og hætta er á að viðhald eldra húsnæðis 
stöðvist einnig.

Við þessum ótíðindum þarf að bregð-
ast. Byggingarmenn vilja ekki frekar en 
aðrir fara á atvinnuleysisbætur, þiggja styrki eða 
taka störf í atvinnubótavinnu. Allt slíkt eru neyðar-
lausnir sem aðeins eru hugsaðar til skamms tíma. 

Það vandamál sem byggingariðnaðurinn stendur 
nú frammi fyrir er langtímavandamál sem leysa 
verður með langtímaúrræðum.

Ég vil gera eina lausn að umfjöllunarefni hér.
Hún felst í því að skapa hvata fyrir húseigendur 

til að ráðast í viðhaldsverk og endurbætur á eign-
um sínum. Viðhaldsverk eru mannaflsfrek. Þetta 
mætti gera með því að breyta vöxtum endurbóta-
lána Íbúðalánasjóðs. Endurbótalán eru ætluð til 
viðhaldsverka og endurbyggingar eldra húsnæð-
is. Þessi flokkur ber nú 5% vexti. Vextirnir yrðu 

lækkaðir í 0,5-1,5% eða þannig að þeir 
beri kostnað vegna umsýslu lánanna. Þessi 
vaxtaafsláttur yrði aðgengilegur fyrir hús-
eigendur í skamman tíma. Kannski ekki 
meira en næstu 2-4 ár, meðan lánstíminn 
væri 20-40 ár. 

Lánveitingunni þurfa að fylgja strang-
ar verklagsreglur sem tryggja að lánið fari 
í þær framkvæmdir sem til er ætlast og að 
gæði vinnunnar séu tryggð. Þetta má gera 
með kröfum um ítarlegar lýsingar á þeim 
verkum sem á að vinna og að tryggt sé að 
þau verði unnin undir stjórn fagmanna. 

Á næstu árum mun útlánum frá Íbúðalánasjóði 
fækka og innborganir aukast þannig að lausa-
fé sjóðsins eykst. Þess vegna má gera ráð fyrir að 
svigrúm myndist til að ráðast í þessar breytingar.

Hér er tækifæri til að setja af stað umsvifamikl-
ar framkvæmdir sem eru mannaflsfrekar og skila 
miklum verðmætum til allra sem að koma. Þarna 
er um að ræða atvinnutækifæri fyrir arkitekta, 
verkfræðinga og allar iðngreinar í byggingariðn-
aði. Með þessu fyrirkomulagi er skapaður hvati 
fyrir eigendur fasteigna til að ráðast strax í nauð-
synleg viðhaldsverk, í stað þess að fresta þeim 
fram yfir „kreppuna“. 

Höfundur er arkitekt.

Viðhaldsverk og endurbætur

Þegar þetta er skrifað á sunnu-
degi líður manni eins og nú sé 

ögurstundin – augnablikið þegar 
náttúran heldur niðri í sér andan-
um áður en aftur fer að falla að … 
Manni finnst eitthvað í vændum. 
Eitthvað er um garð gengið. Og 
ótrygg er ögurstundin.

Björgvin G. Sigurðsson tók af 
skarið um síðir. Hann reif sig frá 
fornum ódyggðum valdsins hér á 
landi og sagði af sér af sjálfsdáð-
um að því er virðist. Og skráði þar 
með nafn sitt á spjöld sögunnar 
með því að verða fyrstur íslenskra 
ráðherra til þess að segja af sér 
vegna þess hvernig fór í mála-
flokki sem hann bar ábyrgð á í 
ráðherratíð sinni. Hingað til hafa 
ráðherrar á Íslandi nánast ein-
göngu sagt af sér tilneyddir eftir 
að hafa verið gómaðir með báðar 
lúkur ofan í nammiskálinni. 

Björgvin hagaði sér nú eins 
og hann teldi sig þurfa á trausti 
þjóðarinnar að halda en ekki 
bara flokksins eins og löngum 
hefur tíðkast hér í þessu klíku-
ræði. Hann horfðist í augu við að 
hann naut ekki þessa trausts leng-
ur og vék – og sá um leið til þess 
að skipt verði um manna forráð á 
Fjármálaeftirlitinu, þeirri stofn-
un sem undir hann heyrði og mis-
tókst að hafa hemil á þeirri  glóru-
lausu fjármálastarfsemi sem hér 
þreifst og gerði nafn Íslands víða 
um lönd að sam nefnara fyrir svik 
og pretti.

Hann sagði af sér. Sumum 
þykir þetta heldur seint brugðist 
við hjá honum og til sanns vegar 
má færa að hann var seinn að átta 
sig – en hann áttaði sig, um síðir. 
Og það er ástæða til að meta það 
við hann og varasamt að gera lítið 
úr þessu frumkvæði hans eins og 
pólitískir andstæðingar hafa auð-
vitað gert því hann hefur hér sett 
nýtt fordæmi í stjórnmálasögu 
landsins.

Hann hefur hagað sér eins og 
sá jafnaðarmaður að evrópskum 
hætti sem kjósendur Samfylk-
ingar innar töldu sig vera að veita 
brautargengi í síðustu kosning-
um. Sjálfur var Björgvin ekki 
braskari í ráðherratíð sinni og 
hann stuðlaði ekki að glæpsam-
legum viðskiptaháttum í sama 
mæli og þeir við skipta ráð herrar 
á undan honum sem stuðluðu 
að einkavæðingu bankanna og 
afnámi eftirlits eins og Val gerður 
eða hreinlega græddu sjálfir á 
henni eins og Finnur. En eins og 
margir jafnaðarmenn síðustu 
ára – að evrópskum hætti – var 
Björgvin með glýju í augunum 
gagnvart framrás peningavalds-
ins, hann trúði á útrásina, hélt að 
menn væru þarna að höndla með 
raunverulega peninga – hélt að 
þetta væru raunverulegir banka-
menn en ekki bara loddarar. Og 
eins og margir jafnaðarmenn 
undangenginna ára fór hann að 
trúa því að laissez-faire-stefnan 
væri hin eina sanna efnahags-
stjórn og að bönd á bóluhagkerfið 
væru „gamaldags haftastefna“.

Ótrygg er ögurstundin. Sunnu-
dagurinn líður og við bíðum 
átekta og höldum niðri í okkur 
andanum, horfum á glæsilega 
fulltrúa þjóðarinnar í Silfrinu hjá 
Agli – grandvart og velmennt-
að fólk á borð við Herdísi Þor-
geirsdóttur, Gylfa Magnússon og 
Vilhjálm Bjarnason rekja fyrir 
okkur skilmerkilega hvernig 

siðagrundvöllur þjóðfélagsins 
þarf að vera og hvernig hann var 
í raun og veru. Hvernig viðskipti 
sem líta út eins og svik og prettir 
voru viðhöfð fram á síðasta dag 
bankanna – ekki síst í einhvers 
konar innherjaviðskiptum stjórn-
ar SPRON, að ekki sé talað um 
þá samfelldu leppstjórn sem réði 
ríkjum í Kaupþingi frá upphafi 
til enda – frá Ólafi Ólafssyni og 
Finni sem fengu Búnaðarbank-
ann gegnum Framsóknar tengslin 
og til dularfullra bræðra og 
arabíu sjeika undir lokin. 

Allt rakti Vilhjálmur þetta vel 
og vandlega: þessi hrópandi í 
siðferðiseyðimörk íslensks við-
skiptalífs sem nú mætti gjarn-
an setja yfir Fjármálaeftirlitið 
–  því hann var eina virka fjár-
málaeftirlitið á Íslandi á glóp-
agullöldinni. Merkilegast var 
að heyra hann rekja það hvern-
ig Kaupþingsmenn véluðu út úr 
Seðlabankanum hundruð millj-
arða rétt kringum hrunið, sem nú 
eru væntanlega grafnir í stórum 
kistum á einhverri gull eyjunni í 
Karíba hafinu. Það hlægir mig að 
Sigurður Einarsson skyldi véla út 
úr Davíð Oddssyni síðasta vara-
sjóð þjóðarinnar og einhvern 
veginn eftir öðru í valdatíð þessa 
seðlabankastjóra.

Sem nú hlýtur að vera senn á 
enda. Samfylkingarráðherrann 
sem hafði á sinni könnu þau mál 
sem úrskeiðis fóru hefur nú axlað 
sína ábyrgð – við væntum þess 
hins sama hjá fjármálaráðherra. 

Og svo er það þetta með Davíð. 
Sjálfstæðismenn: Davíð Oddsson 
er ekki fjall. Hann er ekki stjarna 
á himinfestingunni sem ekki 
verður færð burt. Hann er ekki 
sólin – hann er ekki guð. Hann er 
bara maður sem ekki ræður við 
það starf sem hann hefur tekist á 
hendur og stendur nú í vegi fyrir 
viðreisn Íslands.

Ótrygg er ögurstundin

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Stjórnmálaástandið

HILMAR Þ. 
BJÖRNSSON

Svo mörg tækifæri
Það er höfuðskylda stjórnvalda á 
hverjum tíma að búa svo um hnúta 
að ástand í samfélagi sé bærilegt. 
Ekki er ofmælt að segja að ástandið 
á Íslandi sé nú ömurlegt í alla staði. 
Það þarf ekki mikla snilli til að 
gera því skóna að ástandið væri 
betra ef stjórnvöld hefðu gert 
eitthvað annað en þau gerðu 
– eða gerðu ekki. Og voru tæki-
færin nú næg. Væri ekki staðan 
til dæmis betri ef Sjálfstæð-
isflokkurinn hefði fyrir 
löngu rekið Davíð 
Oddsson? Eða Bald-
ur Guðlaugsson? 
Væri hún ekki betri 
ef Árni Mathiesen 

hefði sagt af sér? Og ef Elín Sigfús-
dóttir og Birna Einarsdóttir hefðu 
ekki orðið bankastjórar? Hefði þjóðin 
ekki róast ef staðið hefði verið við 
stóru orðin um að allt ætti að vera 
uppi á borðum? 

Ótengd 
Nauðsynlegur eiginleiki góðs 
stjórnmálamanns er að 
kunna að hlusta á hjartslátt 
þjóðar sína. Akkúrat ekkert 
bendir til að sá eiginleiki sé að 

sliga það fólk sem mestu 
ræður. Því miður. Er 
það svo að Björgvin G. 
Sigurðsson sé sá eini 
sem heyrir sæmilega?

Einmitt
Krafan um að Davíð Oddsson verði 
rekinn úr Seðlabankum er, og hefur 
lengi verið, hávær. Geir H. Haarde var 
spurður út í málið um kvöldmatar-
leytið í gærkvöldi. Hann svaraði því 
til að finnskur sérfræðingur væri að 
skoða málið. Frábært.
 bjorn@frettabladid.is
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Athafnamaðurinn Albert 
Sigurður Rútsson, eða Alli 
Rúts eins og margir kalla 
hann, hefur verið valinn 
Mosfellingur ársins 2008. 
Ástæðan er sú að á síðasta 
ári opnaði hann myndarlegt 
hótel í Mosfellsbæ, Hótel 
Laxnes. Það getur tekið á 
móti allt að 50 næturgestum 
í 25 herbergjum.  

Alli Rúts var um tíma 
landskunnur skemmtikraft-
ur og rak líka á árum áður 
eina þekktustu bílasölu 
landsins. 

Það var bæjarblaðið Mos-
fellingur sem veitti Alberti 
nafnbótina. Ritstjórinn 
Hilmar Gunnarsson afhenti 
honum viðurkenningu af því 
tilefni. 

Alli Rúts valinn 
Mosfellingur ársins

Alli Rúts og ritstjórinn við Hótel Laxnes.  MYND/MAGNÚS MÁR HARALDSSON

„Þótt vefsíðunni sé beint að Bretlands-
eyjum þekkir netið engin landamæri 
og nýtist vel á öðrum mörkuðum líka,“ 
segir Sigríður Gróa Þórarins dóttir, 
markaðsfulltrúi Ferðamálastofu á 
Bretlandsmarkaði, um glæsilegan sæl-
keravef sem var opnaður í liðinni viku, 
en að honum stendur Ferðamálastofa í 
samstarfi við Iceland Naturally.

„Iceland Gourmetguide hefur lengi 
verið í þróun, en allt sem tengist mat 
og matarmenningu Íslendinga hefur 
fengið mikla umfjöllun í breskum 
fjölmiðum og fjöldi matargagnrýn-
enda komið hingað til að upplifa ís-
lenska eldhúsið og skrifa um það lof-
samlega dóma. Því var löngu tímabært 
að opna vefsíðu sem markaðssetur enn 
betur sælkeralandið Ísland erlendis, 
þar sem eftirspurn er mikil eftir upp-
skriftum, hráefni og öðru,“ segir Sig-
ríður Gróa. 

Á Iceland Gourmetguide má meðal 
annars finna gagnvirkt kort af Íslandi 
og sérkort af höfuðborgarsvæðinu þar 
sem auðvelt er að kynna sér hvað í boði 

er á hverjum stað. Einnig kynningu á 
íslensku gæðahráefni og matarhefð-
um, umfjöllun um okkar helstu mat-
reiðslumeistara og íslenskar uppskrift-
ir, meðal annars af rammíslenskri 
kjötsúpu og bláberjaskyrtertu.

„Bretar hafa verið sérstaklega 
áhugasamir um íslenskan mat og á 
Portman Street í Lundúnum er að 
finna Texture, íslenskan veitingastað í 
eigu Agnars „Agga“ Sverrissonar, sem 
hefur notið mikilla vinsælda og býður 
upp á íslenskan mat. Tengslin milli Ís-
lands og Bretlands hafa því verið mikil 
og góð undanfarið enda eiga þjóðirnar 
margt sameiginlegt varðandi smekk og 
fleira. Við eigum því mikið af góðum 
vinum meðal Breta og sem betur fer 
hefur heimsóknum þeirra til Íslands 
fækkað ótrúlega lítið, miðað við að 
þeir eiga í kreppu eins og við.“

Sigríður segir uppskriftir á vefsíð-
unni vera með þjóðlegu ívafi og sífellt 
verði bætt við, því vefnum verði haldið 
lifandi þótt ekki sé hann fréttatengdur 
við daglegt líf á Íslandi. „Á síðunni er 

matarviðburðadagatal þar sem gestir 
geta dregið línu eftir árstíðum og séð 
það helsta sem er í gangi hvað varð-
ar matartengda menningu og viðburði, 
eins og þorrablót, sprengidag og Fiski-
daginn mikla,“ segir Sigríður Gróa. 
Hún bætir við að lambakjöt og skyr 
njóti mestra vinsælda meðal útlendra 
matargesta.

„Það er óskiljanlegt að Íslendingar 
hafi setið einir að skyrinu svo lengi. 
Íslenskur matur er ferskur og ómeng-
aður, kjötið hjálfgerð villibráð og 
hvergi notaðir hormónar eða aukaefni 
við framleiðslu þess. Svo heilbrigður 
matur fæst orðið óvíða í Evrópu,“ segir 
Sigríður Gróa og bætir við að íslensk-
ur skyndibiti sé ekki síður eftirsókn-
arverður. „Á veitingahúsalistanum er 
allt frá indverskum veitingastöðum 
yfir í Bæjarins bestu, en mjög mik-
ilvægt er að hafa „hot dogs“ á listan-
um. Þetta er heimsfrægur skyndibiti 
á góðu verði og fólk gerir sér ferð á 
pylsustandinn til að njóta og upplifa.“

 thordis@frettabladid.is

FERÐAMÁLASTOFA:  OPNAR SÆLKERAVEFSÍÐUNA ICELANDGOURMETGUIDE.COM

Heitir hundar afar mikilvægir

SÆLKERALÍF Sigríður Gróa Þórarinsdóttir er markaðsfulltrúi Ferðamálastofu á Bretlandsmarkaði en Bretar hafa einmitt sýnt íslensku sælkera-
eldhúsi mestan áhuga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SÖNGKONAN EARTHA KITT FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1927.

„Ég óttast hvorki sjálfa mig, 
hugsanir mínar né skoðanir. Ég 

tek engu sem gefnu því morgun-
daginn á enginn. Ég er sífellt að 

læra en legsteinn minn verður 
hið endanlega prófskírteini.“

Eartha Kitt var nauðgunarbarn 
hvíts plantekrueiganda og svartr-

ar konu, sem gaf hana við fæð-
ingu. Hún söng sig út úr fátækt og 

upp á stjörnuhimininn, en Orson 
Welles kallaði hana „mest spenn-
andi stúlku veraldar“. Eartha lést 
af völdum krabbameins á jóladag 

2008.

MERKISATBURÐIR
1866 Ísafjörður fær kaupstað-

arréttindi, þá með 220 
íbúa.

1894 Hið íslenska kvenfélag 
stofnað í Reykjavík.

1955 Alls 29 mönnum bjargað 
af togaranum Agli rauða 
sem strandaði við Grænu-
hlíð í Ísafjarðardjúpi. 

1955 Tveir breskir togarar farast 
út af Vestfjörðum og með 
þeim fjörutíu menn.

1968 Breski togarinn Kingston 
Peridot ferst í ofsaveðri 
út af Öxarfirði og með 
honum tuttugu menn.

1980 Ragnheiður Guðbrands-
dóttir, þá 101 árs, tekur 
fyrstu skóflustunguna að 
Sunnuhlíð, hjúkrunar-
heimili aldraðra, í Kópa-
vogi.

Verkamannafélagið Dagsbrún var 
stofnað í Reykjavík 26. janúar fyrir 
103 árum. Stofnfélagar voru 384. 

Helsti hvatamaður að stofn-
un félagsins var Árni Jónsson 
tómthúsmaður, en tómthús-
menn voru upphaflega menn 
sem fengu leyfi til að setjast að í 
bæjum eða við sjó, og stunduðu 
aðallega sjóinn. Tómthúsmenn 
urðu síðar vísir að fyrstu verka-
lýðsstétt á Íslandi.

Fyrsti formaður Dagsbrúnar var 
Sigurður Sigurðsson búfræðiráð-
nautur, sem síðar settist á þing 
fyrir Heimastjórnarflokkinn. Dags-
brún átti eftir að verða eitt öfl-
ugasta stéttarfélag landsins og 
var stofnun þess til marks um vaxandi stéttar-

vitund alþýðufólks og fyrirboði um 
þau stéttaátök sem settu svip sinn á 
þjóðlífið mestalla öldina. 

Þegar Dagsbrún var stofnuð var 
vinnutími verkamanna tólf stund-
ir á sólarhring og tímakaup 18 til 25 
aurar á veturna en 25 til 30 aurar á 
sumrin. Félagið gerði kröfu um ell-
efu stunda vinnudag, aldrei minna 
en 25 aura á tímann á veturna og 
35 aura í eftirvinnu. Á sunnudög-
um mátti ekki láta félagsmenn 
vinna nema brýn nauðsyn krefði. 
Atvinnurekendur í Reykjavík munu 
hafa virt þessa kröfur við karlmenn, 
en algengt var að konur hefðu að 
minnsta kosti þriðjungi lægri laun, 
þótt þær gengju í líkamlega erfið og 

sóðaleg störf á við karla.

ÞETTA GERÐIST:  26. JANÚAR 1906

Dagsbrún í Reykjavík stofnuð

Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi, bróðir 
og mágur,

Jónatan Hall
Hátúni 12, Reykjavík,

lést að kvöldi 20. janúar. Útförin fer fram frá 
Laugarneskirkju þriðjudaginn 27. janúar kl. 13.00. Þeir 
sem vilja  minnast hans er bent á Sjálfsbjörg.

Garðar Hall Rannvá Kristina Hansen
Brynhildur Hall Jónas Egilsson
Guðrún Hall Agnar Einarsson
Jónas Hall Ólafía Jónsdóttir
Hjördís Anna Hall Sigurjón Stefánsson
og afabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, fósturfaðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Einar Kr. Torfason
Spóahólum 8, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi þriðjudag-
inn 13. janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hins látna.

                             Guðrún Lárusdóttir
Þórhildur Þór Einarsson Guðbrandur Kjartansson
Einar Þór Einarsson Guðrún Kristinsdóttir
Þorsteinn V. Baldvinsson Sigríður Björnsdóttir
 barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær frænka okkar,

Valborg Pálína 
Jóhannsdóttir
frá Kirkjubóli, Sólvangsvegi 3, Hafnarfirði,

sem andaðist á St. Jósefspítala fimmtudaginn 
15. janúar, verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 27. janúar kl. 13.00.

Aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur og 
bróðir,

Guðmundur Þorvaldsson 
lést á Sjúkrahúsi Akraness mánudaginn 19. janúar.  
Jarðsett verður frá Akraneskirkju þriðjudaginn 27. 
janúar kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
menntunarsjóð sona hans:  
0552-14-400420 kt. 170269-3149.

Ásdís Vala Óskarsdóttir
Þorvaldur Arnar Guðmundsson
Þorgils Ari Guðmundsson
Þórdís Björnsdóttir
Þorvaldur Guðmundsson
Björn Þorvaldsson
Stefán Þorvaldsson
Kristín Gróa Þorvaldsdóttir Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 



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

„Þetta er stásssófi sem amma 
Beta og afi á Hringbrautinni 
áttu þegar ég var barn og stóð í 
stofu þeirra ásamt húsbóndastól 
og dömustól í stíl,“ segir Klara 
Kristín Arndal, nýráðinn rit-
stjóri Birtu. „Öll mín uppvaxtar-
ár var ég heimagangur hjá ömmu 
og afa, og gisti í þessum sófa, 
sem er bæði þægilegur og rúm-
góður. Þegar gömlu hjónin dóu 
erfði mamma sófasettið og fékk 
mér það til brúks, en satt best að 
segja er engin leið að skilja við 
það,“ segir Klara einlæg og við-
urkennir að stundum langi hana 
að yngja upp í húsbúnaði stofu 
sinnar. 

„Sófinn er orðinn æva gamall 
því hann kemur til ömmu og afa 

á fjórða áratug síðustu aldar úr 
dánarbúi í Bandaríkjunum. Hann 
rispar dálítið hjá mér gólfið og 
skrapar vegginn, en þrátt fyrir 
slíka agnúa gæti ég ekki látið 
hann frá mér. Enn blunda ég í 
mýkt hans, og hann er sannar-
lega kósí miðstöð heimilisins, 
þar sem ég vinn í tölvunni og við 
mæðginin liggjum saman í flækju 
að horfa á sjónvarpið,“ segir 
Klara sem fyrir tveimur árum 
réðst í að yfirdekkja sessurnar. 

„Yfirdekking gamalla sófasetta 
er fokdýr og ég átti bara fyrir 
pullunum á sínum tíma. Ég klára 
svo það sem upp á vantar þegar 
ég lendi á lottóvinningi, en það 
kom öllum á óvart að ég skyldi 
yfirdekkja í sama stíl. Mamma 

vildi að ég setti sófann í nútíma-
legra horf, en þegar ég fann 
óvænt nákvæmlega eins áklæði 
hjá bólstrara kom ekkert annað 
til greina, enda er þetta ömmu-
sófi og verður í mínum fórum,“ 
segir Klara ákveðin og brosmild. 
Hún segir sófann vera með fólk-
inu í öllum fjölskyldualbúmum 
og vera órjúfanlegan hluta fjöl-
skyldusögunnar.

„Úr sófanum á ég dýrmætar 
minningar frá því ég sat í faðmi 
ömmu í vellystingum og kærleika. 
Í sófanum var einnig tekin mynd 
af mömmu í flugfreyjubúningnum 
á sínum tíma, og þegar ég starf-
aði seinna sem flugfreyja var 
vitaskuld tekin nákvæmlega eins 
mynd af mér.“  thordis@frettabladid.is

Kósí miðstöð heimilisins 
Þótt húsgögn flokkist undir dauða hluti er auðvelt að tengjast þeim tilfinningaböndum. Þegar ástvinir 
kveðja og áþreifanleiki þeirra ekki lengur til staðar er notalegt að njóta enn samfylgdar húsmuna þeirra.

Klara Kristín Arndal hefur frá barnæsku hvílt sig á þessum sófa sem amma hennar og afi áttu í sínum búskap en prýðir nú heimili 
hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BARNAHÚSGÖGNIN  getur verið skemmti-

legt að færa annað slagið og breyta aðeins í 

barnaherberginu. Ef börnin eru mörg getur líka 

verið að þeim finnist spennandi að skipta annað 

slagið um herbergi.

– Lifið heil

Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

20% verðlækkun
ORIGINAL ARCTIC ROOT 
Gegn streitu og álagi, extra sterkt og fljótvirkandi.

2.450 kr. 1.960 kr. Gildir til 31.1. 2009

20% verðlækkun
UDO’S Omega fitusýrur eru 
meðal vinsælustu bætiefnanna hjá íþróttafólki.
Hreysti úthald og vellíðan.

500 ml.     2.619 kr. 2.095 kr.
250 ml.     2.240 kr. 1.792 kr.

20% verðlækkun
ANGELICA veitir styrk og hugarró.

60 töflur 2.692 kr. 2.154 kr.
100 ml. 1.679 kr. 1.343 kr.
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Borðlampar eru einkar heimilislegt fyrirbæri og ómissandi til að 
skapa hlýlega umgjörð og birtu í dimmu vetrar. Tískan er marg-
breytileg; frá því að vera nútímaleg og speisuð yfir í rómantískt lát-
leysi og blúndur. Hér gefur að líta fallega birtugjafa til heimilisnota 
frá Unika, Lauru Ashley og Ljósunum í bænum. thordis@frettabladid.is

Birtuþel í húminu
Þótt stórum hafi birt yfir Íslandi á þeim mánuði sem liðinn er 
frá vetrarsólstöðum, er enn dimmt stóran hluta sólarhringsins 
og notalegt að kveikja ljós á lampa þegar húmar að heima.

RAFMAGNSKAMÍNA  getur skapað notalega stemningu í 

stofunni eða svefnherberginu. Þessi sem fæst í Rúmfatalagernum 

gefur frá sér góðan hita og kostar nú 9.990 krónur á lækkuðu verði.

Kvenlegur borð-
lampi fyrir þær 
glysgjörnu og 
nútímalegu, með 
glitsteinaskreytt-
um blómaskermi 
frá Lauru Ashley, 
Faxafeni 14.

Silfraður kúlulampi 
sem minnir á 
Barbarellu og 
geimhíbýli 

henn ar, enda flott 
birta sem læðist 
í gegn. Frá 
Ljósunum í 

bænum, Skeif-
unni 19.

Karlmannlegt vald 
stafar frá þessum 
töffaralega lampa 
úr glerfæti, með 
krómi og svörtum 
skerm. Frá Unika, 
Fákafeni 9.

Biksvartur og módern, en samt 
svo heimsvanur og flottur nán-
ast hvar sem er. Frá Ljósunum í 

bænum, Skeifunni 19.

Rómantískur borðlampi 
sem passar vel í afvikin 

bókaherbergi og send-
ir frá sér rósrauðan 
bjarma þegar úti 
geisar stormur og 
hríð. Frá Lauru 

Ashley, Faxafeni 14.

Flúraður og glæsilegur 
en þó látlaus. Skapar 
undurmilda birtu. Frá 
Unika, Fákafeni 9.

Alla fimmtudaga

Alla þriðjudaga
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Valhöll er með í einkasölu 390 fermetra einbýl-
ishús með tvöföldum bílskúr við Sunnuveg 1, í 
Laugarási.

G engið er inn á efri hæð. Hún skiptist í for-
stofu með skáp, nýlega standsetta flísalagða 
gestasnyrtingu, eldhús með eikarinnrétt-

ingu og borðkrók. Stofur, bókaherbergi og sjón-
varpshol. Arinn er í stofu og útgengi á suðursvalir. 
Gott útsýni er yfir Laugardalinn. Nýlegt eikarpark-
et og flísar eru á gólfum.

Neðri hæð skiptist í sjónvarpsherbergi, eitt 25 
fermetra herbergi, tvö barnaherbergi og hjónaher-

bergi með skápum. Innréttað og flísalagt þvottahús 
með geymslu inn af. Endurnýjað, flísalagt baðher-
bergi með innréttingu, baðkari, stórum sturtuklefa 
og hita í gólfi. Flísalagt gufubað með sturtuklefa og 
40 fermetra flísalagðri sundlaug inn af. Einnig for-
stofu og útgengi út í suðurgarð, sem er nýlega stand-
settur með veröndum. Garður snýr að Laugardaln-
um. Undir húsi er geymsla sem hægt er að keyra að 
neðan frá.

Húsinu hefur verið vel við haldið og því fylg-
ir tvöfaldur bílskúr. Nýlega er búið að steypa bíla-
stæði og stéttir fyrir framan hús. Hiti er í bílaplani 
og stéttum.

Skipti á minni eign eru möguleg.

Einbýli með sundlaug
Fasteigninni við Sunnuveg 1 fylgir tvöfaldur bílskúr, sundlaug og garður með útsýni yfir Laugardal.

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Eignin er á tveimur hæðum og er alls 355m².  Neðri hæðin er 
230m² og efri hæðin er 125m².  Eignin er öll í toppstandi og var 
öll endurnýjuð fyrir tæpum tveimur árum. Öll gólfefni eru ný, 
allar hurðir, innréttingar, lýsing, skápar, gluggar  og fl eira.  Afar 
snyrtileg og rúmgóð eign og stórir gluggar gera eignina alla 
mjög bjarta. Opið er á milli hæðanna en einnig er sérinngangur 
fyrir hvora hæð um sig.  Mjög góð aðkoma er að húsinu, næg 
bílastæði og hjólastólaaðgengi. Flott eign á frábærum stað.
Nánari upplýsingar hjá Fasteignasölunni Stuðlaberg.

Hafnargata 29 2. hæð • 230 Reykjanesbær
Sími 420 4000 • Fax 420 4009

w w w . s t u d l a b e r g . i s

Til sölu afar glæsilegt 
verslunar/skrifstofuhúsnæði 

við Borgartún 28 í Reykjavík!

fasteignir 
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Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Mjög gott og vel viðhaldið 100 fm einbýlishús á einni hæð á stórri hornlóð, ásamt 
29,8 fm bílskúr samtals 129,8 fm.  V. 39 m.  4472 

Mjög rúmgóð neðri 135,2 fm sérhæð ásamt aukaíbúð í kjallara Bílskúrinn (36,6 fm) er 
nýttur sem sjónvarpsherb. sjónvarpsherbergi. Aukaíbúðin (44,4 fm) er góð tveggja her-
bergja með sérinngangi. Frábær staðsetning. Eign sem gefur mikla möguleika. 4474 

Sléttuvegur - þjónustuíbúð Glæsileg 2ja 
herb íbúð með bílskúr á 4. hæð í eftir-
sóttu lyftuhúsi.  Íbúðin skiptist þannig:  
stofa, sólstofu, herbergi, eldhús, bað-
herbergi, geymsla og hol.  Frábært útsýni. 
Laus strax.  V. 24,9 m.  7462 

Bæjartún - góð eign Mjög gott og vel 
skipulgt einbýli á mjög góðum stað í 
Kópavogi. Húsið er 131,6 fm auk 37,2 fm 
bílskúrs samtals 168,8 fm.  Suður garður 
með heitum potti, góðir pallar í garði. 
Mjög góð eign á mjög barnvænum stað, 
stutt í leikskóla og Grunnskóla 
V. 48,5 m.  4449  

Brekkusmári - Glæsilegt útsýni Vel stað-
sett  208 fm parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Glæsilegt 
útsýni er úr húsinu. Lóðin er fullfrágengin, 
hellulögð aðkoma og  til suðurs er 
timburverönd með skjólveggjum en með 
vesturhliðin er önnur verönd.  V. 58,5 
m.  4430 

Viðarás - glæsilegt parhús Einstaklega
glæsilegt tveggja hæða parhús á besta 
stað í Árbænum - glæsilegt útsýni. Húsið 
er vel innréttað, m.a. eru innréttingar úr 
“Hondurasmahogny”, gegnheilt “Iberaro 
parket” og “mustang flísar” á gólfum. Í 
húsinu er m.a. þrjú svefnherbergi og tvö 
baðherbergi.  V. 49,8 m.  4368 

Goðasalir - glæsilegt parhús Glæsilegt 
tvílyft 212,7 fm parhús sem er staðsett 
innst í lokuðum botnlanga með frábæru 
útsýni yfir Reykjanesið, út á sjóinn og 
víðar.  V. 65,8 m.   3563  

Hagamelur - virðulegt hús Í þessu glæsi-
lega og virðulega húsi, sem var teiknað 
af Halldóri H. Jónssyni arkitekt er til sölu 
vegleg hæð sem er á tveimum. Samtals 
eru 6 svefnherbergi og 2 baðherbergi. 
Íbúðin þarfnast standsetningar að öllu 
leyti. Einstakt tækifæri til þess að eignast 
stóra hæð í einu af virðulegustu húsum 
vesturbæjar  V. 42,0 m.  4448

Hólmgarður - góð eign 95,2 fm íbúð á 
efri hæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi. 
Íbúðin skiptist í sameiginlegt þvotta-
herbergi í kjallara, lítið forstofuherbergi, 
barnaherbergi, eldhús með borðkrók, 
baðherbergi, hjónaherbergi, stofu og ris 
sem er yfir allri íbúðinni - möguleiki á að 
lyfta þaki.   V. 22,5 m.  4436 

Hörðaland - gott útsýni Góð 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð með glæsilegu 
útsýni, íbúðin er nýtt sem 3ja herbergja í 
dag en auðvelt er að bæta við herbergi.  
Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, tvö herbergi og baðherbergi.  Sér 
geymsla í kjallara og sameiginlegt þvotta-
hús. Stórar suður svalir. V. 23,9 m. 4344 

Rauðalækur- nýuppgerð íbúð Rúmgóð
og vel skipulögð 113,4 fm kjallaraíbúð 
sem hefur verið tekin í gegn á glæsilegan 
hátt.  Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
tvær stofur, eldhús, geymslu og bað-
herbergi.  V. 30 m.  4464 

Breiðvangur- með bílskúr Vel skipulögð 
4ra herbergja enda íbúð á 4. hæð ásamt 
góðum bílskúr. Íbúðin er 129,2 fm og bíl-
skúr 24,2 alls 153,4 fm.  þvottahús innan 
íbúðar.   V. 23,5 m.  4468 

Furugerði  -   Laus fljótlega 4-5 her-
bergja 95 fm endaíbúð á 2. hæð til hægri 
með fallegu útsýni til suðurs og vesturs.
Íbúðin skiptist í hol, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu. 
hjólageymsla o.fl. Nýbúið er að gera við 
húsið að utan og stendur til að mála það 
næsta sumar.  V. 21,9 m.  4423 

Hraunbær - mikið endurnýjuð Mjög 
falleg 4ra herbergja 98 fm íbúð á 1. hæð 
í fjölbýli við Hraunbæ. Íbúðin skiptist 
þannig: stofa, eldhús, þrjú herbergi, 
baðherbergi, hol og forstofa. Íbúðin er 
tölvert endurnýjuð m.a. baðherbergi og 
eldhús, V. 23,5 m.  4424

Espigerði - mikið útsýni 4ra herbergja 
(nýtt sem 3ja) 101,6 fm endaíbúð á 3ju 
hæð í litlu fjölbýlishúsi - glæsilegt útsýni. 
Íbúðin skiptist í forstofu, eitt stórt svefn-
herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, 
sjónvarpshol, borðstofu/stofu, eldhús 
þvottahús. V. 23,9 m.  4257  

Mosarimi - 3ja herbergja Mjög
falleg 84,6 fm, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á annari hæð við Mosarima 
í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, tvö rúmgóð herbergi, geym-
slu/þvottahús, eldhús og bjarta stofu. 
Einnig fylgir íbúðinni sérgeymsla. Þetta er 
góð staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í 
alla helstu þjónustu!  V. 22,5 m.  4363  

Vindás - með bílageymslu Mjög góð 58 
fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu 
fjölbýli, ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 
Húsið er klætt að utan með viðhaldslítilli 
klæðningu.  Sér geymsla með hillum á 
jarðhæð. V. 16,8 m.  4447 

Skerseyrarvegur - þarfnast stand-
setningar Um er að ræða íbúð á 1. hæð. 
Íbúðin er skráð 65,1 fm og skiptist þannig 
að íbúðin á hæðinni er 42,5 fm 22,6 fm í 
kjallara. V. 15,5 m.  4467 

Rauðarárstígur 11- Lækkað verð Snyrti-
leg tveggja herbergja 47,5 fm íbúð á 3ju 
hæð við miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin 
skiptist í herbergi, stofu, baðherbergi, 
eldhús, hol og geymslu í kjallara. 
V. 12,9 m.  4047 

Hólmgarður 66 - sér inng.  Lækkað verð. 
Góð 62,4 fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin 
hefur mikið verið standsett m.a. eldhús, 
baðherb. og gólfefni. Úr stofu er gengið út 
á afgirta timburverönd til suðurs og þaðan 
út í garð.  V. 17,8 m.  3640 

Hraunbær - 1. hæð Ca 100 fm. 
3 svefnherbergi. Mikið endurnýjuð.  
Verð: 140 þús.  

Vatnsstígur - efsta hæð Glæsileg íbúð 
í Skuggahverfinu. 2 svefnherbergi. 
Bílageymsla. Verð: 150 þús.  

Garðaflöt - einbýli 4 svefnherbergi. 
Glæsilega endurnýjað. Bílskúr. Laust strax.  
Verð: 190 þús.  

Háteigsvegur - hæð 2 svefnherbergi. 2 
stofur. Glæsilega endurnýjað. Laus strax.  
Verð: 170 þús. 

Skúlagata - heil hæð Glæsileg fullbúin 
ca 460 fm skrifstofuhæð á 3ju hæð í 
lyftuhúsi.   Verð: 1200-1350 pr fm.  4458 

Borgartún - 2. hæð 310 fm skrifstofuhús-
næði á 2. hæð. Leiguverð 1200-1400 pr. 
fm.    4380 

Borgartún 1.585 fm skrifstofuhúsnæði. 
hægt að leigja í minni einingum. Leigu-
verð 1300-1400 pr. fm. 4379 

Höfðatorg 600 fm verslunarhúsnæði á 
jarðhæð í nýju húsi. Leigutilboð. 4400 

Skrifstofuhúsnæði óskast til kaups 
Óskum eftir góðu skrifstofuhúsnæði 
200-300 m², miðsvæðis og með góðu 
aðgengi fyrir fatlaða. Nánari upplýsingar 
veitir Magnús Geir Pálsson sölumaður 
í síma 892-3686.

Skúlatún 2 skrifstofurými á 3ju og 4 hæð 
sem eru hvort um sig 170 fm. Leiguverð
1400-1500 pr. fm. 4377 

Hverfisgata - heil húseign 370 fm 
einbýlishús sem er sem hefur verið nýtt 
sem skrifstofuhúsnæði. Leiguverð 1400 
pr fm.    4382

Síðumúli - endurnýjað 372 fm skrifsto-
fuhúsnæði á 2. hæð, hægt að leigja í 
þremur hlutum. Leiguverð 1400-1450 pr. 
fm.    4419 

Kringlan - hús verslunarinnar Á jarðhæð 
226 fm verslunar- og eða skrifstofu-
húsnæði. Leiguverð 1400 pr. fm. 4416 

Skipholt - lyfta 338 fm skrifstofuhúsæði á 
2. hæð - lyfta. Leiguverð 1500 pr. fm eða 
tilboð. 4407
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Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?

• Er núverandi húsnæði óhentugt?

•  Vantar ykkur stærra húsnæði
 eða nýjar höfuðstöðvar?

•  Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til    
 leigu og seljum ykkar húsnæði á     
 sama tíma.

Hafið samband 
og fáið nánari upplýsingar.

Fremri í atvinnufasteignum

Austurhraun – 1.597,6 fm
Til leigu lager og skrifstofuhúsnæði. Hæð húsnæðis er 9,0m upp í mæni en 
6,0m út við hurð. 2 hæð: Tvær stórar skrifst.,eldhús, fundarh. með setustofu, 
salerni, geymslur og alrými. 1. hæð: Tvær stórar skrifstofur, sýningarsalur, salerni,
geymslur og tölvuh. Hlynparket á báðum hæðum. Skrifstofurýmið er ca 500 fm.
Lagerhúsnæðið er með góðum hillum sem ná upp í lo , sem geta fylgt með. Tvær
4 m innkeyrsludyr, einfalt er að setja fleiri. Ú svæði er stórt.  Go  leiguverð.

Nánari upplýsingar vei ar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7 s: 590-7600. 

Tryggvagata - 386 fm
Glæsileg jarðhæð með góðri lo hæð og stórum gluggafron . Húsnæðið skip st í 
stórt opið vinnu-eða verslunasvæði, 3-4 skrifstofur, geymslu, 2 salerni, stórt eldhús
með innré ngu og hitakompu. Gólf í húsnæðinu er að mestu lagt svörtu steinteppi.
Húsnæðið getur nýst hvortveggja sem verslunar- eða skrifstofuhúsnæði. Möguleiki
að skipta á stærri eign.

Nánari upplýsingar vei ar á skrifstofu Stóreignar  að Lágmúla 7 s: 590-7600.   

Víkurhvarf - 2863 fm
Glæsilegt 2863,5 fm skrifstofu, þjónustu og verslunar húsnæði ásamt bílakjallara
við Víkurhvarf í Kópavogi. Húsnæðið skip st í tvær hæðir, inndregna þriðju hæð 
og kjallara. Norðan við húsið er niðurgrafin bílageymsla með tenginngu við kjal-
lara húsins. Ly a verður í húsinu. Húsið verður álklæ  að utan og að hluta l með 
flísum. Möguleiki er á að leigja húsið í minni einingum. Kjallari er samtals 822,7
fm. Jarðhæðinn er 903 fm með 3,8 metra salarhæð. Önnur hæðin er 840 fm með 
tvennum svölum. Þriðja hæðin er 387 fm inndregin með ca 440 fm svölum. Góð 
aðkoma er að húsinu með tengingu við stofnbrau r. Möguleiki er á leigja húsið í 
minni einingum. Leigusali innré ar húsnæðið að óskum leigjanda-kaupanda.

Nánari upplýsingar vei ar á skrifstofu Stóreignar  að Lágmúla 7 s: 590-7600.   

Tunguháls  - 1.251 fm  
Húsnæðið skip st í ca 350 fm skrifstofurými og ca 901 fm lager og þjónusturými,
þar af ca 250 fm í kjallara. Skrifstofurýmið er snyr lega innré að og skip st í þrjár
skrifstofur, fundarsal, opið mó ökurými og kaffistofu. 
Lagerrýmið er með lökkuðu gólfi. Tvennar innkeyrsludyr eru á lagerrými á 1. hæð.
Innkeyrsludyr eru eining á lager rými í kjallara. Lóðin er 3.480 fm með afgirtu 
ú svæði með góðri aðkomu. 

Nánari upplýsingar vei ar á skrifstofu Stóreignar  að Lágmúla 7 s: 590-7600.   
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Tjarnarmýri - 2ja herb með bílskýli
Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm
tveggja herb. íbúð á 2 hæð  fjölbýli á Sel-
tjarnarnesi. Stæði í lokuðu bílskýli fylgir.
Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnh
og bað. 
Verð 21.5 millj.

Baugakór -  Laus 3ja herb m/bíla-
geymslu
97 fm 3 herb íbúð með bílageymslu,
íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðher-
bergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Fullbúin fallegum innréttingum.
Verð 25.9 millj.

Hjallabraut - 4ra herb.
108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borð-
stofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefn-
herbergi og hjónaherbergi. 
Verð 22.5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG 17.00 - 18.30
Línakur - 4.herb. 
Fallegar nýjar íbúðir.  Allt tréverk í íbúð-
unum er úr eik fyrir utan þvottah. Þar eru
hvítar innr.  Bað og þvottah. með flísum
og gólfhita.  Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

Sörlaskjól - sérhæð með bílskúr
Nánast algjörlega endurnýjuð 109,2 fm
sérhæð ásamt 25,1 fm bílskúr á þessum
góða stað í vesturbæ Reykjavíkur. Mikið
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
vesturs.  Útgengt á suð-vestur svalir úr
stofu.

Unnarbraut - Seltjarnarnesi -parhús 
212.7 fm  parhús. Efri hæð: Forstofa, 2
baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjón-
varpshol. Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
AF KJALLARAÍBÚÐ.

Kúrland 19 - Raðhús 
300 fm raðhús. Eignin er á 2 hæðum og er
stór skjólsæll garður. Húsið skiptist í and-
dyri, stofu, eldhús, 4 herb. og baðh. á efri
hæð og á neðri hæð forstofu, hol, 4 herb.,
snyrtingu, þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30 – 18.00
Engihjalli -  LÆKKAÐ VERÐ
84 fm þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. 
Verð 19,9 millj.

Mánagata - Norðurmýri - 2ja herb
53.6 fm tveggja herb. íbúð mjög mið-
svæðis í 108 Reykjavík í litlu fjölbýli. Stutt
í alla þjónustu og skóla. Þvottaherbergi á
jarðhæð.
Verð 14.5 millj.

Þorfinnsgata 101 - nálægt Landsspít-
ala. 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð  auk
14.09 fm herbergis í kjallara með sameig-
inl. salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
er sögu ríkari. TILBOÐ

Hjarðarhagi - UPPGERÐ-4ra m/ bílskúr
Falleg 109 fm íbúð á 1. hæð með bílskúr.
Baðh. er allt flísalagt t.f.þv.vél og þurrkara.
Á gólfi náttúrusteinn. Baðkar með sturtu.
Eldh. er með hvítri háglans innr, eikar plötu
og á gólfi náttúrusteinn. Svefnh, gangur og
stofa með Kährs eikarparketi með 30 ára
ábyrgð. Verð 30.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00-18.30
Hallakur - Ný 3ja herb.
Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli með útgengi í garði. Eikarparket
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar.
Glæsileg eign mjög miðsvæðis og stutt í
aðal umferðaræðar. 
Verð 29.5  millj.

Rauðarárstígur - 2ja herb.
48 fm  íbúð á fyrstu hæð miðsvæðis í
Rvk. Hvítar fulninga innréttingar í eldhúsi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Geymsla og þvottahús í kjallara. Stæði
bakatil.
Verð 15.5 millj 

Stigahlíð - 3ja herb.
84 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt
frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur-
nýjuð, ný gólfefni, nýtt rafmagn, eldhús-
innr. lökkuð og uppfærð, nýjar flísar, tæki
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð
í topp standi.
Verð 24.4 millj. 

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán
Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús.
Búið er að klæða húsið að utan, setja
veggjagrindur, rafmagnstöflu og vatns-
lagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj 

Bollagarðar - Seltjarnarnesi - Útsýni.
200 fm tvílyft einbýlishús að meðtöldum
bílskúr á þessum góða stað á Seltjarnar-
nesi. Eignin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
4 herb., 2 baðh., þvottah. og geymslu.
Suðurverönd með timbur skjólveggjum.
Frábært útsýni til norðurs. 

Reynimelur - 2ja herb. - 1. hæð
Ný uppgerð íbúð á 1. hæð. Nýjar hvítl-
akkaðar  innréttingar í elddhúsi með nýj-
um stáltækjum. Perket út hlyn. Ný úti-
hurð. Baðherb flísalagt með upphengdu
salerni, ný tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir
fataskápar.
Verð 19 millj.

Flétturimi - 3ja herb. - Bílskýli
102.5 fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. End-
aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
á allri íbúð nema baði og þvottah. 
Verð 22.5 millj.

Fróðengi - 3ja herb. með bílskúr.
114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, 2
svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bíl-
skúr 21.4 fm fylgir. Sér geymsla og hjóla-
geymsla á jarðhæð. 
Verð 28.9 millj.

Stararimi - einbýlishús með útsýni
Fallegt 165 einbýlishús á einni hæð með
32.3 bílskúr. Eignin skiptist í 3 svefnh.,
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Verð 55 millj.

Laufengi - 4ra herb.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

106.4 fm fjögurra herbergja íbúð sem skiptist í stofu með S.A. svölum, eldhús, 3 svefnh., miðjuhol, for-
stofu og bað með baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
og opið er inn í gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

Stórholt - 3ja herb.
67 fm íbúð mjög miðsvæðis í 105 Reykjavík. Íbúðin er björt og skemmtileg  með góðu útsýni. Parket og
hurðar úr Eik. Baðherbergi flísalagt með ljósri innréttingu. Verð 23.5  millj

Leitum að eignum sem þarf að
gera upp, allar stærðir.

Leitum að tvíbýlishúsi í
Smáíbúðahverfi.

Leitum að raðhúsi á einni hæð
með bílskúr undir 50 millj.

Leitum að stórri sérhæð, par-
eða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.

Erum með kaupendur að öllum tegundum íbúðarhúsnæðis



● fréttablaðið ● fasteignir6  26. JANÚAR 2009

Um er að ræða alls 673,7 fm rými sem skiptist í nokkrar einingar sem leigja má út saman eða sér. Á jarðhæð er tæplega 270 fm rými 
sem hentar vel fyrir léttan iðnað, verslun eða listamenn. Góðir gluggar að götu. Á efri hæð er annars vegar rúmlega 140 fm snyrtilega 
innréttað skifstofurými og hins vegar rúmlega 260 fm rými fyrir skrifstofu / mötuneyti. Mötuneytið mætti þó nýta fyrir annað.

 Allar nánari upplýsingar gefur Jón Gretar í síma 617-1800.

Bakkabraut 9 - Til leigu

Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali

Viðar Ingi Pétursson
s. 512 5426
vip@365.is

Hrannar Helgason
s. 512 5441
hrannar@365.is

Fasteignablað 
Fréttablaðsins
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Vinalegt og sjarmerandi einbýlishús sem er tvær hæðir og kjallari. 
Á lóð hússins er skúr sem innréttaður hefur verið sem einstakling-
síbúð.  Góð staðsetning í miðbænum.  Verð 39 millj.
 
Allar nánari upplýsingar veitir Runófl ur Gunnlaugsson lögg. 
fasteignasali á Höfða, runolfur@hofdi.is eða gsm. 892-7798.

Ný og glæsileg  3ja herb. 91,7 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í litlu 
fjölbýli. Íbúðinni fylgir stæði í upphituðu bílahúsi.  
Fallegar innréttingar og gólfefni. Útgengt úr stofu í garð.  

Möguleiki á yfi rtöku hárra lána.  Verð 23,9 millj.

Skipti á einbýlishúsi í Garðabæ

Nýlendugata – einbýli. 

Þórðarveigur 
- 3ja herb. íbúð með bílskýli. 

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast

Til sölu eða leigu þetta fallega einbýlishús að Bræðraborgarstíg 10 
í Vesturbæ. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð 49 millj. Einnig er 
möguleiki að leigja húsið og er mánaðarleiga þá um kr.140.000. á 
mánuði. Eignin er laus strax en þarfnast standsetningar. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali, 
asmundur@hofdi.is eða Gsm 895 3000.

Bræðraborgarstígur 10

Erum með glæsilegt 148 fm. endaraðhús á einni hæð að Lerkiási 
í Garðabæ í skiptum fyrir stærri eign. Fullbúið og vandað hús á 
góðum stað.  Kjörið fyrir þá sem vilja minnka við sig. 
Ásett verð 52 millj. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason lögg. 
fasteignasali á Höfða, asmundur@hofdi.is eða gsm. 895-3000.

Bæjarlind 4  •  201 Kópavogi  •  sími 534 2000

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL.18-19. LAUS !! 
BRÆÐRABORGARSTÍGUR 49, 101 RVK.  

Hrafnhildur Bridde
Lögg.fasts. 
s: 821-4400

Svava Hólmarsdóttir
sölufulltrúi 
s: 898-3023

ÞARFT ÞÚ AÐ SELJA 
EIGNINA ÞÍNA ?
VIÐ ERUM TIL TAKS !
HÖFUM SAMEINAÐ KRAFTA OKKAR HJÁ STÓRHÚS 

FASTEIGNASÖLU. SKRÁÐU EIGN ÞÍNA HJÁ OKKUR. 

FULLT AF TÆKIFÆRUM 

OKKAR METNAÐUR   -    ÞINN HAGUR 

HRINGDU STRAX Í SÍMA : 534-2000
HRAFNHILDUR   S : 821-4400
SVAVA               S: 898-3023

Fasteignakaup kynnir til leigu stórglæsilegt skrifstofuhúsnæði 341,4 fm þ.m.t 
sameign  á fi mmtu hæð í lyftuhúsi  í húseigninni við Aðalstræti 6  Reykjavík 
(Gamla Moggahúsið). Leiguverð kr 1500.- á fermetra. Hentar vel fyrir arkitektar-
stofur, verkfræðistofur,  lögfræðistofur, læknastofur o.fl .  Möguleikar á aðgengi 
að fundarherbergi með fjarfundarbúnaði. Laust strax.

Nánari upplýsingar veita sölufulltrúar Fasteignakaupa þeir 
Guðmundur Valtýsson 865 3022 og Páll Höskuldsson 864 0500.

FYRIRTÆKJAKAUP
Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fyrirtaekjakaup.is

VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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Milljón niður!
AUDI RS6 TWIN TURBO. TWIN TURBO 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5,9 millj. 
TILBOÐSVERÐ 4,9 millj. Skipti athug-
andi. Rnr.101839

Milljón í afslátt!
DODGE RAM 3500 QUAD ST/SLT. 44“ 
ekinn 40 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
LJÓSASJÓF OG FL.. Verð 9.9 millj Tilboð 
8,9 millj. Skipti athugandi Rnr.125290

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Hef kaupanda af Toyotu Land 120 VX 
Árgerð 2007 eða yngri. Vantar allar 
gerðir bíla á skrá og á staðinn.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

Sjálfskiptur sparibaukur!
Hyundai Getz GLs , nýskráður 02/07 
ek aðeins 18þ.km, 5 dyra, sjálfskiptur, 
Rafm í rúðum, spoiler, kastarar, filmur 
aftan, ofl. Smart bíll ! Verð aðeins kr: 
1.550þ.

Drauma fjölskyldubíll!
Chrysler Town and Country Limited 
3.8, 7 manna, 2005 Árg. ek. 65þ.km , 
leður, Stow and go (sæti fellanleg ofan 
í gólf) Dvd kerfi, sóllúga, sjálfskiptur, 
dráttarkúla, hiti í sætum, fjarstýrðar 
afturhurðir, bakkskynjari, ofl. Verð kr : 
2.990þ. Ath skipti.

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 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

VW Bora, árg. 3/2002, ek. 83þús.km, 
beinskþ, cd, rafmagn rúður og speglar, 
heilsársdekk ofl., Ásett verð 1090þús.
kr, Tilboð yfirtaka + 40 þús.kr. ákvþ 850 
þús.kr afb. 27þús.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Almera sjálfsk. 08.2005. Konubíl 
vel með farinn ek.aðeins 39.þús km 
vel útbúinn topplúga álf ofl. Listaverð 
1.770.-þús Tilboð 1.290.-þús Vetrar og 
sumardekk.Ekkert áhv. Uppl. í s. 898 
8228.

Krepputilboð 2990þ.
Rolls Royce Silver Spirit ‘84 ek. 70þ. míl. 
þarf að bletta og bólstra. S. 694 5384.

Til sölu Nissan Almera árg. ‘00. 1.4, 16V, 
sk.04 ‘09 Ek. 115. þ.km. Dökkgrænn. 
Verð 200 þ. stgr. S. 660 2160. Tölum 
ensku.

Engin útborgun
Skoda Oktavia Station árg ‘01 2,0 4x4 
ek. 141 þús. nýssk. Ásett verð 990 þús. 
áhv. 820 þús. Fæst gegn yfirtöku á láni 
Uppl. í s. 660 4034.

 250-499 þús.

Góð TOYOTA Avensis árg. ‘99, ekin 
134.000 km. Verð 450.000 kr. Uppl. 
sími 899 8232

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupá station (vinnubíll) 
sk. fyrir allt að 100þ. S. 892 7652.

Óska e.að kaupa gamla Toyota sendib.
og Peugeot 504/505. Nán.uppl.í s. 
661 2222.

Óskum eftir eftirfarandi 
bifreiðum til kaups:

Allt staðgreitt .Toyota Hi lux, Toyota 
hiace ,Mcc L-200 Toyota landcricer nis-
san pikkup nissan sunny Honda crv 
Árgerðir Frá 1986-1997 Verð frá 15-
400 þús Bílabankinn 588-0700 Avar@
bilabankinn.is Bílarnir þurfa ekki að 
vera í topp standi, mega vera ryðgaðir 
og bilaðir.

Staðgreiðsla í boði. 200-
500 þ.

Átt þú bíl/jeppa árg 2000 eða yngri, 
ek undir 140.þ, Sem þú ert til í að láta 
fara töluvert undir gangverði ? Endilega 
hafðu samband á BFS@VISIR.IS

 Jeppar

Pajero tilboð 195 þ.
Pajero árg. ‘95, 7 manna, V6, bensín, 
bsk. Verð 195 þús. Uppl. í s. 891 9847.

 Vörubílar

www.trukkur.is
Óskum eftir vörubílum og vinnuvél-
um allskonar á skrá. Allar tegundir 
koma til greina. Vinsamlegast send-
ið myndir af tækjum, ásamt fasta-
númeri/vinnuvélanúmeri á: trukk-
ur@trukkur.is, Örn sími 893-8327

 Bátar

Handfærarúllur óskast. DNG eða BJ500. 
Uppl. í s. 770 5144.

Óska eftir plastbát 3-4 tonn verðh. 300-
600 þ. S. 846 1937.

Skötuselsúthald óskast, allt að 500 net. 
sendist á smaar@frett.is

Lína til sölu, 11 bjóð í bala og 25 tómir 
balar. Uppl. í s. 861 0096 & 581 1979.

Til sölu gúmmíbátur og kerra. Einnig er 
til sölu Benz árg. ‘80, gullmoli. Uppl. í 
s. 849 3230.

Til sölu Grásleppuleyfi. 13 brt. Uppl. í 
s. 898 4620.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

 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.

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

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

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í 
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 
587 2084 & 690 2084.

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

Trjáfellingar, haustklippingar/þrif, alm. 
garðvinna. Garðyrkjufræðingur. S. 843 
6680

Hellulagnir, smágröfuþjónusta, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

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

Bókhaldsstofa Óskars 
Sigurðssonar ehf.

S.557 6672 & 865 9328 sigurdsson.
oskar@gmail.com www.gummisig.
com/oskarsig

Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör, 
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,H-
agstætt verð. S. 517 3977

Bókhald og Fjármál 
Bókhald,skattskýrslur,fjármálaráðgjöf S 
8425500 www.simnet.is/bfm

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

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

 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

Meðeigandi óskast
 Erum með góðan rekstur og vantar 
samstarfsaðila með fjármagn. Uppl. s: 
897-3308

 Málarar

Þarftu að láta mála ?
Verðtilboð eða tímavinna. 
Málningarþjónusta Egils. S. 868 5171.

 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

 Vöruflutningar

Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibíla-
þjónustu. S. 892 6363 og á www.
myspace.com/skutlari.

 Húsaviðhald

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.

Trésmíði. Get bætt við mig verkefnum í 
viðhaldi húsa, þök, glugga, innréttingar, 
parket ofl. Uppl. gefur Kristján í s. 892 
0053.

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

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

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

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Vandaðar tölvuviðgerðir
Geri við allar tegundir. MEDION DELL 
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO 
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf 
S. 615 2000

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára 
reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821 
6839, Stefán.

 Dulspeki-heilun

 Nudd

-Whole body massage-S.8411837

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Símaspáin.
+ draumaráðningar. Ný tækifæri, vinn-
an, fjármálin, ástarmálin, heilsan, fjar-
heilun. Spák. Yrsa. 9086414, 5535395 
(Visa/MC 173 mín.). Símat. 10-24 - 
Hringdu núna

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

 Iðnaður

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

 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

 Viðgerðir

Vanur uppsetningu glugga og hurða, 
parketlögn ofl. Guðlaugur í síma 898-
0503

 Til sölu

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd Uppl. 
gefur Sverris í s. 618-7001

Blek.is
Útsala á blekhylkjum 40% afsl. Blek.is 
Ármúla 32 S: 544-8000

Bílskúrsmarkaður að Norðurstíg 10. 
Opinn laug., sunn. og mán. frá 2-5. 
Uppl. í s. 849 3230.

 Óskast keypt

Svartur leðursófi og uppþvottavél. 
Upplýsingar í sími 849-5279

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda Brons 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Hljóðfæri

RAFMGÍTARPAKKI ( M TÖLVUDISKI 
M/ UPPTFORRITI OG KENNSLU / 
POKA/ GÍTARSTRENGJUM / SNÚRU 
/ STILLIFLAUTU) /KR. 29.900, www.
gitarinn.is STÓRHÖFÐA 27 S 552 2125 
gitarinn@gitarinn.is

Þjónusta

Fundir / Mannfagnaður

Sumarhús óskast
Stéttarfélag óskar eftir að taka á leigu sumarhús frá 
15. maí til 15. september.

Óskað er eftir fullbúnu húsi 60-100 m2 að stærð með 
húsgögnum og borðbúnaði, í ca 50 - 120 km fjarlægð 
frá Reykjavík.

Upplýsingar um stærð, verð, staðsetningu og búnað 
óskast sendar á box@frett.is fyrir 15. febrúar merkt 
sumarhús. 

Sumarhús



 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum 
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Óska eftir að kaupa 1“X6“ vegna þak-
klæðningar. Uppl. í s. 892 7652.

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

 Verslun

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Heilsuvörur

9 Daga Aloe Vera Hreinsiprógram! S. 
772 2885 Sigríður & Kristján, 435@
aloelive.is

Skynsamleg næring, máltíð á 200 kr. 
Fæðubótaefni, ho3 pro drykkur m/b-
vítamíni. S.849-5279

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.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

 Líkamsrækt

 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

Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662 0841.

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

Heilnudd Heilnudd. Uppl. í s. 616 
7232.

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

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.

 Snyrting

 

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyr-
ing.is S. 897 5484 & 897 3327.

 Fyrir veiðimenn

Miðfjarðará silungur.
Góð og skemmtileg á 3 stangir með 
veiðihúsi. Uppl í síma 824 6460 info@
midfjardara.is

 Húsnæði í boði

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

Vantar eignir á skrá í Kópavogi og 
Garðabæ, www.LMK.is

www.heimkynni.is
Til leigu 2ja, 3ja og 4ja her-
bergja íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ 
og Funahöfða RVK. Long term 
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT 
TV, laundry room. Price from 
35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð til 
leigu í Álfkonuhvarfi. Sér inngangur og 
bílskýli. Leikskóli við hliðina. Leigan er 
115.000 m/ rafm. og hita. Laus strax. 
Uppl. í síma 898-1775

Til leigu 113fm, 4 herb. parhús 
í Heiðargerði. Stutt í alla þjónustu. 
Langtímaleiga, 140þús. á mán. Rafm. 
og hiti innifalið. Laus strax. Upplýsingar 
í 6177180.

101 Rvk. - Hfj.
20 fm íbúðarherb. í miðbæ Rvk. Leiga 
65þ. með hita. 2 herb. íbúð í tvíbýli, 
Hfj. Leiga 77þ. með hita. S. 555 4968 
& 821 4978.

Til leigu 40fm íbúð m/sérinngangi 
í Breiðholti sv 111. Langtímaleiga S. 
6992356

300 fm einbýlishús við Erluás í 
Hafnarfirði til leigu. Fráær staðsetning, 
flott útsýni,. Fullbúið hús með heitum 
potti. Tilboð óskast. Uppl. hjá Eiríki í s. 
862 3377

Glæsileg 3 herb. logaf
Í einbýli. Sér bílast., sér inng., hiti í gólfi, 
baðkar og sturta, uppþvottavél. Allt nýtt, 
sjón er sögu ríkari. Uppl. í s. 897 2800.

4 herb. íbúð í 101 verð 140 þúsund, hita 
& rafm. innifalið. Sími 899 2230.

Til leigu í 101 Rvk. 3-4 herb. íbúð, lang-
tímaleiga. V. 120 þ. á mán. m/hita. Laus 
fljótlega. Uppl. í s. 893 1343.

200 Kóp. 4ra herb. góð íbúð við 
Fossvogsdal. Ísskápur, þvottavél og 
geymsla fylgir. Langtímaleiga, laus strax. 
120þús+hiti/rafm.

105 -Hlíðar
Til leigu gott einbýlishús á 2 hæðum á 
góðum & barnvænum stað. Sérgarður 
& sér bílastæði. Leiga 110þ. m/hita. 
Laust strax. Uppl. í s. 863 3328/(846 
0408 e.kl.13).

2ja herb. íbúð í Hraunbæ Rvk. Nýleg, 
sérinngangur. Langtímaleiga.Laus. 
S.8983420

Endaraðhús á bestastað á Selfossi til 
leiguf.m. 1.mars nk.Húsið er152m2 
með Bílsskúr. heitump. og stórumpalli. 
lóðafg. leiguv.125þúspr mán.Langtímal. 
einungis í boði. uppl ísima.:661-1762

Vesturgata 84 fm lúxsusíbúð í miðbæ 
Reykjavíkur. Leigist með öllum hús-
gögnum og húsbúnaði. Krummahólar, 
4ra herb. íbúð í lyftuhúsi. 110 þús á 
mán. Skúlagata 3ja herb. íbúð í miðbæ 
Reykjavíkur. Verð 110 þús. Laus í mars 
2009. Vantar allar gerðir eigna á skrá. 
ENGIN SKRÁNINGARGJÖL. 

 Fasteignasalan Gimli, S. 570 4800.

Ódýr og björt herb. með öllum húsbún-
aði og nettengingu. Í sameigin eru 5 
baðherb, þvottahús og eldunaraðstaða 
ásamt 50 ferm setustofu. Bjarni s. 663 
9309.

101 Reykjavík. Góð herbergi á Lokastíg. 
Langtímaleiga. Verð 25.000 til 70.000. 
Laus strax. Upplýsingar í 861 4142, kl. 
10-16 og ekki á öðrum tímum.

3ja herb. nýl. standsett íbúð til leigu í 
Hraunbæ. Hússj.og hiti innf. Laus strax 
og langtímaleiga. Uppl. í s. 862 5578.

Til leigu
5 herbergja hæð með bílskúr í Viðarás 
Reykjavík. Uppl. í s. 899 8811.

Til leigu 4ra herb. íb. Skugga 101R, 
svalir, bílsk. 150þ. mán+hússj. m/hita. 
S824 9098

30-120 fm geymslu- og atvinnuhúsnæði 
til leigu í Gbr. Uppl. í s. 844 1011.

Falleg 60 fm 2 herb ibud til langtima 
leigu i 104. S: 8447829

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

 Húsnæði óskast

Reglusamt ungt par óskar eftir íbúð 
í Hafnarfirði frá 1.mars, allt kemur til 
greina. s: 823-2959, 699-7124, 821-
0924.

Óska eftir 3-4 herb. íbúð í Mos. 
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 
772 1455.

2ja -3ja herb. íbúð í úthverf-
um Reykjavíkur.   
 4ra herb. íbúð í Vatnsendahverfinu. 
Fasteignasalan Gimli, S. 570 4800. 

+Listahátíðin artFart óskar eftir húsnæði 
í Rvík. Svarist á svidslist@gmail.com+

 Húsnæði til sölu

Mosfellsbær
Til sölu fokhelt parhús 197,5 

fm, einbýlishús á byggingarstigi 
260 fm og einbýlishús fullbúið 
176 fm. Athuga öll skipti. Öll 

almenn trésmíði, mót og krani.
Upplýsingar í s. 897 8918

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu á besta stað v/ Helluhraun 
Hafnarfirði 200fm + 90fm öflugt milli-
loft. Mikil lofthæð, Innkeyrsludyr h4,5m. 
Laust. Sanngjörn leiga kr. 240.000. 
S.898-3420

Iðnaðarhúsnæði, 91 fm. með kaffistofu 
og innkeyrsludyrum. L.h. 3.20. Til lang-
tímaleigu, Viðarhöfða 2. Bónstöðin við 
hliðina sýnir.

Til leigu 80m2 iðnaðarhúsn. með 4x4m 
hurð í Hafnarfirði. Uppl. í 6934704

Hljómsveitarhúsnæði til leigu. Uppl. 
rkraf@internet.is

Til leigu 107 m2 mjög snyrtilegt iðnað-
ar/skrifstofupláss í Hfn. 35m2 vinnu-
salur. Stór hurð 4,2m og flísar. Tvær 
36m2 skrifstofur með öllum lögnum 
og smáeldhús. Upplagt fyrir hönnun, 
skrifstofur, heildsölu, léttan iðnað. S. 
6601060

 Geymsluhúsnæði

Til leigu 9fm geymsluh á Laugavegi 
nál. Hlemmi, 1. hæð sér inng. 25-30 
þ. 8497209

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

 Bílskúr

Óska eftir að leigja bílskúr uppl í síma 
691-5000 Einar

 Gisting

Fullbúin 3 herb íbúð til leigu í lengri eða 
skemmri tíma. uppl www.annholt.is

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖF - 

TILBOÐ
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Gistinóttin á aðeins 750 
dkr fyrir 3ja herb. íbúð fram til 1. apríl 
2009. Nánari uppl. í s. 891 8612, +45 
27111038 www.stracta.com eða anna-
lilja@stracta.com 

 Atvinna í boði

Sparta hárstofa 
Laugarásvegi 1

Getum bætt við okkur góðum hársnyrti 
og nema. Uppl. í síma 896 3963, Særún 
og Systa.

Vélavörður
Vélavörð vanann netaveiðum vantar á 
280 tonna netabát frá Grindavík. Uppl. 
í s. 426 8286.

Finnst þér gaman að 
daðra við karlmenn ?

Rauða Torgið leitar samstarfs við ynd-
islegar símadömur á aldrinum 20-40 
ára. Góðir tekjumöguleikar, frjáls vinnu-
tími. Nánari upplýsingar á www.chat.
is (atvinna).

 Atvinna óskast

Óska eftir sendla störfum, er með nýj-
ann sendibíl. Allt kemur til greina. S. 
899 0304.

Getum bætt við okkur verkefnum í 
nýsmíði og viðhaldsverkefnum. Uppl. 
gefur Benedikt í s. 892 1079.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666.

opið allan sólarhringinn



16  26. janúar 2009  MÁNUDAGUR

■ 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

Obb! OBB?! 
Obb, hvað?

Vatnið
... vökvað-
irðu ekki 
blómin í 

gær?

Eeee... nei. 
Gleymdi 

því!

Ókei. En þú 
verður að muna 

það! Þegar 
vatnið fer í 

alvörunni... láttu 
mig bara um að 

hringja á bíl!

Gott plan! 
Og þegar 
þú pantar 
sjúkrabíl-

inn kem ég 
í humátt á 
eftir þér!

Mamma, mamma 
hennar Söru býðst 
til að keyra okkur 
niður á strönd. 
Mig langar með. Má ég 

það?

Hmmm. 
Lof mér 

að hugsa 
aðeins um 

það.

Hvað 
þarf að 
hugsa 
um?

Ég er uggandi yfir hugs-
anlegum uppákomum.

„Uppá- 
komum“?!

Þetta er ferð á 
ströndina, ekki 
sjóræningja-

mynd.

Nú, þarna 
ertu.

... þrír... tveir... 
einn...

Ókei, nú 
vakna allir!

Ég vil fá tennur burstaðar, 
andlit þvegin og tilbúnar 
skólatöskur þegar morg-
unmaturinn er kominn á 

borðið!

Ekki slæmt... 6,7 sek-
úndur... það gæti verið 

nýtt met!

Stöðumælavörð-
urinn var svo 
elskulegur að 

benda mér á að 
það borgaði sig 

að greiða sektina 
sem fyrst.

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Mallorca

Síðasta vika hefur verið ein sú besta 
í langan tíma. Loksins fór eitthvað 
að gerast. Þjóðin hafði komið saman 

fjölmarga laugardaga og á nokkrum 
borgarafundum, og mótmælt því 
ástandi sem hefur skapast og fólk-
inu sem kom okkur þangað sem við 
erum í dag. Þolinmæðin og þrautseigj-
an var ótrúleg, og var orðin allt of mikil. 
Auðvitað hlaut að koma að því að það 
syði upp úr, það hreinlega varð að ger-
ast. Það hafði ekki verið hlustað, kröf-
urnar voru ekki nógu háværar fyrir 
ráðamenn.

Alla síðustu viku lá þessi bylting 
í loftinu og það var ekki bara vegna 
lyktarinnar af brennandi bálköst-
um. Andrúmsloftið var rafmagnað, 
ekki bara við Austurvöll, Stjórnar-
ráðið eða Þjóðleikhúsið, heldur um 
allan miðbæinn. 

Íslendingar virðast loksins vera að ná 
tökum á því að mótmæla almennilega. Það 
voru smá hnökrar í fyrstu, og svartir sauð-

ir sem höguðu sér fáránlega, en upp 
til hópa hafa íslenskir mótmælendur 
komið mjög sterkir til leiks með frið-
samlegum mótmælum og af virðingu 
við þá sem áttu það skilið. Með því að 

færa mótmæli til að leyfa syrgjandi 
fólki að jarða ástvin, og með því að 
slá skjaldborg um lögreglumenn 
til að hindra að þeir yrðu fyrir 
árásum hafa mótmælendur komið 
til skila að þeir eru venjulegt fólk, á 

öllum aldri, sem hreinlega getur ekki 
lengur beðið eftir því að eitthvað 
gerist og breytist. Og loksins, loks-
ins, kom að því að ráðamenn virð-
ast hafa farið að leggja við hlustir. 

En mikil ósköp sem það þurfti að hafa 
hátt til þess að þeir heyrðu nokkuð. 

Betra er seint en aldrei

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet
 Bogadóttir
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menning@frettabladid.is

Pantaðu ráðgjöf á landsbanki.is, 
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000.

F J Á R M Á L  H E I M I L I S I N S

S T Ö Ð U M AT    |    H E I M I L I S B Ó K H A L D    |    R Á Ð G J Ö F

• Greiðslujöfnun
• Lengja lánstíma
• Skuldbreyta vanskilum

• Fresta afborgunum vegna 
  sölutregðu
• Fresta greiðslu afborgana
  og vaxta

VIÐ FÖRUM MEÐ ÞÉR YFIR MÖGULEG ÚRRÆÐI

kl. 12.30
Dorothée Kirch og Markús Þór Andrésson, sýningar-
stjórar, halda fyrirlestur um nám og störf sýningar-
stjóra í dag í stofu 024 í myndlistardeild Listaháskóla 
Íslands Laugarnesvegi 91 í Reykjavík. Þau vinna 
saman sem sjálfstæðir sýningarstjórar og eru búsett 
í Berlín. Þau starfa nú að undirbúningi nokkurra 
verkefna sem tengjast samtímalist hér á landi, m.a. 
að stjórn íslenska skálans á Feneyjatvíæringnum í 
sumar. Segja þau í máli og myndum frá nokkrum sýn-
ingum og öðrum verkefnum sem þau hafa komið að 
og eru í bígerð til þess að varpa ljósi á fjölbreytt hlut-
verk sýningarstjórans.

Samstarfssamningur þess efnis 
að Iceland Express verði einn af 
aðalsamstarfsaðilum Listahátíð-
ar í Reykjavík var undirritaður 
í vikunni. Er þetta í fyrsta sinn 
sem Listahátíð og Iceland Express 
starfa saman. Samstarfssamingur 
Listahátíðar og Iceland Express er 
til næstu tveggja ára og var und-
irritaður í höfuðstöðvum Iceland 
Express í Grímsbæ. Það voru þau 
Hrefna Haraldsdóttir, listrænn 
stjórnandi Listahátíðar í Reykja-
vík, og Matthías Imsland, forstjóri 
Iceland Express, sem undirrituðu 
samninginn. Við undirritun sagði 
Hrefna Haraldsóttir að samstarf-
ið við Iceland Express hefði mikið 
gildi. „Samstarfið er forsenda þess 
að Listahátíð geti flutt inn erlenda 
listamenn og þess vegna er samn-
ingurinn sem undirritaður er hér 
í dag mjög mikilvægur fyrir starf-
semi okkar. Þá er gaman að starfa 
með kraftmiklu og hugmyndaríku 
fólki að sameiginlegum mark-
miðum Listahátíðar og Iceland 
Express, sem er að flytja til lands-
ins listamenn og erlenda gesti sem 
vilja njóta viðburða Listahátíðar í 
Reykjavík.“

Matthías Imsland sagði af sama 
tilefni: „Ég vil þakka það mikla 
traust sem stjórnendur Listahá-
tíðar í Reykjavík sýna Iceland 
Express. Okkur er mikill sómi 
sýndur að vera beðin um að taka 
við því hlutverki, að flytja heims-
fræga gesti Listahátíðar til lands-
ins. Starfsfólk Iceland Express er 
ákaflega hreykið af því að geta lagt 
lóð sitt á vogarskálarnar á þess-
um erfiðu tímum og tekið þátt í að 
tryggja áframhaldandi blómstr-
andi menningarlíf. Ég hygg að þýð-
ing listarinnar fyrir sjálfsmynd og 
sálarheill þjóðarinnar hafi aldrei 
verið meiri. Enda heyjum við nú 
í raun nýja sjálfstæðisbaráttu. Ég 
hlakka til að njóta þeirrar spenn-
andi dagskrár sem fram undan er 
á Listahátíð. Og vonandi er þetta 
upphafið á enn virkari stuðningi 
Iceland Express við íslenskt menn-
ingarlíf.“ 

Listahátíð í Reykjavík 2009 verð-
ur haldin dagana 15. til 31. maí. 
Hátíðin sem fram undan er verð-
ur hátíð allra listgreina; tónlistar, 
sviðslista, bókmennta og myndlist-
ar. Heildardagskrá hátíðarinnar 
verður kynnt í byrjun mars.  - pbb

Listahátíð fær 
styrktaraðila

Það er orðin venja að á fæðingardegi Mozarts líkt og á dánarstundu hans 
sé efnt til tónleika til að minnast tónsnillingsins. Það er Laufey Sigurð-
ardóttir fiðluleikari sem hefur staðið fyrir minningartónleikum á fæð-
ingardegi hans. Nú er komið að fæðingardagstónleikum og verða þeir 
annað kvöld kl. 20.

 Að þessu sinni verða þar flutt Divertimento KV 563  fyrir fiðlu, víólu 
og selló, kvartett fyrir flautu og strengi í C-dúr KV Anh. 171 (285b) og 

glæný útsetning eftir Derek Smith á konsert fyrir flautu 
og hörpu, sem aldrei hefur verið flutt hér áður. Þau 
Laufey Sigurðardóttir, Þórunn Ósk Marinósdóttir, Sig-
urður Bjarki Gunnarsson, Martial Nardeau og Elísa-
bet Waage leika. Einar Jóhannesson klarínettuleikari 
mun spjalla um tónskáldið og verkin sem flutt verða.

Í síðustu viku var frumflutt brot eftir tónskáldið 
sem fannst í frösnku safni. Það var franski fiðlu-
leikarinn Daniel Cuiller sem lék brotin en þau voru 
dæmd vera eftir Mozart af sérfræðingum fyrr á 

þessu hausti. 
Dr Leisinger sem greindi brotin segir þau 

skrifuð af Mozart en milli þeirra vantar 
brú. Það bætist því í safn tónverka skálds-
ins en eftir hann liggja yfir 600 tónverk 
sem hann samdi fyrir dauða sinn 1791 
aðeins 35 ára að aldri. - pbb

Fæðingardags
Mozarts minnst

MENNING Hrefna Haraldsdóttir og Matthías Imsland handsala samningi um stuðn-
ing Iceland Express við Listahátíð í Reykjavík í vor. MYND LISTAHÁTÍÐ

TÓNLIST Einar Jóhannesson 
klarinettuleikar kynnir verkin 
sem flutt verða á fæðingadegi 
Mozarts á Kjarvalsstöðum á 
morgun. 

Í Kassanum á laugardagskvöldið 
var frumsýnt stofudrama eftir ástr-
alska leikskáldið Joanna Murray-
Smith. Hún hefur skrifað fjöldann 
allan af leikritum og handritum 
fyrir kvikmyndir og hefur þetta 
verk sem hér var upp fært verið 
leikið í þrjátíu löndum samkvæmt 
leiksskrá. 

Allt boðar þetta ákveðna eftir-
væntingu áhorfenda, en hvað ger-
ist svo þegar þessi framhjáhalda-
klisjan kemst upp á sviðið, jú 
líklega er hægt að segja að hún 
lifni aldrei almennilega við. Í upp-
hafi verksins hittast unga blaðakon-
an og gamli refurinn úr stéttinni, 
henni er uppálagt að taka við hann 
viðtal. Þau eru rétt að kynnast og í 
þessu yfirtúlkaða atriði liggur öll 
atburðarrásin fullkomlega tilbúin 
og er ekkert eftir það sem kemur 
nokkrum manni á óvart. Hann 
flytur að heiman, mjög skyndi-
lega eftir þrjátíu ára hjónaband, 
heim til stúlku sem gengur í skóla-
krakkafötum. Eiginkonan Heiður 
hefur algerlega stutt eiginmann 
sinn og má segja fórnað eigin ferli 
á ritvellinum fyrir hann og verður 
því hvumsa og trúir í raun ekki því 
að maður hennar sé að fara. Þessa 
sögu þekkjum við öll og er yfirmáta 
dramatísk og sársaukafull í hvert 
eitt sinn, það var bara eitthvað hér 
í túlkuninni sem gerði það að verk-
um að samkennd áhorfenda varð af 
skornum skammti. 

Heimili hjónanna er haglega 
smíðað af leikmyndahönnuði og 
eins er litla heimili stúlkunnar 
skýrt afmarkað, þó maður geti nú 
spurt sig hvort þar hafi búið fjór-
tán ára stúlka fremur en fullnuma 
blaðakona með fjöldann allan af 
háskólagráðum? 

Með hlutverk hjónanna fara þau 
Anna Kristín Arngrímsdóttir og 
Arnar Jónsson, bæði þaulreyndir 
leikarar, sem eflaust hafa staðið í 
svipuðum sporum áður á leiksviði. 

Engu að síður einkenndist leikur 
þeirra af stirðleika og yfirtúlkun 
sem hlýtur að skrifast á leikstjór-
ann. María Ellingssen leikur hina 
ungu heillandi blaðakonu sem í 
raun er vanþroska krakki eins og 
vel kemur fram í senunni þegar 
hún er að spjalla við eiginkonuna 
og trúir henni fyrir því að það hafi 
í raun og veru verið hún sem átti 
aðdáun hennar alla. Sonja heitir 
þessi stúlka og á hún að vera mjög 
svo kynæsandi, svo kynæsandi að 
Artúr bókstaflega missir alla dóm-
greind vegna hinnar nýupprisnu 
kynhvatar sinnar. Þetta er allt gott 
og blessað og mjög trúverðugt, ger-
ist í annarri hverri götu og allir 
kaupa það, en hitt er annað mál að 
það er ekki nóg að nota orðin þegar 
komið er með þessi ósköp upp á 
svið. Marilyn Monroe var ekki sexý 
vegna þess að hún gæti orðað það 
vel hversu rosalega lostafull hún 
væri. 

María stóð sig vel í sínum leik en 
misskilningurinn í túlkuninni ligg-
ur í því að hún leikur bara á tveim-
ur plönum, annars vegar metnaði 
og hins vegar minnimáttarkennd, 
Þetta er ekki nóg til þess að byggja 
upp trúverðuga týpu. 

Sólveig Arnarsdóttir var mjög 
góð í hlutverki dótturinnar þó svo 
að búningur hennar hefði verið 
ýktur eins og nú er svo mikið í tísku 
til þess að gera leikkonur yngri en 

þær í raun eru. Það var engin þörf á 
því. Sólveig talaði eins og venjuleg 
manneskja fór vel með sinn texta og 
þó svo að textinn hafi verið nokkuð 
óþjáll og má segja gamaldags þá 
skilaði hún honum frábærlega. Ég 
efast um að nokkur unglingur sem 
stendur í þeim sporum að vera að 
reyna að ná pabba sínum frá ást-
konunni segi margoft það verður 
að „stöðva“ þetta, það verður að 
„stöðva“ þetta. Það var ýmislegt 
svona sem maður hnaut um í text-
anum sem svo auðveldlega hefði 
mátt koma á eðlilegt talmál. 

Fyrir svo utan að húsfreyja af því 
tagi sem þarna var kynnt er auðvit-
að vandfundin á Íslandi 2009. Það 
vekur óneitanlega furðu minnst 
sagt á okkar tímum við okkar 
aðstæður í dag að velja verk af 
þessu tagi til uppsetningar í Þjóð-
leikhúsinu.  Elísabet Brekkan

Þreyttur hvítur fiðringur

LEIKLIST
Heiður eftir Joanna Murray-
Smith 
Leikmynd og búningar: Axel Hallkell 
Lýsing: Hörður Ágústsson 
Þýðing: Gísli Rúnar Jónsson 
Leikstjóri: Bjarni Haukur Þórsson 

★
Steindautt stofudrama
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
12
12
L
L
12
L

UNDERWORLD 3 kl. 8 - 10
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 - 10.10
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 6 
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 6

16
12
L
L

UNDERWORLD 3 kl. 5.50 - 8 - 10.10
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30
VILTU VINNA MILLJARÐ LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SEVEN POUNDS kl. 10.30
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 - 8 
AUSTRALIA kl. 4.30 - 8
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
L
L
12
L
L

REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI kl. 6
ÁSTARSÖNGVAR / ENSKUR. TEXTI kl. 6
SKÓLABEKKURINN / ENSKUR TEXTI kl. 8 - 10.15
REVOLUTIONARY ROAD                kl. 5.30 - 8 - 10.30
SÓLSKINSDRENGURINN               kl. 5.30 - 8 - 10.30
SEVEN POUNDS                kl. 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
16
12
10
16
12

UNDERWORLD 3 kl. 6 - 8 - 10
TAKEN kl. 8 - 10
AUSTRALIA kl. 6.30 - 10
INKHEART kl. 5.50 
TRANSPORTER 3   kl. 8 - 10.15
QUANTUM OF SOLACE kl. 5.30

SKÓLABEKKURINN

- S.V., MBL

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

HEIMSFRUMSÝNING!

Fyrsti kafli 
Underworld-myndanna.

Hrikalegri og flottari 
enn nokkru sinni fyrr!

REFURINN & BARNIÐ ÁSTARSÖNGVAR

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

ROLE MODELS kl. 5:50 - 8 - 10:10 12

ROLE MODELS kl. 8 - 10:10 VIP
BEDTIME STORIES kl. 5:50 - 8 L

BEDTIME STORIES kl. 5:50 VIP
ROCKNROLLA kl. 10:20 16

CHANGELING kl. 5:30 - 8:30 16

YES MAN kl. 5:50 - 8 - 10:20 7

THE SPIRIT kl. 10:20 12

BOLTI 3-D m/ísl. tali kl. 5:50(3D) L

TWILIGHT kl. 8 12

ROLE MODELS kl. 6 - 8:10 - 10:20 12

BEDTIME STORIES kl. 6D L

ROCKNROLLA kl. 8:10D - 10:30D 16

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

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 6(3D) L

BEDTIME STORIES kl. 8 L

TRANSPORTER 3 kl. 10:10 16

INKHEART kl. 8 10

THE SPIRIT kl. 10:10 7

ROLE MODELS kl. 8 - 10 12

BEDTIME STORIES kl. 8 L

ROCKNROLLA kl. 10 16

DIGTAL-3D

ADAM SANDLER

„FARÐU Á ROLE MODELS EF ÞÚ VILT HLÆJA“
-USA TODAY-

ROLE MODELS kl. 8 - 10:10 12

BEDTIME STORIES kl. 8 L

CHANGELING kl. 10 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.45, 8 og 10.20 12

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

CHANGELING kl. 10 16

TAKEN kl. 6 og 8 16

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

Stórbrotin og áhrifarík mynd
frá verðlaunaleikstjóranum

Sam Mendes

★★★★
V.J.V – Topp5.is/FBL

★★★1/2

SV MBL

Áherslur í íslensku tón-
leikahaldi eru að breyt-
ast. Tónleikar eru orðnir 
smærri í sniðum en um leið 
fleiri.

Kári Sturluson, umboðsmaður og 
tónleikahaldari, telur að áherslurn-
ar hafi breyst í íslensku tónleika-
haldi að undanförnu. „Lifandi tón-
list er á öðrum forsendum en áður. 
Viðburðirnir eru orðnir minni en 
örari og það er ekki verið að rukka 
mikið inn. Þetta er allt orðið miklu 
heimilislegra,“ segir Kári. 

Tengir hann þessar nýju áhersl-
ur við Facebook-síðuna þar sem 
hljómsveitir auglýsi tónleika sína 
eingöngu fyrir aðdáendakjarna 
sinn á Netinu. Til dæmis hafi Sea-
bear og GusGus verið duglegar 
við það.  „Tilkoma Facebook og 
Myspace hefur gert það að verkum 
að í staðinn fyrir að senda tilkynn-
ingar á fjölmiðla eru þær sendar 
á grúppuna því þar ná hljómsveit-
irnar miklu betur í markhópinn 
sinn.“ Nefnir hann sem dæmi að 
smærri tónleikum hafi fjölgað á 
stöðum eins og Kaffi Rósenberg 
og Kaffibarnum. 

Þórður Pálmason hjá Kaffi 
Rósenberg segir að staðurinn sé 
bókaður næstu þrjá til fjóra mán-
uði frá miðvikudegi til laugardags. 
Jókst aðsókn hljómsveita í stað-
inn nokkuð eftir að Organ hætti á 
síðasta ári. Hann játar að sumar 
sveitir eigi erfitt með að komast 
að hjá sér. „Það ættu allir að fá að 
spila en það er nú bara ekki svo-
leiðis, segir Þórður. Hann viður-
kennir jafnframt að kreppan hafi 
sín áhrif á reksturinn. „Það er auð-
vitað brölt að vera í rekstri í dag 
eins og ástandið er en það hefur 
ekkert stórkostlegt gerst enn þá.“ 

Kári Sturluson telur að vissu-
lega sé missir að Organ, Tunglinu 

og Sirkus úr íslensku tónlistarlífi 
en flóra annarra staða sé engu að 
síður ágæt. Hljómsveitir geti nú 
valið úr stöðum á borð við Nasa, 
Grand Rokk, Dillon, Iðnó og Kaffi 
Rósenberg sem taki við áhorfenda-
fjölda á bilinu 150 til 500 manns. 
Frekar vanti stað sem taki 1500 
manns, aðallega þá fyrir erlendar 
hljómsveitir.

Bætir hann við að þrátt fyrir 
efnahagsástandið sé ekkert ómögu-
legt að flytja þekktar erlendar 
hljómsveitir til landsins. „Ég 
held að það sé alveg grundvöllur 
fyrir því. Ég hlusta ekki á svona 
væl, sérstaklega þegar maður veit 
betur,“ segir Kári. Nefnir hann 
sem dæmi að dollarinn hafi verið 
í 110 krónum árið 2001 þegar hann 
flutti inn sveitir á borð við The 
Strokes og Rammstein til lands-
ins án nokkurra vandkvæða. Núna 
þegar dollarinn er aðeins hærri, 
eða 125 krónur, vilji aftur á móti 
enginn flytja inn hljómsveit nema 
þá með því að safna fyrir því eins 
og dæmið með U2 sannar. „Mér 

finnst þetta með því kjánalegra 
sem ég hef heyrt, að reyna að fara 
í fjársöfnun fyrir hljómsveit sem 
gerir ekki annað en að græða pen-
inga,“ segir hann, greinilega lítt 
hrifinn af uppátækinu.
 freyr@frettabladid.is

Heimilislegra tónleikahald

SEABEAR Hljómsveitin Seabear hefur verið dugleg við að kynna tónlist sína á Netinu 
rétt eins og GusGus og fleiri sveitir. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Frosti Örn Gnarr Gunnarsson, 
stjúpsonur Jóns Gnarr, heldur úti 
heimasíðu þar sem hann hefur 
birt eina tölvugerða mynd á dag 
í tæpt ár. Um sannkallað mynda-
maraþon er að ræða því myndirn-
ar eru orðnar 354 talsins og eiga 
því aðeins ellefu eftir að birtast.

Frosti Örn býr myndirnar til 
samdægurs og sendir síðan á 580 
manna póstlista sem hann er með í 
tölvunni sinni. Myndirnar, sem má 
sjá á síðunni Coroflot.com/jack-
design, eru því fyrir löngu orðn-
ar fastur liður í tilveru þeirra. 
„Þemað er dagurinn í dag og þess 
vegna geri ég þetta alltaf á kvöld-
in,“ segir Frosti Örn, sem er á 
þriðja ári í Listaháskóla Íslands. 
Eftir að verkefninu lýkur eftir 
tvær vikur ætlar hann að safna 
myndunum saman í bók og nota 
sem lokaverkefni sitt. Hann segist 
hafa fengið góð viðbrögð við uppá-

tækinu og viðurkennir að hann 
muni sakna þess að senda ekki 
lengur frá sér myndirnar. „Ég er 
með kvíðahnút í maganum. Maður 
veit ekkert hvað tekur við. Þetta er 
eins og að fá að ala upp barn í ár og 
þurfa svo að skila því,“ segir hann. 
„Það hlýtur að taka við rosa tóm-
leikatilfinning en ég tek mér bara 
eitthvað annað skemmtilegt fyrir 
hendur.“

Hann fékk hugmyndina þegar 
hætt var við skólaferðalag til Hol-
lands á síðasta ári þar sem hann 
ætlaði að einbeita sér að listinni í 
þrjár vikur. Þess í stað ákvað hann 
að gera eina mynd á dag í heilan 
mánuð, sem síðar varð að einu ári. 

Frosti hefur haft fleira á sinni 
könnu að undanförnu þar á meðal 
hönnun stuttermabola og einnig 
plötuumslaga fyrir Ragnar Sól-
berg og Sign. 

 - fb

Myndamaraþoni að ljúka

FROSTI ÖRN GNARR Hönnuðurinn 
efnilegi lýkur brátt myndamaraþoni sínu 
sem hefur staðið yfir í tæpt ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ertu laus síðdegis og viltu nýta tímann?
Hagnýtar viðskiptagreinar

Um er að ræða einnar annar nám í greinum sem henta vel þeim sem eru lausir síðdegis eða starfa á skrifstofum 

stofnana og fyrirtækja. Möguleiki er á framhaldsnámi. Námið veitir 10 einingar

Markmiðið er að efl a sjálfstraust og þekkingu þátttakenda og búa þá sem best undir fjölbreytt og krefjandi viðfang-
sefni atvinnulífsins. Áhersla er því lögð á að velja sem fl est hagnýt og rauntengd verkefni. 
Kennslugreinar: Bókhald, enska, íslenska og tölvur
Kennslutími: Kennt er frá klukkan 15.15 – 18:00 fjóra daga í viku
Kennslustaður: Menntaskólinn í Kópavogi við Digranesveg

Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir, fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina í síma 5944000/8244114 eða 
inga. karlsdottir@mk.is

KÁRI STURLUSON 
Telur áherslurnar 

hafa breyst í 
íslensku tónleika-

haldi.
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Markaðstorg heimilanna

Nauðsynlegt fyrir neytendur
– Fullt af frábærum tilboðum

Í Fréttablaðinu færðu nýjustu upplýsingar um vörur og 
þjónustu, heitustu fréttirnar og bestu tilboðin. Á hverjum 

degi í langmest lesna dagblaði á Íslandi, Fréttablaðinu.

Fasteignir

Bílar

Heimilið

Uppskriftir

Borgarferðir

Tónleikar

Heimilistæki

Fyrir veisluna
Líkamsrækt

Sparnaður

Fatnaður

Tilboðin

Fyrir börnin

Menningarviðburðir

Matarkarfan

Skemmtistaðurinn Jacobsen 
var opnaður með pompi og 
prakt síðastliðið fimmtu-
dagskvöld. Staðurinn heitir 
eftir dönsku Jacobsen-fjöl-
skyldunni sem rak vefnað-
arvöruverslun í húsnæðinu 
forðum daga og er þar sem 
Rex var áður til húsa í Aust-
urstræti 9 í Reykjavík. 

Að sögn Lofts Loftssonar 
rekstrarstjóra er Jacobsen 
ekkert í líkingu við Rex, en 
ekkert „dresscode“ er nú á 
staðnum og segir hann and-
rúmsloftið því vera öðru-
vísi.

„Á sunnudagskvöldum 
verðum við með vöfflukvöld 

þar sem fólk getur borgað í bauk 
eftir vild, annars fær það fríar 
vöfflur. Við verðum svo með sér-
stök bransakvöld og innan 
skamms byrjum við að 
selja franskar crêpes-
pönnukökur á mjög góðu 

verði,“ bætir hann 
við.  - ag

Fjölmenni fagnaði Jacobsen

ÁNÆGÐ MEÐ ÚTKOM-
UNA Johnny og Selmu 
Sif Ísleifsdóttur leist vel 
á nýja staðinn, þar sem 
Rex var áður til húsa.

SKEMMTU SÉR VEL Kol-
brún Ólafsdóttir og Ólafur 
Soliman voru ánægð. 

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP 
Jóhanna Karlsdóttir, 

Selma og Helgi Ben 
Wilson mættu. 

Lítið hefur heyrst frá Megasi 
eftir að hann sendi frá sér met-
söluplötuna Á morgun í fyrra. 
Þó eru ýmsar þreifingar í gangi, 
meðal annars hefur Raggi Bjarna 
sungið inn eitt lag eftir hann, 
„Meinfreyjublús“. 

„Megas var með þá hugmynd 
að semja heila plötu fyrir Ragga 
og pródúsera hana og þetta lag 
er það fyrsta sem kom út úr því,“ 
segir Guðmundur Kristinn Jóns-
son í Senuþjófunum sem einn-
ig rekur stúdíó Hljóðrita. „Þetta 
prójekt fór þó alveg í fokk í bili 
því Raggi verður 75 ára á árinu 
og nú er verið að gera „best of“-
plötu með honum. Þó er aldrei 
að vita nema þetta verði klárað 
seinna.“

Megas hefur sungið inn tvo 
nýja dúetta með Ágústu Evu. 
„Það er fyrir kynningarþátt af 
Baggalútsútvarpsþætti sem verið 
er að koma saman,“ segir Guð-
mundur.

Að sögn Rúnars Birgissonar, 
umboðsmanns Megasar, hill-
ir nú loksins undir að heimasíða 
Megasar, megas.is, fari í loftið. 
„Sá sem ætlaði að sjá um síðuna 
fyrir okkur fór af landinu þannig 
að við urðum að hugsa þetta upp 
á nýtt. Ég á von á að síðan fari 
upp til bráðabirgða innan tveggja 
vikna.“  - drg

Samstarf á ís

Leikkonan Sienna Miller mun 
heyja frumraun sína á Broadway 
í New York næsta haust. Mill-
er mun leika Miss Julie í einu af 
aðeins þremur hlutverkum í leik-
ritinu After Miss Julie sem verð-
ur frumsýnt í september.

Hin 27 ára Miller fæddist í 
New York en ólst upp á Eng-
landi. Síðar meir sneri hún aftur 
til fæðingarborgar sinnar til 
að nema leiklist. Margir bíða 
spenntir eftir því að sjá hvern-
ig Siennu reiðir af á leiksviði en 
telja má að reynsla hennar úr 
kvikmyndaheiminum eigi eftir að 
nýtast henni afar vel. 

Í fyrsta sinn 
á Broadway

SIENNA MILLER Miller stígur á leiksvið á 
Broadway í fyrsta sinn næsta haust.

RAGGI OG MEGAS 
Samstarf sem sett var á ís 
vegna afmælis Ragga.

FLOTTAR Ingibjörg 
Magnúsdóttir, Ragn-

heiður Kjartansdóttir og 
Ingibjörg Ragnarsdóttir 

létu sig ekki vanta í 
opnunarpartíið.
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Á meðan Íslendingar horfðu á 
eftir Björgvini G. Sigurðssyni 
úr embætti viðskiptaráðherra 
þá þurfti Harry Bretaprins að 
horfast í augu við þá staðreynd að 
hann væri laus og liðugur. Kær-
astan hans til fimm ára, Chelsy 
Davy, sagði honum upp í gegn-
um síma fyrir nokkrum dögum 
segir í breska götublaðinu News 
of the World. Samkvæmt áreið-
anlegum heimildum blaðsins var 
Chelsy búin að fá nóg af pipar-
sveinalíferni prinsins en honum 
hefur þótt æði gaman að skella 
sér á pöbbinn með vinum sínum 
og djamma fram á nótt. Þau ætla 
þó að vera áfram vinir.

Undanfarnir dagar hafa því 
reynst Harry erfiðir því hann var 
áminntur af breska hernum fyrir 
að kalla félaga sinn „paki“ sem er 
niðrandi heiti yfir innflytjendur í 

Bretlandi. Og í kjölfarið var það 
rifjað upp þegar Harry klædd-
ist nasistabúningi á grímuballi 
fyrir nokkrum árum.  Harry mun 
hafa sagt föður sínum, Karli, frá 
sambandsslitunum fyrir nokkr-
um dögum en hann ætti að hafa 
reynsluna af því að kljást við erfið 
ástamál. Elísabet drottning mun 
einnig hafa haft veður af þessari 
ástarsorg og samkvæmt News 
of the World er henni illa við 
óvæntar uppákomur.

Samband Harrys og Chelsy 
hefur ekki alltaf verið dans á 
rósum einkum vegna þess að 
Harry kann því vel að daðra við 
ókunnugar konur. Þá leika frama-
vonir Chelsy sem lögfræðingur 
einnig stórt hlutverk en það að 
vera gift inn í konungsfjölskyldu 
getur reynst þrándur í götu þeirra 
sem þrá slíka hluti.

Harry í ástarsorg
Í SUNDUR Chelsy og Harry eru hætt saman eftir fimm ára samband. Ástæðan ku 
vera piparsveinalíferni prinsins og framavonir Chelsy sem lögfræðingur.
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A 13. – 15. mars

13. – 15. mars

Verð á mann:

79.900 kr.

79.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, miði á leikinn og hótelgisting 
með morgunverði í 2 nætur.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, miði á leikinn og hótelgisting 
með morgunverði í 2 nætur.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Chelsea
Man. City

Arsenal
Blackburn

Verð á mann í tvíbýli:

erð á mann:

FélagarArsenal-klúbbsinsfá 3.500 kr. afslátt!

> Eiga 57 prósent marka Hauka í vetur

Haukakonurnar Hanna Guðrún Stefánsdóttir og 
Ramune Pekarskyte hafa farið mikinn í N1-deild 
kvenna í vetur og eru nú tveir langmarkahæstu 
leikmenn deildarinnar þrátt fyrir að þær spili hlið við 
hlið í toppliði Hauka. Um helgina skoruðu þær 21 
af 29 mörkum Hauka í 29-26 sigri á nágrönnunum í 
FH, Ramune var með 14 mörk og Hanna 
skoraði sjö. Hanna hefur skorað 134 mörk 
í vetur en Ramune kemur næst með 114 
mörk eða 19 mörkum meira en FH-ing-
urinn Ragnhildur Guðmundsdóttir sem 
er í þriðja sæti. Saman hafa þær gert 
248 mörk í 14 leikjum sem gera 
17,7 mörk í leik og 57 prósent allra 
marka Haukaliðsins.

KÖRFUBOLTI Keflavík og KR 
tryggðu sér af öryggi sæti í 
úrslitaleik Subway-bikars kvenna 
í gær. Keflavík vann 22 
stiga sigur á Val, 87-55, 
á heimavelli sínum og 
KR vann 109-49 sigur 
á Skallagrími í Borgar-
nesi.

Keflavík vann sinn 
níunda leik í röð í deild og 
bikar og Valskon-
ur í annað sinn á 
fjórum dögum 
í óspennandi 
leik í Keflavík 
í gær. 

KR-konur eru komnar í 

bikaraúrslit í fyrsta sinn í fimm ár 
eftir 50 stiga sigur í Borgarnesi og 
því mætast Keflavík og KR í sjö-
unda sinn í Höllinni sem er met.

KR-konan Sigrún Ámunda-
dóttir kunni vel við sig á sínum 
gamla heimavelli í Borgarnesi 

og var með 36 stig, 13 fráköst 
og 6 stoðsendingar. Systir 
hennar Guðrún skoraði 15 
stig og saman gerðu þær 
því tveimur stigum meira 
en allt Skallagrímsliðið.

 - óój

Keflavík og KR mætast í sjöunda sinn í bikarúrslitum:

Sigrún var í stuði 
á heimaslóðunum

36 STIG Sigrún Ámunda-
dóttir hjá KR. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ísland vann til sextán verðlauna og eignaðist fjóra Norðurlanda-
meistara á Norðurlandamótinu í Taekwondo sem fram fór í Fram-
heimilinu um helgina. 
„Við höfum aldrei unnið svona mörg gullverðlaun. 
Ég hafði talist vera bjartsýn fyrir mótið ef ég hefði 
spáð svona mörgum gullum en auðvitað vonaði 
maður það,“ sagði Rut Sigurðardóttir sem varð 
Norðurlandameistari í yfir 72 kílóa flokki. Rut 
varð einnig Norðurlandameistari 2003 og 
2004. „Ég lenti í slysi 2004 og er núna 
komin í sama form og ég var fyrir. Það 
var mjög gaman að endurheimta 
titilinn,“ segir Rut en Auður Anna 
Jónsdóttir varð einnig meistari 
um helgina og eignaðist Ísland 
því í fyrsta sinn tvo kvenna-
meistara. Björn Þorleifsson og 
Símon Bjarni Cox urðu síðan 
Norðurlandameistarar hjá 

körlunum.  „Það er rosalega gaman að fá að vinna mótið á Íslandi 
fyrir framan svona marga áhorfendur og hvatningarmenn. Það er allt 

öðruvísi,“ sagði Rut sem hafði áður orðið Norðurlanda-
meistari í Svíþjóð og Finnlandi. 

Ísland hélt nú Norðurlandamótið í fyrsta sinn í þrettán 
ár og alls tóku um 200 keppendur þátt í mótinu. 
„Mótið var rosalega vel skipulagt og ég er rosalega 
ánægð með þetta mót því þetta er fyrsta stóra mótið í 

langan tíma sem Ísland heldur. Það var glæsilega 
skipulagt og vel haldið utan um allt,“ sagði Rut.
Rut er farin að búa til framtíðarlandsliðsfólk 
í greininni. „Ég er að þjálfa í Keflavík og við 
erum komin með stærstu taekwondo-deild-
ina þar. Ég og kærastinn minn erum með 
þetta saman og það gengur rosalega vel hjá 
okkur,“ segir Rut en kærasti hennar er Helgi 
Rafn Guðmundsson sem er fyrirliði íslenska 
landsliðsins og vann silfur í sínum flokki á 
Norðurlandamótinu.

RUT SIGURÐARDÓTTIR ENDURHEIMTI NORÐURLANDAMEISTARATITILINN: FJÖGUR ÍSLENSK GULL Á NM Í TAEKWONDO

Rosalega gaman að fá að vinna mótið á Íslandi 

MEISTARAR Efri röð 
f. v.: Björn 
og Símon. 
Neðri röð 
f.v.: Auður 

og Rut

FÓTBOLTI Keppni í 32 liða úrslitum 
ensku bikarkeppninnar fór fram 
um helgina og þar var ljóst að það 
verða krýndir nýir bikarmeistarar 
í vor eftir að Hermann Hreiðars-
son og félagar í Portsmouth töpuðu 
óvænt á heimavelli. Steven Gerr-
ard tryggði Liverpool 1-1 jafntefli 
gegn nágrönnunum í Everton í 
enska bikarnum í gær. Þetta var 
annar leikur liðanna á tæpri viku 
og hefur Gerrard skorað mark 
Liverpool í þeim báðum. 

Ólíkt deildarleiknum milli Liver-
pool og Everton á mánudaginn var 
þá komst Everton yfir á 27. mínútu 
þegar Joleon Lescott skallaði bolt-
ann inn af marklínu eftir að Tim 
Cahill skallaði hornspyrnu Stevens 
Pienaar í átt að markinu. 

Frábær samvinna við Torres
Jöfnunarmarkið kom eftir frá-
bæra samvinnu þeirra Gerrards 
og Fernandos Torres sem sendi 
glæsilega hælspyrnu í gegnum 
vörn Everon og fyrir fætur fyrir-
liðans sem skoraði af öryggi.

„Við vorum með þennan leik 
allar 90 mínúturnar en þeir skora 
eftir fast leikatriði sem er svekkj-
andi því við  höfum verið að vinna 
í þeim,“ sagði Steven Gerrard eftir 
leik. „Það verður erfitt að fara á 
Goodison Park en við höfum unnið 

þar áður,“ sagði Gerrard sem segir 
lögreglukæruna ekki trufla sig en 
hann var fyrir rétti á föstudag. 
„Ég er ánægður með mig í þess-
um leikjum. Ég er fótboltamað-
ur og einbeiti mér að því,“ sagði 
Gerrard. Stjóri Liverpool hrósaði 
honum líka mikið eftir leik

„Hann er að vinna vel út þessum 
erfiðu aðstæðum. Hann er mikill 
atvinnumaður og spilar vel,“ sagði 
Rafael Benitez, stjóri Liverpool, 
um Gerrard og Benitez hafði ein-
falda skoðun á leiknum sjálfum. 
„Annað liðið var að reyna að vinna 
en hitt liðið var að reyna að tapa 
ekki. Það var mikill munur á liðun-
um og synd að við skyldum ekki ná 
inn öðru marki,“ sagði Benitez.

Cardiff komst alla leið í bikar-
úrslitaleikinn í fyrra og það ætlar 
að verða allt annað en auðvelt 
fyrir Arsenal að slá Cardiff út í ár. 
Liðin gerðu markalaust jafntefli í 
Wales í gær. Leikmenn Arsenal 
gátu þakkað fyrir jafnteflið og þá 
staðreynd að nýr leikur liðanna fer 
fram á Emirates-vellinum. 

Sigurmark Berbatovs
Dimitar Berbatov hélt áfram þeim 
leik að skora mikilvæg mörk þegar 
hann tryggði Manchester United 
2-1 sigur á gömlu félögum hans í 
Tottenham.

 Öll mörk leiksins komu í fyrri 
hálfleik en Roman Pavlyuchenko 
kom Spurs yfir eftir aðeins fimm 
mínútna leik. Sigurmark Búlgar-
ans kom innan við mínútu eftir að 
Paul Scholes hafði jafnað leikinn. 

„Við komum vel til baka og 
spiluðum flottan fótbolta í fyrri 
hálfleik því auk markanna þá 
varði markvörðurinn tvisvar eða 
þrisvar mjög vel og við skutum 
auk þess einu sinni í slána. Markið 
hans Dimitars Berbatov var stór-
glæsilegt en sendingin frá Michael 
Carrick var líka mögnuð,“ sagði 
Alex Ferguson, stjóri United eftir 
leik.

Meistararnir úr leik
Bikarmeistararnir í Portsmouth 
fengu skell á laugardaginn þegar 
þeir töpuðu 0-2 á heimavelli á móti 
B-deildarliði Swansea. Hermann 
Hreiðarsson kom inn á í hálfleik 
þegar Portmsouth var búið að fá á 
sig bæði mörkin.

Það þarf að spila aftur í alls sex 
viðureignum og fara þeir leik-
ir fram 3. og 4. febrúar. Arsenal-
Cardiff og Burnley-West Brom 
spila á þriðjudag og daginn eftir 
eru háðir: Aston Villa-Doncaster, 
Blackburn-Sunderland, Everton-
Liverpool og Nottingham Forest-
Derby. ooj@frettabladid.is

Gerrard kom Liverpool 
enn á ný til bjargar
Manchester United og Chelsea eru komin áfram í bikarnum, bikarmeistarar 
Portsmouth eru úr leik en Liverpool, Aston Villa og Arsenal þurfa að spila að 
nýju eftir jafntefli í 32 liða úrslitum ensku bikarkeppninnar um helgina.

TVÖ JAFNTEFLI Á SEX DÖGUM Liverpool tókst ekki að sigra nágranna sína í Everton í bikarnum í gær, ekki frekar en í deildinni á 
dögunum. Steven Gerrard sá til þess að Liverpool fær annað tækifæri til þess að komast í 16 liða úrslit. NORDICPHOTOS/GETTY

ENSKI BIKARINN

32 liða úrslit um helgina
Cardiff-Arsenal  0-0   
Liverpool-Everton 1-1
Gerrard (54.) - Lescott (27.)  
Chelsea-Ipswich  3-1 
Ballack 2 (16. , 59.), Lampard (85.) - Bruce (34.) 
Doncaster-Aston Villa  0-0 
Hartlepool-West Ham  0-2 
Behrami (44.), Noble, víti (45.) 
Hull-Millwall  2-0 
Kettering-Fulham  2-4
Man. Utd-Tottenham  2-1 
Scholes (35.), Berbatov (36.) - Pavlyuchenko (5.) 
Portsmouth-Swansea  0-2
Sheff. Utd-Charlton  2-1 
Sunderland-Blackburn  0-0 
Torquay-Coventry  0-1 
Watford-Crystal Palace  4-3 
West Brom-Burnley  2-2 
Wolves-Middlesbrough  1-2 

Það var dregið í 16 liða úrslit í gær. Þar mæt-
ast Sheffield United -Hull, Watford-Chelsea
West Ham-Middlesbrough, Sunderland /Black-
burn-Coventry, Derby /Nottingham Forest-
Manchester United, Swansea-Fulham,
Liverpool/Everton-Doncaster/Aston Villa og
Cardiff /Arsenal-West Brom/Burnley.



ÖBÍ mótmælir
aðför að velferðarkerfinu!

Skyndiatlaga að velferðarkerfinu mun koma harðar niður á 
samfélaginu og auka kostnað þess þegar til lengri tíma er 
litið.

Aðalstjórn Öryrkjabandalags Íslands mótmælir þessari 
aðför að lífeyrisþegum og langveikum harðlega og fer fram 
á að stjórnvöld grípi til annarra og réttlátari aðgerða í þeim 
efnahagsvanda sem við er að glíma. Verði landslög ekki 
virt mun bandalagið fela lögmönnum sínum að kanna 
lagalegan rétt félagsmanna sinna.

Ályktun aðalstjórnar ÖBÍ 21. janúar 2009

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu ÖBÍ á slóðinni www.obi.is

Í desember síðastliðnum ákvað ríkisstjórn Íslands að 
ganga gegn lögum um verðbætur á greiðslur almanna-
trygginga til yfirgnæfandi meirihluta elli- og örorkulífeyris-
þega þann 1. janúar síðastliðinn. Í stað þess að forgangs-
raða í anda velferðarþjóðfélags var ákveðið að taka með 
þessum hætti um 2,5 milljarða (netto) af lögvernduðum 
lífeyri landsmanna. 

Ennfremur hefur ríkisstjórnin stóraukið greiðsluþátttöku 
sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og innleitt þar nýja og áður 
óþekkta gjaldaliði sem bitna harðar á öryrkjum, lang-
veikum og öðrum þeim sem mest þurfa á þessari 
þjónustu að halda. Þetta er gert þrátt fyrir að ekki hafi verið 
settar reglur um hámark á greiðsluþátttöku sjúklinga. 

VIÐ STÖNDUM FYRIR RÉTTLÆTI 
– EKKERT UM OKKUR ÁN OKKAR!

Kjörorð ÖBÍ
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Subwaybikar - undanúrslit
KARLAR
KR-Grindavík 82-70 (48-35)
Stig KR: Jón Arnór Stefánsson 19 (9 frák.), Fan-
nar Ólafsson 15 (9 frák.), Jakob Örn Sigurðars. 14 
(6 stoðs.), Jason Dourisseau 14 (11 frák.), Helgi 
Már Magnússon 13 (3 varin), Skarphéðinn Inga
son 3, Pálmi Sigurgeirsson 2, Darri Hilmarsson 2.
Stig Grindavíkur: Nick Bradford 27 (8 frák., 4 
stoðs.), Brenton Birmingham 11 (4 stoðs.), Páll 
Kristinsson 9, Páll Axel Vilbergsson 8, Arnar Freyr 
Jónsson 6, Guðlaugur Eyjólfsson 5, Þorleifur 
Ólafsson 3, Helgi Jónas Guðfinsson 1.
Stjarnan-Njarðvík 83-73 (35-30)
Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 29 (8 stoðs.), 
Jovan Zdravevski 24 (8 frák.), Kjartan Atli Kjart
ansson 18, Fannar Freyr Helgason 8 (18 frák.), 
Ólafur Jónas Sigurðsson 4.
Stig Njarðvíkur: Magnús Þór Gunnarsson 29 (11 
í fjórða), Logi Gunnarsson 23, Friðrik Stefánsson 
8, Grétar Garðarsson 6, Ágúst Hilmar Dearborn 3,
 Valur Orri Valsson 2, Hjörtur Hrafn Einarsson 2.
KONUR
Keflavík-Valur  85-55 (47-28)
Stig Keflavíkur: Birna Valgarðsdóttir 21 (14 frák.), 
Pálína Gunnlaugsdóttir 19 (8 frák., 5 stolnir), 
Svava Ósk Stefánsdóttir 11 (7 stoðs., 5 stolnir), 
Bryndís Guðmundsdóttir 7, Hrönn Þorgrímsdóttir 
7, Rannveigf Randversdóttir 6, Halldóra Andr
ésdóttir 5, Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 5, Bára 
Bragadóttir 4, Marín Rós Karlsdóttir 2.
Stig Vals: Signý Hermannsdóttir 17 (13 frák.), 
Guðrún Baldursdóttir 11, Lovísa Guðmundsdóttir 
9 (5 stolnir), Þórunn Bjarnadóttir 7, Bernadett 
Toplak 6, Kristín Óladóttir 3, Hafdís Helgadóttir 2.
Skallagrímur-KR   49-109 (27-49)
Stig Skallagríms: Íris Gunnarsdóttir 15, Rósa Ind
riðadóttir 13, Hugrún Valdimarsdóttir 8 (14 frák.), 
Guðríður Hansdóttir 7, Heiðrún Ríkharðsdóttir 2, 
Karen Sólonsdóttir 2, Guðrún Ingadóttir 2.
Stig KR: Sigrún Ámundadóttir 36 (13 frák., 6 
stoðs., 5 stolnir), Margrét Kara Sturludóttir 17 
(9 frák., 5 stoðs.), Guðrún Ámundadóttir 15 
(6 stoðs.), Hildur Sigurðardóttir 12, Heiðrún 
Kristmundsdóttir 7 (9 stoðs.), Gréta Guðbrands
dóttir 6, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 6, Heiðrún 
Hödd Jónsdóttir 3, Brynhildur Jónsdóttir 3, Dóra 
Björk Þrándardóttir 2, Rakel Viggósdóttir 2.

N1-deild kvenna í handbolta
Grótta - Fram    23-27 (11-14)
Mörk Gróttu: Laufey Ásta Guðmundsdóttir 8, 
Elsa Óðinsdóttir 7, Ragna Karen Sigurðardóttir 5, 
Karólína Bæhrenz 1, Harpa Baldursdóttir 1, 
Arndís María Erlngsdóttir 1.
Mörk Fram: Marthe Sördal 6, Pavla Nevarilova 6, 
Stella Sigurðardóttir 4, Ásta Birna Gunnarsdóttir 
3, Þórey Rósa Sigurðardóttir 2, Hildur Knútsdóttir 
2, Sara Sigurðardóttir 2, Karen Knútsdóttir 1, 
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 1.
Haukar - FH     29-26 (19-11)
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 14, Hanna 
Guðrún Stefánsdóttir 7, Erna Þráinsdóttir 4, Nína 
Arnfinnsdóttir 2, Hekla Hannesdóttir 1, Herdís 
Hallsdóttir 1.
Mörk FH: Hildur Þorgeirsdóttir 6, Gunnur Sveins
dóttir 5, Hafdís Inga Hinriksdóttir 4, Ingibjörg 
Pálmadóttir 4, Guðrún Helga Tryggvadóttir 3, 
Ragnhildur Guðmundsdóttir 3, Hafdís Guðjóns
dóttir 1.
Stjarnan - Fylkir    35-23 (20-10)
Mörk Stjörnunnar: Sólveig Lára Kjærnested 6, 
Kristín Jóhanna Clausen 5, Ester Ragnarsdóttir 
4, Elísabet Gunnarsdóttir 4, Þorgerður Anna 
Atladóttir 4, Hildur Harðardóttir 3, Harpa Sif 
Eyjólfsdóttir 3, Þórhildur Gunnarsdóttir 3, Flor
entina Stanciu 1, Alina Petrache 1, Aðalheiður 
Hreinsdóttir 1.
Mörk Fylkis: Sunna Jónsdóttir 5, Hildur Sif 
Pálmarsdóttir 3, Sigríður Hauksdóttir 3, Rebekka 
Rut Skúladóttir 3, Hanna Rut Sigurjónsdóttir 3, 
Tinna Traustadóttir 2, Nataly Valencio 2, Ásdís Rut 
Guðmundsdóttir 1, Elín Helga Jónsdóttir 1.
Valur - HK  36-20 (19-13)
Mörk Vals: Dagný Skúladóttir 9, Ágústa Edda 
Björnsdóttir 5, Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 4, 
Hildigunnur Einarsdóttir 4, Guðrún Drífa Hólm
geirsdóttir 3, Íris Ásta Pétursdóttir 3, Éva Barna 3, 
Hafrún Kristjánsdóttir 2, Berglind Íris Hansdóttir 
1, Drífa Skúladóttir 1, Kristín Guðmundsdóttir 1.
Mörk HK: Arna Sif Pálsdóttir 7, Brynja Magnús
dóttir 5, Elva Björg Arnarsdóttir 3, Heiðrún Björk 
Helgadóttir 2, Lilja Lind Pálsdóttir 1, Elín Anna 
Baldursdóttir 1, Erna Davíðsdóttir 1.

HM í handbolta í Króatíu
MILLIRIÐILL 1
Svíþjóð-Ungverjaland   30-31 (18-16)
Kórea-Frakkland  21-30 (15-15)
Króatía-Slóvakía  31-25 (18-13)

Frakkland* 4 4 0 0   120-90 8
Króatía* 4 4 0 0   115-99 8
Ungverjaland 4 1 1 2   99-108 3
Slóvakía 4 1 1 2   98-110 3
Svíþjóð 4 1 0 3   108-114 2
Kórea 4 0 0 4   92-111 0
* Örugg inn í undanúrslitin

MILLIRIÐILL 2
Serbía-Pólland  23-35 (7-21)
Noregur-Þýskaland  25-24 (12-12)
Danmörk-Makedónía  32-24 (13-12)

Danmörk 4 3 0 1   129-120 6
Þýskaland 4 2 1 1   122-106 5
Pólland 4 2 0 2   119-111 4
Noregur 4 2 0 2   108-110 4
Serbía 4 1 1 2   121-133 3
Makedónía 4 1 0 3   104-123 2

Hér er mikil spenna fyrir lokaumferðina á 
þriðjudag en tvö efstu liðin fara í undanúrslit. 

ÚRLSITIN

KÖRFUBOLTI Frábær byrjun og frá-
bær vörn KR-inga í risaleiknum 
gegn Grindavík í undanúrslitum 
Subway-bikarsins á laugardag-
inn sá til þess að þessi vel sótti 
og umtalaði leikur varð í raun 
aldrei spennandi. KR komst í 15-
4 og 33-15 og var 48-35 yfir í hálf-
leik. Grindvíkingar áttu nokkrar 
tilraunir til að minnka muninn en 
náðu honum aldrei niður fyrir átta 
stig og KR-ingar unnu sinn 25. leik 
í röð í vetur í öllum keppnum. 

KR-ingurinn Jón Arnór Stef-
ánsson æfði lítið fyrir leikinn en 
það var ekki að sjá þegar hann tók 
ítrekað af skarið og spilaði síðan 
frábæra vörn. 

„Ég var smá þreyttur en adren-
alínið fleytti mér áfram og ég var 
bara fínn þar til í lokin,“ sagði Jón 
sem fékk sína fimmtu villu í lokin 
eftir að það höfðu verið dæmd-
ir á hann þrír ruðningar í seinni 
hálfleiknum. Jón Arnór átti mik-
inn þátt í að halda Páli Axeli Vil-
bergssyni og Brenton Birmingham 
í samtals 20 stigum. 

„Vörnin var geðveik hjá okkur 
í dag. Páll var með átta stig og 
Brenton var með ellefu stig, þar 
af ein körfu á lokasekúndunni og 
var eiginlega með níu stig,“ sagði 
Jón sem skaut fast á þá ákvörðun 
Grindvíkinga að ná í Nick Brad-
ford. „Nick má skora eins og hann 
vill og tala skít eins og hann vill. 
Mér fannst hann ekki passa vel inn 
í þetta lið hjá þeim og mér fannst 
hann jafnvel eyðileggja fyrir 
þeim,“ sagði Jón Arnór. Nick skor-
aði vissulega 27 stig í leiknum en 
aðrir leikmenn skoruðu aðeins 43 
stig.

„Við vorum bara mikli sterkari 
í hausnum og við erum með betra 
lið að mínu mati og sýndum það 
í þessum leik. Besta sóknarliðið 
á móti besta varnarliðinu og þeir 
eru að skora 70 stig. Það er ótrú-
lega gott að halda þessu liði í 70 
stigum,“ sagði Jón.

Nick Bradford var svalur að 
vanda eftir leik þrátt fyrir tapið en 
þó var augljóst að hann þarf meiri 
tíma til að aðlagast Grindavíkur-
liðinu. „Við byrjuðum þennan leik 
ekki vel og KR-ingar eiga mikið 
hrós skilið þar. Við munum engu 
að síður koma sterkir til baka. KR-
ingarnir vita að við eigum eftir 
að verða betri og ég verð orðinn 
flottur um mánaðamót febrúar 
og mars,“ sagði Nick Bradford af 
sínu einstaka og smitandi sjálfs-
trausti. 

„Við spiluðum enga vörn í byrj-
un og þetta snýst bara um að spila 

betur þeim megin. Hverjir spil-
uðu betri vörn í dag? Einmitt KR. 
Þetta snýst ekkert um okkar sókn-
arleik heldur aðeins vörnina og við 
munum einbeita okkur að henni á 
næstunni.“

Eitt stærsta áhyggjuefni Grind-
víkinga snýr að stórskyttunni Páli 
Axeli Vilbergssyni sem hefur ekki 
fundið neinar lausnir gegn vörn 
KR-inga í síðustu tveimur leikjum. 
Páll Axel hefur aðeins sett niður 
tvær þriggja stiga körfur og 30 
prósent skota sinna í þeim. 

Fannar Ólafsson, fyrirliði KR-
inga, átti mikið í frábærri byrjun 
liðsins en hann var allt í öllu hjá 
KR í upphafi leiks. 

„Ég er ekki að keppa í einhverri 
tölfræði í dag og hef aldrei verið í 
því. Aðalatriðið er að vinna leiki og 
sem fyrirliði þá verður þú að passa 
upp á menn séu stemmdnir og rétt 

stilltir fyrir leiki. Ég fann það var 
í lagi strax í byrjun og eftirleikur-
inn var auðveldur,“ sagði Fannar 
sem segir KR-liðið hafa alltaf 
mætt einbeitt til leiks í vetur. 

„Því miður fyrir Pál Axel og 
Brenton þá var þetta kannski ekki 
þeirra dagur. Þeir fengu ekki mikið 
af tækifærum en þeir eru bara 
svo ofboðslega hættulegir að við 
vorum heppnir að hitta á þá á „off“ 
degi. Það hjálpaði okkur heilmikið 
því ég hefði ekki vilja vera að spila 
á móti þeim með Palla og Brenton í 
stuði,“ sagði Fannar léttur en hann 
átti mjög góðan leik. 

Auk Jóns og Fannars tóku 
bæði Jakob Sigurðarson og Helgi 
Már Magnússon af skarið á rétt-
um tímapunktum en alls skoruðu 
fimm leikmenn liðsins 13 stig eða 
meira í leiknum. 

 ooj@frettabladid.is

Nick Bradford má tala og 
skora eins og hann vill
KR-ingar eru komnir í bikarúrslitaleikinn í Laugardalshöllinni eftir 82-70 sigur 
á Grindavík fyrir troðfullri DHL-höll á laugardaginn. Nick Bradford skoraði 27 
stig fyrir Grindavík en KR-vörnin hélt öðrum leikmönnum liðsins í 43 stigum.

LÉT VERKIN TALA Jón Arnór Stefánsson skoraði öll 19 stigin sín í fyrstu þremur leik-
hlutum og hér eru tvö þeirra í uppsiglingu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÖRFUBOLTI Justin Shouse var enn 
á ný hetja Garðbæinga með því að 
skora tíu stig og gefa tvær stoð-
sendingar á síðustu 3 mínútunum 
og 20 sekúndunum í undanúrslita-
leik Stjörnunnar og Njarðvíkur í 
Subwaybikar karla í gær. Stjarnan 
var nærri því búið að glata niður 
tíu stiga forskoti í lokaleikhlutan-
um en vann að lokum 83-73 sigur 
þökk sé frábærri frammistöðu 
Shouse sem hefur ekki tapað bikar-
leik í tvö tímabil en hann fór með 
Snæfelli í Höllina í fyrra.

Þegar Justin hóf endasprett-
inn var Stjarnan tveimur stigum 
undir, 68-70, en Justin átti þá stoð-
sendingu á Kjartan Kjartansson 
sem skoraði þriggja stiga körfur 
og kom Stjörnunni yfir. 

Justin skoraði síðan þrjár frá-
bærar körfur eftir einstaklings-
framtak, setti síðan niður fjögur 
bónusvíti og endaði síðan á því að 
gefa stoðsendingu á Ólaf Jónas 
Sigurðsson sem skoraði lokakörfu 
leiksins. Njarðvík skoraði samtals 

þrjú stig á þessum þremur mínút-
um og varð að gefa frá sér úrslita-
leikinn eftir að hafa komið marg oft 
til baka í leiknum. 

„Við erum búnir að eiga svo erf-
itt í jöfnum leikjum í vetur og það 
er svo svekkjandi að hafa horft á 
eftir svo mörgum sigrum. Tæki-
færið á að komast í Höllina kemur 
ekki á hverjum degi og við ætluð-
um að skilja allt eftir á vellinum. 
Það gerist ekki betra en að fá að 
spila í Höllinni á móti frábæru liði 
eins og KR,“ sagði Justin eftir leik 
en hann og Jovan Zdravevski unnu 
frábærlega saman í vagg og veltu 
allan leikinn og stór hluti stiga 
liðsins urðu til í kjölfarið að Jovan 
setti hindrun fyrir Justin. 

Justin er ánægður með innkomu 
Teits en Stjarnan hefur unnið 
fimm af fyrstu sex leikjum undir 
hans stjórn. 

„Það eru allir að reyna að sanna 
sig fyrir nýjum þjálfara. Teit-
ur kom með nokkur ný leikkerfi 
sem hjálpuðu mikið mér og Jovan. 
Hann kom líka með sigurhugsun 
inn í liðið og við vorum líka allir 
orðnir hundleiðir á því að tapa,“ 
sagði Justin kátur í leikslok. - óój

Stjörnumenn unnu Njarðvík og eru komnir í bikarúrslitin í fyrsta sinn í sögunni:

Justin með tíu stig í röð í lokin

DRÓG VAGNINN Justine Shouse var 
með 29 stig og 8 stoðsendingar gegn 
Njarðvík í gær. FRÉTTABALAÐIÐ/DANÍEL



Íþró  a- og sýningarhöllinni 
í Laugardal 8.-10. maí 2009

Þeir sem tryggja sér sýningarsvæði 
fyrir 10. febrúar fá 10% afslá  ! 

Bókaðu núna!

Opinn kynningarfundur
AP almannatengsl halda opinn kynningarfund um sýninguna 
í sal 1 í Íþró  a- og sýningarhöllinni í Laugardal miðvikudaginn 
28. janúar kl. 8.30.

Þá  taka á fundinum  lkynnist á 
syning@ferdalogogfristundir.is 
ekki seinna en þriðjudaginn 27. janúar. 

AP almannatengsl ehf. - Grandagarði 8 - 101 Reykjavík - sími  514 1430 - appr@appr.is

syning@ferdalogogfristundir.is

www.ferdalogogfristundir.is 

Sími 514 1430

Nánari upplýsingar

Framkvæmd sýningarinnar: Samstarfsaðilar:

Sýningin Ferðalög og frístundir verður haldin 
í Íþró  a- og sýningarhöllinni í Laugardal 
8.-10. maí nk.  Á sýningunni sameinast 
á einum stað allt sem viðkemur ferðalögum, 
frístundum og afþreyingu, innanlands sem utan. 

Samhliða Ferðalögum og frístundum verður 
haldin sýningin Golf 2009, með öllu því nýjasta 
sem snertir golfíþróttina, og Ferðatorgið, þar 
sem ferðamálasamtök landsins kynna hver 
sinn landshluta.

Hvað ætlar þú að gera í sumar?

Fyrir hverja er sýningin?
Metnaðarfull fagsýning fyrir ferðaþjónustuna, frístunda- 
og afþreyingargeirann. 

Fróðleikur og skemmtun fyrir alla  ölskylduna. 

Ávinningur sýnenda
Á sýningunni gefst tækifæri  l að kynna framboð á íslenskri 
ferðaþjónustu, starfsemi, vörur og þjónustu í afþreyingar-, 
frístunda- og ferðaþjónustugeiranum. Jafnframt gefst 
sýnendum tækifæri  l að mynda ný viðskiptasambönd, treysta 
böndin við núverandi viðskiptavini og styrkja jákvæða ímynd.

Verður þi   fyrirtæki með?

PO
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n 

Komdu og kynntu þér sýninguna!
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MÁNUDAGUR SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15 Að norðan  Endurtekið á klst. fresti 
til kl. 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (18:26) (e)

17.53 Sammi  (10:52)

18.00 Kóalabræðurnir  (74:78)

18.12 Herramenn  (36:52)

18.25 Fréttaaukinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.25 Barnaþrælkun  (Child Slavery) 
(2:2) Nær tvær aldir eru síðan þrælahald 
var bannað í flestum löndum heims. Engu 
að síður lifa um 14 milljónir barna í ánauð, 
fleiri en nokkru sinni fyrr, og er þrælað út í 
grjótnámum, á plantekrum og í kynlífsþjón-
ustu meðal annars. Í þessari bresku heim-
ildamynd, sem er í tveimur hlutum, er sögð 
saga sex þrælabarna í fimm heimsálfum.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(16:24) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Aðalhlutverk leika Anthony LaP-
aglia, Poppy Montgomery, Marianne Jean-
Baptiste, Enrique Murciano og Eric Close. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Bráðavaktin  (ER) (3:19) (e)

23.05 Spaugstofan  (e)

23.35 Kastljós  (e)

00.20 Lögin í Söngvakeppninni  (3:4) 
Flutt verða lögin tvö sem komust áfram 
í Söngvakeppni Sjónvarpsins um síðustu 
helgi.

00.30 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli litli kan-
ína og vinir, Refurinn Pablo, Gulla og græn-
jaxlarnir, Lalli og Ofurhundurinn Krypto.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (238:300) 

10.15 Extreme Makeover: Home Ed-
ition (6:25) 

11.00 The Riches (3:7)

12.00 Grey‘s Anatomy (2:17)

12.45 Neighbours 

13.10 Bewitched 

14.50 ET Weekend 

15.35 BeyBlade 

15.58 Galdrastelpurnar 

16.23 Leðurblökumaðurinn 

16.43 Lalli 

16.53 Doddi litli og Eyrnastór 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Neighbours 

17.58 Friends (9:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (17:23) Marge er í 
ævintýraleit og kaupir sér nýja dyrabjöllu.

20.00 American Idol (3:40)

20.45 American Idol (4:40) 

21.30 Men in Trees (15:19) Önnur 
þáttaröðin um indæla sambandssérfræðing-
inn og rithöfundinn Marin Frist sem hefur 
komið sér vel fyrir í smábænum Elmo í Al-
aska eftir erfið sambandsslit. Hún virðist hafa 
fundið hinn eina sanna, Jack, sem er hlé-
drægur en afar heillandi og myndarlegur 
maður. Bæjarbúarnir eru alltaf jafn skrautleg-
ir en vináttan virðist verða sterkari með hverj-
um deginum sem líður. Með aðalhlutverk fer 
Anne Heche.

22.15 The Lost Room (1:6)

23.00 Réttur (2:6)  Ný leikin spennu-
þáttaröð sem gerist í rammíslenskum heimi 
lagaflækna og glæpa. Söguhetjurnar eru þrír 
lögmenn sem starfa á lögmannsstofunni Lög 
og réttur og er Logi Traustason þar fremstur 
meðal jafningja. 

23.45 Invincible

01.25 Bewitched 

03.05 See Arnold Run 

04.30 The Simpsons (17:23)

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 Charmed  (18:22) (e)

20.10 One Tree Hill  (1:12) Síðasta þátta-
röð endaði með mikilli dramatík þar sem 
Lucas hringdi í þá stúlku sem hann vill eyða 
ævinni með og bað hana að giftast sér en 
áhorfendur fengu ekki að sjá hver er sú 
heppna. Nathan bróðir hans reynir að snúa 
aftur í körfuboltann eftir að hafa náð sér af 
meiðslunum á meðan Brooke og Payton 
standa í ströngu á öðrum vígstöðvum.

21.00 The Truth About Binge Drink-
ing  Breskur þáttur sem vakti mikla athygli 
þegar hann var sýndur á ITV-sjónvarpsstöð-
inni í Bretlandi. Hér fórnar breska popp-
stjarnan Michelle Heaton sér í áhugavert 
rannsóknarverkefni. Hún kannar hvaða áhrif 
óhófleg áfengisdrykkja hefur á líkama og sál. 
Í þessum þætti prófar hún að fara út á lífið 
og neyta áfengis af miklum móð í 30 daga 
undir eftirliti læknis.

21.50 CSI  (2:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. Dáleiðari sem notar hæfileika sína til 
að fremja glæp er grunaður um morð eftir 
að fyrrum bankastarfsmaður stekkur fram af 
svölum á háhýsi. Grissom rannsakar morð 
á konu með spilafíkn og Sara blandast í 
mál sem hún vann við fyrir átta árum þar 
sem konu var nauðgað og hún féll síðan í 
dauðadá.

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

23.30 Dexter  (11:12) (e)

00.20 Vörutorg

01.20 Óstöðvandi tónlist

17.15 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

17.45 Premier League Review Allir leik-
ir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoð-
aðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum 
stað.

18.45 PL Classic Matches Newcastle - 
Leicester, 1996. Leikur Newcastle og Leicest-
er var frábær skemmtun fyrir áhorfendur sem 
munu seint gleyma þessum leik.

19.15 Tottenham - Portsmouth Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review Allir leik-
ir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoð-
aðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum 
stað.

22.00 Coca Cola-mörkin 2008 Allir leik-
irnir, öll mörkin og allt það umdeildasta skoð-
að í þessum magnaða markaþætti.

22.30 Liverpool - Everton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Real Madrid - Deportivo Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

13.50 PGA Tour 2008 Útsending frá Bob 
Hope Classic mótinu í golfi.

16.50 Real Madrid - Deportivo Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

18.30 World Supercross GP Sýnt frá 
World Supercross GP en að þessu sinni fór 
mótið fram á Angel Stadium í Kaliforníu.

19.25 Ensku bikarmörkin 2009 Sýnt frá 
öllum leikjum umferðinnar í enska bikarnum 
og öll helstu tilþrifin skoðuð.

19.55 Liverpool - Everton Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

21.35 Atvinnumennirnir okkar Annar 
þátturinn í seríu um fremstu atvinnumenn 
þjóðarinnar. Auðunn Blöndal heimsækir Her-
mann Hreiðarsson. 

22.10 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki 
helgarinnar.

22.40 UFC Unleashed Í þessum þáttum 
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting 
Champion skoðaðir.

23.25 Liverpool - Everton Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

08.05 Lake House 

10.00 Over the Hedge 

12.00 The Breakfast Club 

14.00 Lake House 

16.00 Over the Hedge 

18.00 The Breakfast Club 

20.00 Hollywoodland Stjörnum prýdd  
glæpasaga sem átti sér stað árið 1959 þegar 
leikarinn George Reeves, þá þekktastur fyrir 
leik sinn sem Superman féll sviplega frá. 

22.05 Stander

00.00 Carlito‘s Way. Rise to Power

02.00 I‘ll Sleep When I‘m Dead 

04.00 Stander

06.00 Bigger Than the Sky 

> Chad Michael Murray
„Helst af öllu vil ég vera með 
stutt hár og mikið skegg. En það 
samræmist því miður ekki þeirri 
hugmynd sem Lucas hefur.“ 
Murrey fer með hlutverk 
Lucasar í þættinum One 
Tree Hill en í kvöld hefst 
sjötta þáttaröðin á Skjá-
Einum.

20.00 Hollywoodland STÖÐ 
2 BÍÓ.

21.00 The Truth About Binge 
Drinking SKJÁREINN

21.15 Sporlaust (Without a 
Trace) SJÓNVARPIÐ

21.30 Men in Trees STÖÐ 2

21.30 20 Good Years STÖÐ 2 
EXTRA

Fyrir nokkrum dögum sat hópur fólks í mötu-
neyti og borðaði súpu. Ég var einn þeirra. 
Menn þögðu lengst af en svo var þögnin rofin 
með pælingu um hvað væri í raun í gangi 
á Gasa. Nokkrar kenningar voru viðraðar og 
jafnframt fullyrt að glæpir gegn mannkyninu 
væru framdir á hverjum degi og okkur væri í 
raun sama. Undir þetta vildu ekki allir skrifa 
en erfitt var þó að mótmæla því að viðbrögð 
stjórnvalda um allan heim voru ekki í neinu 
samhengi við tilefnið. Það var líka spurt hvað 
þyrfti að leita langt aftur í tímann til að finna 
glæpi sem væru hæfir til samanburðar. Ég stóð 
svo upp frá borðinu og hélt áfram að vinna. Ég efast um að ég geti 
svarað spurningunni en í gær var mér snúið í rétta átt, kjósi ég að 
leita svarsins.

Fólkið á Gasa vinnur þessa dagana við að leita í rústum nokkur 

þúsund bygginga sem hafa verið jafnaðar 
við jörðu. Íbúðarhúsnæði og skólar jafnt 
sem opinberar stofnanir eru rústir einar og 
fréttamyndir sýna að eina leiðin til að komast 
í gegnum hauginn er notkun stórvirkra vinnu-
véla. Það er grimmilegt til þess að hugsa að 
það er ekki verið að reyna bjarga verðmætum 
heldur er verið að sækja lík þeirra sem grófust 
undir. 

Það er erfitt að meta þessa atburði í sögu-
legu samhengi. Hvenær gerðist eitthvað eins 
og þetta síðast? Þegar ég sá fréttina þar sem 
stór jarðýta var að hjakkast í múrsteinahrúg-

unni kom upp í hugann að þýskir nasistar notuðu svona verkfæri 
við að ýta líkum gyðinga niður í fjöldagrafir sem þeir höfðu grafið 
í útrýmingarbúðunum sínum. Þeir komust ekki heldur í gegnum 
hauginn án þess að nota jarðýtur. 

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON OG STÓRVIRKAR VINNUVÉLAR

Það er erfitt að eiga við hauginn

▼
▼

▼

▼
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MÁNUDAGUR  26. janúar 2009 25

SVT 1

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Svörtu hestarnir

15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.26 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Ársól
23.05 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. gestur þáttarins er bankamála-
ráðherra Björgvin G. Sigurðsson. Getur hann 
sagt okkur hvað við skuldum? 

21.00 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. Vonbrigði 
og væntingar bankastarfsmanna eru meðal 
umræðuefna. Gestur er Helga Jónsdóttir.

21.30 Sportið mitt  Farið yfir íþróttavið-
burði helgarinnar í máli og myndum í umsjá 
Sverris Júlíussonar.

12.20 OBS  12.25 Søren og Søren  13.00 Det 
lille hus på prærien  13.50 Nyheder på tegnsprog  
14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 Boogie 
Mix  15.00 Family Guy  15.30 Braceface  15.55 
Oggy og kakerlakkerne  16.00 Troldspejlet  16.15 
Robotboy  16.30 Den travle by  17.00 Aftenshowet  
17.30 TV Avisen med Sport  18.00 Aftenshowet 
med Vejret  18.30 Guld og grønne skove  19.00 
Vild i storbyjunglen  20.00 TV Avisen  20.25 
Horisont  20.50 SportNyt  21.00 Hercule Poirot  
22.35 OBS  22.40 Hvor kragerne vender 

12.05 Berlin, Berlin  12.30 Viten om  13.00 
NRK nyheter  13.05 Norge rundt  13.30 Koht i 
familien  14.00 NRK nyheter  14.05 Par i hjerter  
15.00 NRK nyheter  15.10 Dynastiet  16.00 NRK 
nyheter  16.10 Oddasat - nyheter på samisk  16.25 
Tid for tegn  16.40 Mánáid-tv - Samisk barne-
tv  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Mikkes 
klubbhus  17.25 Vennene på Solflekken  17.40 
Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.30 Puls  
18.55 Si ja, bli min  19.25 Redaksjon EN  19.55 
Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  20.40 Livet 
i Fagervik  21.25 Store Studio  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Inspektør Lynley  23.45 Nytt på nytt 

13.05 Skidskytte  15.00 Rapport  15.05 
Konståkning. EM  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport 
med A-ekonomi  17.10 Regionala nyheter  17.15 
Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala 
nyheter  18.30 Rapport med A-ekonomi  19.00 
På spåret  20.00 Skavlan  21.00 Konståkning. EM  
22.00 Kulturnyheterna  22.15 Solens mat  22.45 
Misstänkt  00.45 Sändningar från SVT24   

Vinsælasti skemmtiþáttur veraldar 
snýr aftur áttunda árið í röð og betri 
en nokkru sinni fyrr. Draumur sjö 
söngvara hefur ræst og allir hafa 
slegið í gegn, selt milljónir platna, 
bætt met og sungið sig inn í hjörtu 
heimsbyggðarinnar. Síðasti sigurveg-
ari, rokkarinn David Cook, gaf nýverið 
út sína fyrstu plötu og er hún einmitt 
meðal þeirra allra vinsælustu vestan-
hafs í dag. Leitin að áttundu Idol-
stjörnu Bandaríkjanna hófst í síðustu 
viku, en til þess eru mætt til leiks sem 
fyrr Simon Cowell, Randy Jackson og Paula Abdul. Þeim til fulltingis í fyrsta 
sinn í sögu American Idol er fjórði dómarinn, söngkonan, lagahöfundurinn 
og músíkmógúllinn Kara DioGuardi. Það er því öruggt að eitthvað nýtt og 
óvænt mun gerast í nýrri seríu af American Idol. Í kvöld halda áheyrnarpruf-
urnar áfram í San Francisco og Louisville.

STÖÐ 2 KL. 20.00
American Idol

16.00 Hollyoaks (110:260) 

16.30 Hollyoaks (111:260)

17.00 Seinfeld (21:24)

17.25 E.R. (21:25)

18.10 My Boys (17:22) 

18.30 20 Good Years (6:13)

19.00 Hollyoaks (110:260)

19.30 Hollyoaks (111:260)

20.00 Seinfeld (21:24) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. Hann er nefnilega óendan-
lega smámunasamur og sérvitur. Sem betur 
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlunga-
fullir og hann sjálfur. 

20.25 E.R. (21:25) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

21.10 My Boys (17:22) Frábærir gaman-
þættir um unga konu sem er greinahöfund-
ur hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást við 
einkamálin ásamt því að sanna sig í karla-
heimi.

21.30 20 Good Years (6:13) Good Years 
(5:13) Frumlegir og ferskir gamanþættir um 
John Mason og Jeffrey 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.

22.00 Réttur (2:6) 

22.45 Cold Case (4:23) 

23.30 Mad Men (6:13)

00.15 Sjáðu 

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Dularfull spennuþáttaröð í anda 
Stephens King sem sífellt tekur 
óvænta stefnu. Joe Miller er lögreglu-
maður sem vinnur að morðrannsókn 
og finnur undarlegan lykil sem opnar 
honum allar dyr sem þó ganga alltaf 
að einu og sama mótelherberginu 
þar sem dulmagnaðir atburðir eiga 
sér sér stað. Með aðalhlutverk fara 
Peter Krause, Julianna Margulies og 
Kevin Pollack.

   VIÐ MÆLUM MEÐ

The Lost Room
Stöð 2 kl. 22.15
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20% lægra verð á öllum bragðtegundum skyr.is drykkjarins!
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT 2. merki, 6. mannþyrping, 
8. berja, 9. skjön, 11. til, 12. litur, 14. 
bragðbætir, 16. í röð, 17. hyggja, 18. 
fiskur, 20. ólæti, 21. stígur.
LÓÐRÉTT 1. bumba, 3. hæð, 4. átelja, 
5. miskunn, 7. áhald, 10. beiskur, 13. 
gagn, 15. rjál, 16. rámur, 19. kusk.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tákn, 6. ös, 8. slá, 9. mis, 
11. að, 12. brúnn, 14. krydd, 16. hi, 
17. trú, 18. áll, 20. at, 21. slóð. 
LÓÐRÉTT: 1. vömb, 3. ás, 4. klandra, 
5. náð, 7. sirkill, 10. súr, 13. nyt, 15. 
dútl, 16. hás, 19. ló. 

Breski stórleikarinn Ray Winstone 
er einhver dyggasti stuðningsmað-
ur enska knattspyrnuliðsins West 
Ham. Liðið er sem kunngut er í 
eigu Björgólfs Guðmundssonar og 
hefur verið sagt eiga í fjárhags-
erfiðleikum síðan íslensku bank-
arnir hrundu. Winstone segist hins 
vegar engan kala bera til Björ-
gólfs persónulega þrátt fyrir allt. 
Enda hafi þeir lyft þungum bagga 
af félaginu. „Stuðningsmennirnir 
eru að minnsta kosti brattir enda 
erum við í áttunda sæti deildarinn-
ar,“ segir Winstone sem er nýkom-
inn heim frá Bandaríkjunum en 
þar var hann að leika í kvikmynd-
inni 13 á móti Mickey Rourke. „Og 
svo seldum við Craig Bellamy til 
City með töluverðum ágóða,“ bætir 
Winstone við.

Ray Winstone hefur reyndar 
haft horn í síðu auðkýfinga frá 
framandi löndum sem hafa keypt 
ensk knattspyrnufélög á undan-
förnum árum og eytt himinháum 
fjárhæðum í knattspyrnustjörn-
ur. Og nefnir nú síðast Manchest-
er City sem virðist hafa yfirfulla 
vasa af klinki. „Ólíkt þeim þá gat 
maður tengt sig við Björgólf og 
Íslendingana, ég meina, það rennur 
sameiginlegt víkingablóð í æðum 
okkar,“ segir Ray og vill því ekki 
taka undir þau orð að Björgólfur 
hafi komið West Ham á kaldan 
klaka. „Ég skelli skuldinni alfar-
ið á bankakerfið, ekki á Björgólf 
persónulega heldur bankakerfið í 
heild sinni,“ útskýrir Ray.

Winstone kom hingað til lands 
fyrir þremur árum. Og segist 
hafa fallið fyrir land og þjóð. Hann 
langi meira að segja að koma hing-
að og veiða í einhverri af ám lands-
ins. „Svo lengi sem ég þarf ekki að 
borða ónýtan hákarl,“ segir Ray og 
hryllir við þegar hann er upplýstur 
um að nú sé akkúrat runninn upp 
tími þorramatar á Íslandi.

Þegar talið berst frá íslenskum 
laxi og silungi aftur að efnahags-
vandræðum Íslendinga fýkur í 
Ray þegar hann rifjar upp hryðju-
verkalögin sem sett voru á Ísland. 
„Þetta var algjörlega ófyrirgef-
anlegt af breskum stjórnvöldum. 
Algjörlega út í hött,“ segir Ray og 
er heitt í hamsi. „Við eigum okkur 
sögu, Íslendingar og Bretar, við 
stóðum saman í seinni heimstyrj-
öldinni og þetta var alveg fráleitt.“ 
Og þegar blaðamaður segir honum 

frá lopapeysusöfnun landsmanna 
handa köldum gamalmennum í 
Bretlandi þá er Ray eiginlega bara 
nóg boðið. „Þið eigið ekkert að 
vera gera þetta, mér finnst þetta 
bara skandall, að svona skuli vera 
komið fram við eldri borgara. En 
þegar gamalmenni eru að hrynja 
niður af kulda og hryðjuverkalög-
gjöf er beitt á vinaþjóð þá hlýtur 
það að segja manni að eitthvað er 
að í bresku samfélagi.“ 

freyrgigja@frettabladid.is

RAY WINSTONE: LANGAR AÐ VEIÐA Á ÍSLANDI

Aðgerðir Breta gegn Ís-
lendingum ófyrirgefanlegar

RAY WINSTONE Á UPTON PARK Breski leikarinn Ray Winstone ásamt Alan Curbishley, 
fyrrverandi stjóra West Ham sem Eggert Magnússon réði á sínum tíma. Winstone 
segist engan persónulegan kala bera til eiganda West Ham, Björgólfs Guðmunds-
sonar, heldur skellir skuldinni alfarið á bankakerfið í heild sinni, þar liggi sökin á 
fjárhagsvandræðum heimsins.  NORDICPHOTOS/GETTY

„Auðvitað er 
maður rosa-
lega stoltur því 
ég hef fylgst 
með körfubolta 
í þrjátíu ár, en 
mér krossbrá 
þegar ég sá 
að hann yrði í 
byrjunarliðinu. 
Það kemur 
samt kannski 
ekki á óvart 

því hann hefur rosalega hæfi-
leika og hefur aldrei leikið sér 
með neitt annað en bolta.“

Guðný Svava Friðriksdóttir móðir Vals 
Orra Valssonar, 14 ára körfuboltakappa í 
Njarðvíkurliðinu, sem er yngsti leikmaður 
til að spila, byrja inn á velli og skora í 
úrvalsdeild karla.

„Óneitanlega er gaman að vera líkt við Poe. Það 
hljómar vel. Ég hef alltaf verið Poe-maður,“ segir 
Stefán Máni rithöfundur.

Hið virta tímarit Spiegel tekur í hverri viku 
saman mikilverðustu bækur vikunnar. Í janúar kom 
Skipið eftir Stefán Mána út í þýskri þýðingu undir 
heitinu Das Schiff. Gagnrýnandi Der Spiegel velur 
bókina eina þá merkustu í þeirri viku og gefur henni 
auk þess lofsamlega umsögn þar sem Skipinu er líkt 
við verk Edgars Allans Poe og H.P. Lovecrafts.

Verk Poes sem þýski gagnrýnandinn vísar til er 
Arthur Gordon Pym og Stefán Máni segist reyndar 
ekki hafa lesið þá bók en hún sé skipabók og þannig 
skyld Skipinu. En viðbrög í Þýskalandi hafa verið 
einkar ánægjuleg. „Mikil og komu fljótt. Virkilega 
gaman en ég hef ekki heyrt enn af almennum viðtök-
um. Í kjölfar þessa hafði kvikmyndafyrirtæki í Berl-
ín samband og spurðist fyrir um réttinn. Ég kom 
þeim í samband við ZikZak sem á kvikmyndaréttinn 
og vel má vera að eitthvað komi út úr því.“

Stefán Máni er þegar byrjaður á næstu bók. Tekur 
janúar fagnandi sem fyrir honum þýðir vinnufriður 
og til stendur að skila handriti inn næsta haust. „Já, 
og nei. Meira – nei,“ svarar Stefán, spurður hvort 

hún sverji sig í ætt við Ódáðahraun, síðustu bók 
hans. „Hún var harðkjarnakrimmi. Næsta bók er 
mýkri og aðalpersónan venjulegur strákur en ekki 
harðhaus. Kannski meira í líkingu við bækurnar 
Hótel California og Ísrael en þó eru þarna dular-
full mál í bland. Venjulegur strákur lendir í miklum 
ævintýrum. Ég er ofboðslega spenntur fyrir þessari 
bók sem gengur vel.“  - jbg

Stefáni líkt við Edgar Allan Poe

Kvikmyndin Bronson í leikstjórn hins 
danska Nicholas Winding Refn hefur 
vakið mikla athygli á Sundance-kvik-
myndahátíðinni sem nú er haldin í Utah-
ríki í Bandaríkjunum. Þórir Snær Sig-
urjónsson hjá kvikmyndafyrirtækinu 
ZikZak, er einn framleiðanda mynd-
arinnar en gagnrýnendur hafa hrós-
að henni hástert og kvikmyndarýn-
ir karlablaðsins FHM telur hana 
vera Clockwork Orange 21. ald-
arinnar. „Jú, hún hefur verið að 
fá prýðilega dóma,“ segir Þórir 
hógvær í samtali við Fréttablað-
ið en hann var staddur á Sund-
ance til að fylgja eftir sýningum 
á stuttmynd Rúnars Rúnarsson-
ar, 2Birds sem aldrei þessu vant 
fór heim verðlaunalaus. 

Bronsonmyndin er hins vegar 

lauslega byggð á ævi einhvers þekktasta fanga 
Bretlands, Michaels Gordons Peterson. Hann 
breytti síðar nafni sínu í Charles Bronson. 
Michael þessi er sagður vera hættuleg-
asti fangi Bretlands og þrátt fyrir að hafa 
„aðeins“ framið þrjú afbrot þá hefur honum 

tekist að halda sér á bak við lás og slá í 34 ár 
fyrir uppátæki sín innan fangelsismúranna. Þar 
af er þrjátíu ár í einangrun.

Aðalleikari myndarinnar, Tom Hardy, hefur 
fengið frábæra dóma fyrir frammi-

stöðu sína. Þórir upplýsir að Hardy 
þessi hafi lagt mikið á sig og 

hann hafi átt mörg samtöl við 
umræddan Bronson. „Hann 
var dæmdur fyrir smáafbrot 
á sínum tíma og ákvað upp frá 
því að verða frægasti fangi 
Bretlandi. Honum tókst það,“ 
segir Þórir. Kvikmyndabiblí-
an Varitey gaf kvikmyndinni 

prýðilega dóma á vefsíðu sinni 
og vefsíðan Indiwire, sem er 

ein virtasta sjálfstæða kvik-
myndasíða í heimi, hrós-

ar henni í hástert. - fgg

Þórir framleiðir mynd um Charles Bronson

HARDY OG ÞÓRIR Eins og sjá má 
lagði leikarinn Tom Hardy töluvert 

á sig til að ná líkamsburðum 
og geðveikisglampa Charles 

Bronson. Þórir Snær framleiðir 
myndina um þennan 

þekktasta fanga 
Bretlands.

STEFÁN MÁNI Poe stundaði ekki sjósund í Norður-Atlantshafi 
sem Stefán - en þó finnur þýskur gagnrýnandi líkindi milli 
verkja þeirra tveggja.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GLÆNÝR 
RAUÐMAGI
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– Mest lesið

Sýningin Don John sem hjónakorn-
in Gísli Örn Garðarsson og Nína 
Dögg Filippusdóttir leika í hefur 
verið færð um set. Don John var 
sýnt í hinu fornfræga leikhúsi Royal 
Shakespeare Theatre í leikhúsbæn-
um Stratford-upon-Avon en verður 
nú sett upp, með sama leikhópi, í 

nýju og glæsilegu 
leikhúsi sem er á 
besta stað í London. 
Leikhúsið tekur 
fimm hundruð 
manns í sæti og 
mega þau Gísli og 
Nína því eiga von 

á að dvelja ögn 
lengur í breska 
heimsveldinu.

Eins og 
Fréttablaðið greindi frá hafa dyrnar 
heldur betur opnast fyrir leikar-
anum Stefáni Karli Stefánssyni 
eftir stórkostlega frammistöðu sem 
Trölli í Bandaríkjunum. Stefán var 
kallaður í prufur fyrir þrjá viðamikla 
söngleiki: sem Skari í Lion King, 
í Billy Elliot og svo í 
söngleik eftir U2-
bræðurna Bono 
og The Edge um 
Köngulóarmanninn. 
Samkvæmt Fésbók 
Stefáns hefur hann 
nú verið kallaður 
aftur í prufur fyrir eitt 
þessara verkefna 
og segist hann vera 
nokkuð bjartsýnn á 
framhaldið.

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
nokkru hélt Jóhann Páll Valdi-
marsson og fjölskylda í ansi magn-
aða för til Egyptalands á meðan 
stríðið á Gasa stóð sem hæst. Svo 
virðist sem nærvera bókakóngsins 
hafi haft nokkuð góð áhrif því fljót-

lega tók öldur að lægja 
milli Ísraela og Palest-
ínumanna. Varla mátti 
Jóhann þó koma 
seinna heim því ekki 
virðist vera vanþörf 
á góðum friðarsamn-
ingamönnum á Íslandi 
eins og staðan er í 

dag. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Almenn námskeið

»Tölvunám byrjenda.
   Námskeið ætlað algjörum byrjendum á öllum aldri.
   Hefst 3. feb og lýkur 26. feb. Kennt er mán og mið. Morgun og kvöldnámskeið í boði
   Lengd: 42 std.  Verð kr. 32.900,-

»Almennt tölvunám.
   Windows – Word – Excel – Internet - Outlook
    Hefst 4. feb og lýkur 4. mars. Morgun og kvöldnámskeið í boði
   Lengd: 58 std.  Verð kr. 44.900,-

»ECDL tölvunám.
Ítarlegt tölvunám sem lýkur með alþjóðlegri vottun.

   Windows – Word – Excel –PowerPoint – Internet – Outlook.
   Hefst 4. feb og lýkur 11. mars.  Morgun og kvöldnámskeið í boði
   Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,-

Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk.
Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin í dag.

»Photoshop - Illustrator - InDesign
   Næsta námskeið hefst 27. jan (fá sæti laus)
   Lengd 105 std  Verð kr. 116.000,-

Grafísk hönnun

Vefsíðugerð

Stutt og hnitmiðuð 210 stunda námsbraut sem skilar strax árangri. Nám á þessari braut 
hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu sína með aukinni  menntun og tölvufærni.

Hentar einnig vel sjálfstæðum atvinnurekendum og einyrkjum sem vilja vera sem mest
sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og við bókhaldið. 

Að námi loknu eiga þátttakendur að vera færir um að sinna flestum skrifstofustörfum 
sem ritarar og öflugir tölvunotendur og sem fulltrúar og bókarar. 

Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur  með prófi eða verkefni, tölvugreinunum 
lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu.

»Tölvugreinar:
   Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet og Outlook 
   (tölvupóstur, dagbók skipulag) stafræn myndvinnsla ofl.

»Viðskiptagreinar:
   Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur, bókhaldsgrunnur og tölvufært 
   bókhald í Navision.

Næsta námskeið hefst 4. feb. Kvöld og morgunnámskeið í boði.
Tilboðsverð kr. 149.000,- Ath. möguleika á niðurgreiðslu fyrir 
atvinnulausa og endurgr. stéttarfélags.
Námið er metið til eininga.  Allt kennsluefni innifalið.

Tölvu og bókhaldanám

Stök forrit
Dreamweaver

Excel frh

Excel grunnur

Flash

Illustrator

Office 2007 kynning

Outlook

Photoshop grunnur

Photoshop ljósmyndun 

PowerPoint

Stafrænar myndavélar

Word ritvinnsla

Bókhald I

Bókhald II

Navision fjárhagsbókhald

Tollskýrslugerð

St.fj
26

14

21

21

32

5

10

21

26

10

14

21

100

32

42

21

Hefst
11. feb

18. feb

25. feb

17. feb

25. feb

9. feb

11. feb

28. jan

10. feb

6. mar

25. feb

6. feb

13. mar

4. feb

20. apr

15. maí

Verð
29.000,-

24.000,-

24.000,-

24.000,-

44.000,-

7.900,-

15.000,-

24.000,-

29.000,-

15.000,-

15.000,-

24.000,-

94.000,-

36.000.-

49.000.-

28.000.-

Eldri borgarar 60+ 

»Grunnnámskeið.
   30 kennslustd. tölvunámskeið fyrir algjöra byrjendur 60+.
   Hæg yfirferð með reglulegum endurtekningum í umsjá þolinmóðra kennara.  
   Ritvinnsla, internetið og tölvupóstur. Hefst  28. jan. og lýkur 18. feb.  Kennt er 
   mánudaga og  miðvikudaga kl. 13-16.  Verð kr. 20.500,- (kennslubók innifalin)

»Framhald.
   30 kennslustd. námskeið.  Hentar þeim sem lokið hafa grunnnámskeiðinu
   eða hafa samæbrilega undirstöðu. Hefst  29. jan. og lýkur 19. feb.  Kennt er þriðjudaga  
   og  fimmtududaga kl. 13-16.  Verð kr. 20.500,- 

Möguleikar fyrir atvinnulausa!
Atvinnulausum gefst kostur á að skrá sig á nokkur námskeið sem haldin eru í skólanum á 
vegum Vinnumálastofnunar og eru þessi námskeið atvinnulausum að kostnaðarlausu.
Upplýsingar og skráning  á þessi námskeið fer fram hjá ráðgjöfum Vinnumálastofnunar. 

Jafnframt niðurgreiðir Vinnumálastofnun önnur námskeið skólans um allt að 50%. 
Flest stéttarfélög styrkja auk þess félagsmenn sína myndarlega til náms hjá okkur.
Kynntu þér rétt þinn hjá þínu stéttarfélagi.

VORÖNN 2009

»Vefsíðugerð - grunnur. Photoshop og Dreamweaver
   Næsta námskeið hefst 28. jan.  Kvöld og morgunnámskeið í boði.
   Lengd: 47 std.  Verð kr. 49.000,-

»Vefsíðugerð frh. Dreamweaver – HTML - Javascript
   Lengd: 31 std.  Verð kr. 32.000,-
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í dag er mánudagurinn 26. 
janúar, 26. dagur ársins. 

10.25 13.40 16.56
10.25 13.25 16.25
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Hvernig væri að gefa skammdeginu smá frí og skreppa til 

Kaupmannahafnar, London eða Berlínar? 

Borgirnar eru spennandi áfangastaðir fyrir þá sem vilja hvíla sig 

aðeins á vetrinum. Bókaðu flug á betra verði á 

www.icelandexpress.is – þú hefur gott af því að skella þér út!

Skelltu þér út, 
þú átt það inni!
Køben, London og Berlín á frábæru verði

Í fæðingarhríðum Nýja-Íslands 
virðast hörmungarnar engan 

enda ætla að taka. Athygli okkar 
flögrar á milli sökudólganna sem 
hafa svikið okkur í laumi í lang-
an tíma. Auðmannanna sem hafa 
það eina markmið að svíða til sín 
allt okkar strit. Bankanna sem 
voru í sama leiðangri á bak við 
svo hjartnæmar ímyndarauglýs-
ingar að jafnvel harðsvíruðustu 
naglar klökknuðu. Hins grátbros-
lega seðlabankastjóra, „fjármála-
eftirlitsins“, að ógleymdum forseta 
og ráðherrum sem fannst svo geð-
veikt gaman að vera þotulið. Yfir 
og allt um kring trónir krumla 
alþjóðlegrar fjármálakreppu sem 
ætlar að kreista líftóruna úr okkur 
öllum.

OG VIÐ sem létum telja okkur 
trú um ævintýrið um að lifa, ef 
ekki hamingjusöm, þá að minnsta 
kosti svolítið stöndug til æviloka, 
en sitjum nú uppi í rústunum með 
stjarnfræðilegar afborganir af 
einhverju sem aldrei var raunveru-
legt. Á tímabili höfðum við jafn-
vel látið okkur dreyma útópíska 
drauma um alls kyns fínerí eins 
og ósnortna náttúru og jafnrétti 
kynjanna. Ó, ef við hefðum bara 
haft vit á að njóta þeirra vanda-
mála sem á tímabili virtust ærin 
og aðkallandi en eru nú horfin á 
bak við þykkt lag af afkomuótta. 

Í ÖLLUM aðstæðum eiga að leyn-
ast tækifæri en í okkar stjórn-
lausu hremmingum eru þau hreint 
ekki áberandi. Einmitt þegar við 
erum rétt nýbyrjuð að reyna að 
átta okkur á helstu staðreyndum 
kemur í ljós að þær eru enn verri 
en við héldum í gær. Ef allt fer sem 
horfir verður þetta árið sem hlýn-
un jarðar bræðir jöklana í hvelli, 
Hekla gýs og fuglaflensan nær sér 
almennilega á strik.

TIL AÐ drepast ekki alveg úr 
svartsýni við þessar hroðalegu 
kringumstæður er friðsamlegt 
andóf á almannafæri auðvitað 
mikilvægt lýðræðislegt innlegg. Í 
pásum er samt upplagt að slökkva 
stundum á fréttatímunum, borða 
ótal rjómakökur, detta íða á þorra-
blótinu, lesa allar rauðu ástarsög-
urnar og skreppa til spákonu sem 
hefur á sér orð um dæmalaust 
næmi. Hún skautaði glaðlega fram 
hjá kreppunni og vatt sér strax í 
ástir, barneignir, ferðalög og pen-
inga. Samkvæmt hennar áætlunum 
munu öll þessi grundvallaratriði 
blómstra í lífi mínu ævilangt, ég 
þarf ekki að hafa nokkrar áhyggj-
ur eftir allt saman. Mér líður strax 
miklu betur.

Óþarfa 
áhyggjur
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