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Humarmedalíur18 humarhalar
Humarinn pillaður og snyrtur, settur á pinna og steiktur í 1 mínútu á hvorri hlið á sjóðandi heitri pönnu. Blómkálstoppar100 bl

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

„Ég útskrifaðist fyrir þremur 
árum sem kokkur frá Hótel Sögu, 
síðan þá hef ég unnið á veitinga-
staðnum Grillinu á milli þess 
sem ég fer utan í matreiðsluferð-
ir, ef svo má segja,“ segir Þrá-
inn Freyr Vigfússon, aðstoðar-
yfirmatreiðslumaður á Grillinu á 
Hótel Sögu. 

„Ég byrjaði á því að fara til 
Suður-Frakklands fyrst eftir að 
ég útskrifaðist og vann á veitinga-
stað þar í nokkra máíð

Gómsætir humarpinnar
Þráinn Freyr Vigfússon, meðlimur kokkalandsliðsins og matreiðslumaður ársins 2007, lumar á girnilegri 

uppskrift að humri, en hugmyndina fékk hann þegar hann vann á veitingastað í Chicago. 

Þráinn hefur unnið á veitingastöðum víðs vegar um heiminn en snýr þó alltaf aftur til Íslands, oftar en ekki með nýjar og ferskar 

hugmyndir á matseðilinn.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HUMARMEDALÍUR með mangói og blómkáli  FYRIR 6

SKAUTAFERÐ  með fjölskyldunni er tilvalin helgar-
skemmtun. Í Egilshöll er til dæmis boðið upp á sérstakt 
fjölskylduverð sem miðast við tvo fullorðna og tvö 
börn og skautaleiga er á staðnum.
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2. janúar -28. febrúarHinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður 
bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“með fíkjum, salati og ferskum parmesanostiRJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPAmeð humarfrauði
MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI

með ristuðu grænmeti, kartöflumaukiog hunangskryddsósu (4.590 kr.)
ÖNDmeð appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)NAUTALUNDBéarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉEmeð súkkulaði ís  
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VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA
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Vala Matt 
er að vinna 
að nýju og 
spennandi 

verkefni

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  30. janúar 2009

VALA MATT

Ný vinna 
– ný tækifæri
FÖSTUDAGUR FYLGIR 
FRÉTTABLAÐINU Í DAG

ÞRÁINN FREYR VIGFÚSSON

Safnar uppskriftum í 
utanlandsferðunum
• matur • helgin

            Í MIÐJU BLAÐSINS

PAKKAÐ NIÐUR Geir H. Haarde var í óða önn að pakka niður á skrifstofu sinni í Stjórnarráðinu í gær þegar ljósmyndara Frétta-
blaðsins bar að garði.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sókn til 
mannréttinda
Kvennasamningur Sam-

einuðu þjóðanna er 
þrjátíu ára.

TÍMAMÓT 18

®

YFIR 1000 VÖRUTEG. MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSL.

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
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MARÍA HULD MARKAN

Seldu lag í breska 
tölvuauglýsingu
Amiina hugsar sér aftur til hreyfings

FÓLK 30

Gaukur 
sýknaður
Hæstiréttur sýkn-
aði Gauk Úlfars-
son í meiðyrðamáli 
vegna bloggskrifa.

FÓLK 30

FÓLK Aðeins tvö lög af þeim átta 
sem keppa um farseðilinn á Eur-
ovision í Moskvu verða sungin á 
íslensku. 

Höfundar laganna hyggj-
ast ekki þýða textana yfir á 
ensku sigri 
þeir í keppn-
inni. Í fyrra 
voru fjögur af 
þeim átta lögum 
sem kepptu til 
úrslita sungin á 
íslensku. 

Þórhallur 
Gunnarsson, 
dagskrárstjóri 
RÚV, útilokar 
ekki að reglum 
næstu keppni 
verði breytt. 
Mörður Árnason segir það skrítið 
að hafa enska texta í íslenskum 
tónlistarþætti.

 - fgg / sjá síðu 24

Eurovisionkeppnin:

Íslenskan á 
undanhaldi

ÚRKOMA EYSTRA   Í dag verða 
norðaustan 5-10 m/s en 8-15 
síðdegis. Slydda eða snjókoma A- 
og NA-lands eftir hádegi og fram á 
nóttu. Yfireitt úrkomulaust og bjart 
vestra. Frost 0-5 stig.

VEÐUR 4
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Taktlaus ríkisútgjöld
Þegar hið opinbera sýnir aðhald 
í uppsveiflu aukast möguleikar 
á að halda hjólum atvinnulífsins 
gangandi þegar að kreppir, skrifar 
Sigríður Dís Guðjónsdóttir.

UMRÆÐAN 16

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde frá-
farandi forsætisráðherra kveð-
ur stjórnmálin í dag. Í gær tók 
hann sér tíma til að taka til á 
skrifstofunni sinni fyrir eftir-
mann sinn, sem að öllum líkind-
um verður Jóhanna Sigurðar-
dóttir. 

Geir hefur setið á Alþingi frá 
árinu 1987 en áður var hann 
aðstoðarmaður fjármálaráð-
herra og þar áður hagfræðing-
ur í Seðlabankanum. Geir var 
skipaður fjármálaráðherra árið 
1999 en hefur gegnt starfi for-
sætisráðherra frá 2006. 

Geir greindist nýlega með ill-
kynja æxli í vélinda og heldur til 
Hollands í aðgerð í næstu viku.

Geir mun halda ræðu á stjórn-
málafundi Sjálfstæðisflokksins 
á Grand hóteli klukkan 13.00 
í dag. Þar mun hann fara yfir 
stjórnmálaástandið, stjórnar-
slitin og horfurnar í íslensku 
þjóðfélagi. - kg

Fráfarandi forsætisráðherra:

Geir kveður 
stjórnmálin

Haukar á 
toppinn
Haukar rúlluðu 
yfir Framara 
í uppgjöri 
toppliðanna 
í handbolt-
anum.

ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG

EFNAHAGSMÁL Tveir af helstu 
forkólfum Existu, aðaleiganda 
Kaupþings þar til bankinn féll, 
skráðu íbúðarhús sín á maka sína 
í kringum hrun fjármálakerfis-
ins í haust. Hið sama gerðu þó 
nokkrir aðrir bankamenn um 
svipað leyti.

Nokkrum dögum fyrir banka-
hrunið eða 25. september afsal-
aði Erlendur Hjaltason, forstjóri 
Existu og formaður Viðskipta-
ráðs, sér sínum hluta í húsinu 
við Auðarstræti og færði yfir á 
konu sína. Fáeinum vikum síðar, 
hinn 20. október, gerði hinn for-
stjóri Existu, Sigurður Valtýsson, 
það sama og afsalaði sér sínum 

hluta í húsinu í Iðalind og lét skrá 
á konu sína.

Forstjóri MP verðbréfa hefur 
einnig skráð hús sitt og konu sinn-
ar á hennar nafn. Það gerði Styrm-
ir Þór Bragason sama dag og Geir 
Haarde forsætisráðherra bað guð 
að blessa Ísland í frægu sjón-
varpsávarpi. Frá og með 6. októb-
er hefur hús þeirra við Bakkavör 
verið skráð á eiginkonu Styrmis.

Svo virðist sem fleiri sem tengj-
ast fjármálaumsýslu hafi viljað 
breyta eignarhaldi á íbúðarhúsum 
sínum í kring um fall bankanna. 
Um tveimur vikum fyrir hrun-
ið skráði fjármálastjóri Baugs 
hús sitt á Laufásvegi á náinn ætt-

ingja. Eins og kunnugt er höfðu 
aðilar tengdir Baugi mikil ítök í 
Glitni. Hinn 18. september færði 
fjármálastjórinn, Stefán Hilmar 
Hilmarsson, húsið af sínu nafni á 
einkahlutafélagið Vegvísi. Skráð-
ur eigandi þess er móðir Stefáns.

Í fréttum Ríkissjónvarpsins í 
fyrrakvöld voru einnig nefndir 
sjö millistjórnendur hjá Kaup-
þingi sem um og eftir bankahrun-
ið skráðu hús sín á nafn makans. 

Sigurður Valtýsson gaf sér ekki 
tíma til að ræða við blaðamann 
um þessi mál í gær. Ekki náðist í 
þá Erlend Hjaltason, Styrmi Þór 
Bragason og Stefán Hilmarsson.

 - gar, kg

Báðir forstjórar Existu 
skráðu eignir á maka
Margir bankamenn skráðu fasteignir á maka sína um og eftir fall bankanna í 

haust. Meðal þeirra eru forstjórar Existu og forstjóri MP-verðbréfa. 

MÖRÐUR 
ÁRNASON

STJÓRNMÁL Ný ríkisstjórn Samfylk-
ingar og Vinstri grænna tekur að 
öllum líkindum ekki til starfa fyrr 
en á morgun. Verið var að leggja 
lokahönd á málefnasamning og 
ráðherraskipan í gærkvöldi. Þá á 
eftir að kynna það á flokksstjórn-
arfundi Samfylkingarinnar sem 
haldinn verður seinni partinn í 
dag. 

Björg Thorarensen, lagaprófess-
or við Háskóla Íslands, hefur verið 

nefnd sem líklegur dómsmálaráð-
herra. Þá hefur Gylfi Magnús-
son, dósent í viðskiptafræði, verið 
nefndur sem líklegur viðskiptaráð-
herra. Már Guðmundsson, fyrrver-
andi aðalhagfræðingur Seðlabank-
ans, hefur verið nefndur sem næsti 
seðlabankastjóri. Hann starfar 
nú sem aðstoðarframkvæmda-
stjóri peninga- og hagfræðisviðs 
Alþjóðagreiðslubankans í Basel. 

„Ég hef ekki verið beðinn um 

að taka þetta starf að mér enda 
er það mér vitanlega ekki á lausu 
nú, hvað sem síðar kann að verða,“ 
segir Már. Hann vill ekki svara 
því hvort hann myndi sækja um 
eða þiggja starfið ef honum yrði 
boðið það. „Það myndi fara eftir 
ýmsu, væntanlega meðal annars 
því hversu vel þær tímasetningar 
hentuðu mér og hversu trausta ég 
teldi umgjörð málsins,“ segir Már.  
 - jse, kóþ / sjá síðu 6

Líklegar breytingar í viðskipta- og dómsmálaráðuneyti:

Tveir fræðimenn ráðherrar



2  30. janúar 2009  FÖSTUDAGUR

Björn, ertu nokkuð að reisa 
þér hurðarás um öxl?

„Ég hef gert það alla ævi, en maður 
verður að muna að þegar einar dyr 
lokast þá opnast alltaf aðrar.“ 

Björn Björnsson trésmiður lokaði 
fyrirtæki sínu, Útihurðum og gluggum, í 
góðærinu en hefur nú opnað það aftur. 

DÓMSTÓLAR Hæstiréttur hefur dæmt tvo karl-
menn, Arnar Óla Bjarnason og Róbert Wayne Love 
til fangelsisvistar fyrir að ryðjast inn á heimili 
manns, svipta hann frelsi, beita hann ofbeldi og 
hótunum til að reyna að ræna frá honum verðmæt-
um. Arnar Óli var dæmdur í tveggja og hálfs árs 
fangelsi. Róbert var dæmdur í tveggja ára fangelsi. 
Hæstiréttur þyngdi þar með dóm héraðsdóms yfir 
Arnari Óla um 12 mánuði.

Mennirnir ruddust, ásamt stúlku, inn til manns-
ins. Innrásarmennirnir þvinguðu hann til að setj-
ast á stól. Stúlkan batt hann þar fastan með reipi 
og límbandi, keflaði hann með munnkúlu og setti 
leðurgrímu yfir höfuð hans. Mennirnir kýldu hann 
síðan og spörkuðu í hann. Arnar Óli hellti eldfim-
um vökva yfir hann og hótaði honum limlestingum 
og lífláti. Róbert barði hann með járnstöng og fékk 
þannig lykla að bifreið hans. Mennirnir tveir söfn-
uðu síðan saman munum úr íbúð mannsins, hlóðu í 
bifreið hans og óku heim til stúlkunnar.

Þremenningarnir voru dæmdir til að greiða 
fórnarlambinu tæpa hálfa milljón króna í skaða-
bætur. 

Stúlkan hafði áður verið dæmd í átján mánaða 
fangelsi í héraðsdómi. Þeim dómi var ekki áfrýjað 
til Hæstaréttar.

Tveir menn dæmdir fyrir húsbrot, frelsissviptingu og rán:

Áralangt fangelsi fyrir ofbeldi

OFBELDISMÁL Tveir sakborninganna mæta til aðalmeðferðar í 
héraðsdómi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BANDARÍKIN, AP Repúblikan-
ar í fulltrúadeild Bandaríkja-
þings greiddu ekki atkvæði með 
efnahagsráðstöfunum Baracks 
Obama. Frumvarpið var þó sam-
þykkt, þar sem demókratar hafa 
nægan meirihluta í deildinni.

Obama hafði hins vegar gert 
sér vonir um að þingmenn beggja 
flokka myndu samþykkja ráðstaf-
anirnar. Hann vonast enn til að fá 
stuðning einhverra repúblikana 
í öldungadeildinni, þegar frum-
varpið kemur til atkvæðagreiðslu 
þar.

Robert Gibbs, blaðafulltrúi 
Hvíta hússins, sagði Obama átta 
sig á því að „það muni taka meira 

en nokkra daga að breyta starfs-
háttum í Washington“.

Efnahagsráðstafanirnar kosta 
ríkissjóð samtals 819 milljarða 
dala. Obama segir nauðsynlegt að 
þetta fé verði sem fyrst til reiðu 
svo bjarga megi Bandaríkjunum 
upp úr verstu efnahagslægð sem 
þekkst hefur síðan á fyrri hluta 
síðustu aldar.

„Þessi endurreisnaráætlun mun 
skapa meira en þrjár milljónir 
nýrra starfa á næstu árum,“ sagði 
Obama. Reiknað er með að hann 
geti undirritað lögin um miðjan 
febrúar.

Í gær undirritaði Obama síðan 
lög sem eiga að tryggja konum 

og körlum sömu laun fyrir sömu 
vinnu. - gb

Efnahagsráðstafanir Baracks Obama samþykktar í fulltrúadeild:

Repúblikanar voru á móti

JAFNLAUNASTEFNA Obama undirritaði 
lög um að karlar og konur fengju sömu 
laun fyrir sömu vinnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVISS, AP Lögreglan í Sviss hefur 
upprætt umfangsmikla maríjú-
anaframleiðslu eftir að lögreglu-
menn fundu fyrir tilviljun stóran 
maríjúanaakur með loftmyndafor-
ritinu Google Earth.

Málið hefur leitt til handtöku 
samtals sextán manna. Lagt hefur 
verið hald á 1,2 tonn af maríjúana, 
og andvirði um 89 milljóna króna 
í reiðufé.

Maríjúanaakurinn var um 7.500 
fermetrar, og var inni í miðjum 
kornakri. Lögreglumenn notuðu 
Google Earth til að finna heim-
ili bænda sem grunaðir voru um 
tengsl við glæpahring, og sáu 
akurinn strax.  - bj

Svissneskir lögreglumenn:

Fundu eiturlyf 
með Google

ÍRAK, AP Flóttamannastofnun 
Sameinuðu þjóðanna býst við því 
að um hálf milljón manna, sem 
hrakist hefur að heiman vegna 
stríðsástands síðustu ára, snúi 
aftur heim á þessu ári. Þetta er 
tvöföldun frá því í fyrra.

Ástandið í Írak hefur skánað 
verulega undanfarið, segir Dani-
el Endres, fulltrúi flóttamanna-
stofnunarinnar í Bagdad.

„Þótt öryggisástandið sé enn 
brothætt, þá hefur þetta skilað 
sér í því að í fyrra sneru margir 
heim,“ sagði hann.

Á síðasta ári komust 220 þús-
und manns aftur heim til sín. 
 - gb

Flóttafólk frá Írak snýr aftur:

Hálf milljón 
heim á árinu

VINNUMARKAÐUR Kjararáð und-
irbýr nú að lækka opinbera emb-
ættismenn í launum um fimm til 
fimmtán prósent. Guðrún Zoëga, 
formaður kjararáðs, segir að 
þeir hæst launuðu lækki mest en 
lægst launuðu minnst. Engir séu 
þó með lægri laun en 450-500 
þúsund krónur á mánuði.

Embættismennirnir, sem eru 
um sex hundruð talsins, hafa 
fengið bréf frá kjararáði þar 
sem launalækkunin er útskýrð 
og hafa andmælarétt til mánaða-
móta. Ekki hefur verið ákveðið 
hvað gert verður varðandi launa-
lækkun til handa hæstaréttar-
dómurum og héraðsdómurum. - ghs

Kjararáð undirbýr aðgerðir:

Laun embættis-
manna lækkuð

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höf-
uðborgarsvæðinu stöðvaði mjög 
umfangsmikla kannabisrækt-
un í húsi á Álftanesi í fyrradag. 
Við húsleit fundust tæplega 200 
kannabisplöntur, flestar á loka-
stigi ræktunar. Karlmaður á þrí-
tugsaldri var handtekinn. 

Fyrrnefnd aðgerð er liður í 
að hamla gegn sölu og dreifingu 
fíkniefna en sem fyrr minnir lög-
reglan á fíkniefnasímann 800-
5005. Í hann má hringja nafnlaust 
til að koma á framfæri upplýsing-
um um fíkniefnamál.  -jss

Lögregla stöðvar framleiðslu:

Tvö hundruð 
plöntur gerðar 
upptækar

GRÓSKUMIKIL RÆKTUN Plönturnar voru 
flestar á lokastigi ræktunar.

HÁTÍÐ Brigdehátíð Hótel Loftleiða 
hófst í gær en keppendur eru um 
þrjú hundruð talsins. Að sögn 
Helgu Tryggvadóttur, fjölmiðla-
fulltrúa keppninnar, hefur þátt-
taka erlendra keppenda aldrei 
verið meiri.

Forskot var tekið á sæluna í 
fyrradag en samkvæmt hefð er 
svokallaður stjörnutvímenning-
ur haldinn daginn fyrir fyrsta 
keppnisdag. Meðal stjarna sem 
þá tóku í spil voru Jón Steinar 
Gunnlaugsson hæstaréttardóm-
ari og Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri Kópavogs.  - jse

Bridgehátíð Hótel Loftleiða:

300 spilarar 
mættir til leiks

Í ÞUNGUM ÞÖNKUM Jón Steinar situr 
hér með aðra hendi uppi á borði, gegnt 
honum er Þórarinn Sigþórsson. 
 MYND/JÓN BJARNI

SJÁVARÚTVEGUR Sjávarútvegsráðu-
neytið hefur auglýst til umsókn-
ar tæplega 50 tonna kvóta af blá-
uggatúnfiski. 

Túnfiskur er einn dýrasti fisk-
ur í heimi en Íslendingar hafa 
lítið veitt hann í gegnum tíðina. 
Fleiri en eitt fyrirtæki hafa þó 
sýnt áhuga að þessu sinni, að sögn 
Brynhildar Benediktsdóttur, sér-
fræðings í sjávarútvegsráðuneyt-
inu. 

Hæsta verð sem vitað er að 
greitt hafi verið fyrir einn fisk er 
um 100 þúsund dollarar, eða um 
12,5 milljónir króna. Hver fisk-
ur getur orðið allt að 100 kíló að 
þyngd. 

Sem strandríki á Ísland rétt á 
túnfiskkvóta en hann hefur sjald-
an verið nýttur. Undantekning var 
þó í fyrra þegar Borg ehf. í Hrís-
ey bauð í kvótann og fékk. Var 
frystitogarinn Eyborg þá sendur 
á túnfiskveiðar í Miðjarðarhafi. Í 
áhöfn á Eyborginni voru kafarar 
sem smöluðu túnfiskinum í nót til 
eldis í kvíum við Möltu. 

Birgir Sigurjónsson gerði 
Eyborgina út á túnfiskveiðarn-
ar. Hann segir að veiðarnar hafi 
gengið ágætlega en ekki sé ljóst 
með verðmæti aflans. Um til-
raunaveiðar hafi verið að ræða. 
Skipið hafi verið í Miðjarðar-
hafinu og því hafi hann ákveðið 
að bjóða í kvótann í fyrra. Hefði 
skipið hins vegar verið hér við 
land hefði veiðin varla borgað sig 
þar sem sigla þarf 3.200 mílur 
aðra leiðina á miðin. 

„Fiskverð fer almennt lækk-
andi,“ segir Birgir. „En þetta er 
mjög dýr fiskur, algjör munað-

arvara,“ segir hann og bendir á 
að túnfiskurinn sem Íslendingar 
þekki úr blikkdósunum sé aðeins 
uppsópið, ruslið sem falli af borð-
um. Birgir er þó ekki bjartsýnn á 
veiðarnar og segir að Grænfrið-
ungar séu farnir að herja á tún-
fiskveiðiskip eins og önnur skip.

Túnfiskur er víðförull uppsjáv-
arfiskur sem heldur sig í Mið-
jarðarhafi og öllu Atlantshafi. 
Túnfiskurinn gengur í íslenska 
lögsögu en þó minna undanfarin 
ár þar sem stofninn hefur verið 

lítill. Brynhildur segir kvótann 
hafa verið minni undanfarið í 
því skyni að reyna að ná stofnin-
um upp svo að hann fari að ganga 
meira í Atlantshafið eins og hann 
gerði áður.

Erfitt er að segja nákvæm-
lega hversu mikil verðmæti fel-
ast í túnfiskskvóta Íslendinga því 
margir verðflokkar eru í gangi. 
Verðið fer meðal annars eftir því 
hvernig fiskur veiðist, hvort hann 
fer í eldi eða á markað og þá hvaða 
markað. ghs@frettabladid.is

Nokkur fyrirtæki 
sýna túnfiski áhuga
Íslendingar hafa lítið hirt um að veiða einn dýrasta fisk í heimi, túnfiskinn, sem 

gengur inn í íslenska lögsögu. Það gæti þó breyst. Íslendingar eiga tæplega 50 

tonna kvóta sem nú er auglýstur. Fleiri en eitt fyrirtæki hafa sýnt áhuga.

EINN DÝRASTI FISKUR Í HEIMI Túnfiskur er einn dýrasti fiskur heimi og Íslendingar 
geta veitt tæplega 50 tonn af honum í ár. Birgir Sigurjónsson útgerðarmaður gerði 
Eyborgina út á túnfisk í fyrra og segir það hafa gengið ágætlega 

SPURNING DAGSINS
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Lokað í dag
vegna flutninga!

Af því tilefni verða skrifstofur okkar í Reykjavík lokaðar í dag, föstudaginn 30. janúar. 

// Símaþjónusta: 515 2000

Við veitum hins vegar alhliða símaþjónustu 

í síma 515 2000 í dag frá kl. 8:30 – 16.30 

líkt og aðra virka daga. 

// Þjónusta um land allt

Þjónusta í útibúum og umboðum TM um 

allt land verður með hefðbundnu sniði.

Nánari upplýsingar um staðsetningu 

og opnunartíma útibúa og umboða má 

nálgast á vefsvæði félagsins, www.tm.is

Nú flytjum við starfsemi okkar úr Aðalstrætinu í Síðumúla 24. 
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flugfelag.is

Burt úr bænum
Hópaferðir fyrir öll tilefni

Upplýsingar:

Sími 570 3075

hopadeild@flugfelag.is
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LYFJAMÁL „Það ríkir vaxandi ótti 
meðal heilbrigðisyfirvalda víða 
um lönd vegna sölu falsaðra lyfja 
á Netinu. Sú netverslun er ólögleg 
og án allra landamæra. Hún hefur 
verið að færast nær okkur og mál 
af þessu tagi hafa komið upp á 
Norðurlöndunum.“

Þetta segir Mímir Arnórsson 
lyfjafræðingur hjá Lyfjastofnun.

Ólögleg netverslun með lyf fer 
vaxandi um allan heim. Fram-
leiðsla og sala ólöglegra lyfja er 
arðbært en glæpsamlegt athæfi, 
að því er fram  kemur á vef stofn-
unarinnar. Heilsu og jafnvel lífi 
neytenda er stefnt í hættu með því 
að selja þeim lyf sem uppfylla ekki 
innihaldslýsingar og framleiðslu-
staðla. Rannsóknir á lyfjum sem 
seld eru á Netinu hafa sýnt að virkt 
innihaldsefni er allt frá því að vera 
ekkert í það að vera allt annað en 
tilgreint er á umbúðum.

Á síðustu árum hefur netversl-
un færst mjög í vöxt á öllum svið-
um og þar með talin verslun með 
lyf. Svokölluð lífsstílslyf eru til 
sölu á Netinu á mun lægra verði 
en eftir hefðbundnum, löglegum 
leiðum. Einnig færist í vöxt að 
önnur lyf séu föl á Netinu. Líkur 
eru á því að meira en helmingur 
þeirra lyfja sem boðin eru á Net-
inu séu fölsuð.

„Við erum að fá fréttir frá 
nágrannaþjóðunum um að net-
verslun með lyf fari mjög vaxandi,“ 
segir Mímir. „Það er sterklega 
varað við þessu hjá fjölþjóðlegum 
stofnunum eins og Lyfjastofnun 
Evrópu. 

Hvað stöðu mála hér áhrærir er 
ekki vitað hvort fölsuð lyf hafibor-

ist hingað til lands. Öll netverslun 
með lyf er ólögleg og þau gerð upp-
tæk í tolli ef þau finnast. Við höfum 
hins vegar ekki lagt út í þann auka-
kostnað að láta rannsaka hvort um 
fölsuð lyf sé að ræða í einhverjum 
tilvikum eða ekki. Athæfið er allt 
að einu ólöglegt.“

Nýjustu fyrirliggjandi tölur um 
fjölda stöðvaðra sendinga hér á 
landi eru frá árinu 2007. Á síðustu 
sex mánuðum þess árs voru skoð-

aðir 1.228 pakkar og í þeim voru 
274 lyf sem ekki var heimilt að fá 
send með pósti. Ein kæra var send 
til lögreglu vegna innflutnings ein-
staklings á lyfi. 

Lyfjastofnunin í Svíþjóð hefur 
nú hafið herferð gegn sölu af 
þessu tagi, samkvæmt fyrirmæl-
um sænsku ríkisstjórnarinnar.

„Við reynum að hafa eftirlitið 
hér á landi eins öflugt og kostur 
er,“ segir Mímir.  jss@frettabladid.is

Vaxandi ótti við 
fölsuð lyf á Netinu
Sala falsaðra lyfja á Netinu veldur heilbrigðisyfirvöldum ótta. Sú netverslun er 

ólögleg og án allra landamæra, segir lyfjafræðingur hjá Lyfjastofnun. Um er að 

ræða arðbært en glæpsamlegt athæfi sem getur stefnt lífi fólks í hættu.

ÍRAK, AP Íraksstjórn sagðist í gær 
hafa ákveðið að öryggisverðir á 
vegum bandaríska verktakafyr-
irtækisins Blackwater fái ekki 
framar að starfa í landinu.

Ákvörðunin er byggð á því að 
þeir hafi „hagað sér með óviðeig-
andi hætti og beitt valdi í óhófi“, 
segir Abdul-Karim Khalaf, tals-
maður innanríkisráðuneytisins.

Í september 2007 urðu verðir 
frá Blackwater 17 manns að bana, 
allt almennum borgurum, úti á 
götu í Bagdad. Réttarhöld standa 
yfir í Bandaríkjunum vegna 
þessa atviks.

Blackwater-fyrirtækið hefur 
séð um öryggisgæslu flestra 
bandarískra embættismanna í 
Írak.  - gb

Hingað og ekki lengra:

Íraksstjórn vill 
ekki Blackwater

Á VEGUM BLACKWATER Bandarískir 
embættismenn í Írak þurfa að finna sér 
aðra verði.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sekt vegna húsnæðis
Slökkvilið höfðuborgarsvæðisins hefur 
fengið heimild bæjarráðs Mosfells-
bæjar til að beita tíu þúsund króna 
dagsektum vegna óleyfilegra íbúða 
sem nokkuð er um að séu í atvinnu-
húsnæði í bænum.

BRUNAVARNIR

Notuðu kreditkortið mest
Íslendingar notuðu kreditkort langoft-
ast allra þjóða í Evrópu í fyrra. Aðeins 
Norðmenn komust nálægt korta-
notkun Íslendinga en þeir framvísuðu 
kreditkortinu í meira en 36 prósent-
um af sínum viðskiptum.

NORÐURLÖND

KASAKSTAN Forseti Kasakstans, 
Nursultan Nazarbayev, hefur 
skipað Grigorí Marsjenkó, 
bankastjóra Halyk-banka, eins 
stærsta banka landsins, í stöðu 
seðlabankastjóra. Frá þessu er 
greint á fréttavef Dow Jones. 

Í tilkynningu frá forsetanum 
er sagt frá reynslu Marsjenkós 
við að kljást við efnahagsóstöð-
ugleika með góðum árangri en 
hann var seðlabankastjóri árin 
1999-2004. 

Ekki segir hvers vegna Anvar 
Saidenov, fráfarandi seðlabanka-
stjóra, er vikið úr embætti. - ghs

Efnahagsmál í Kasakstan:

Skipt um seðla-
bankastjóra

HRÓKERING Nursultan Nazarbayev, 
forseti Kasakstans.  NORDICPHOTOS/AFP

REYKJAVÍK Matjurtagörðum verður 
fjölgað í Reykjavík í sumar. Þor-
björg Helga Vigfúsdóttir, formað-
ur umhverfis- og samgöngusviðs 
borgarinnar, segir hugmyndina 
sprottna úr grasrótinni. „Lilja 
Sigrún Jónsdóttir skrifaði grein 
um málið og Garðyrkjufélagið 
hafði samband við okkur. Þetta 
er mjög mikilvægt, ekki síst í því 
efnahagsástandi sem nú ríkir.“

Um 200 görðum verður bætt 
við þá sem fyrir eru. Þorbjörg 
segir einnig verða reynt að færa 
garðana nær fólki, en nýir garðar 
verða í Elliðaárdal og Fossvogs-
dal. „Þetta mun  henta fjölskyldu-
fólki vel.“ - kóp

Viðbrögð við kreppu:

Matjurtagörð-
um fjölgar í vor KÖNNUN Á LYFJAÖRYGGI Á NETINU

EFTIRLÍKINGAR Mjög erfitt getur verið að sjá hvort lyf eru fölsuð eða ekki. Falsar-
arnir hafa núorðið yfir fullkomnum búnaði að ráða sem gerir það að verkum að 
falsanirnar eru mjög líkar löglegum lyfjum.

■ 94 prósent netapóteka hafa ekki starfandi lyfjafræðing 
■ 96 prósent netapóteka starfa ólöglega 
■ 62 prósent lyfseðilsskyldra lyfja sem seld eru á Netinu eru fölsuð 
■ 90 prósent netapóteka selja lyfseðilsskyld lyf án lyfseðils
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Vindhraði er í m/s. 
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Hæg breytileg átt og 
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HELGARVEÐRIÐ   
Það verður heldur 
hvasst fyrri partinn 
á morgun en lægir 
eftir því sem líður 
á daginn og verður 
komið hægviðri 
á sunnudag. Á 
morgun verður 
dálítil snjókoma 
fyrir norðan en á 
sunnudag er útlit 
fyrir bjartviðri um 
nánast allt land.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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SAMGÖNGUR Miklabraut verð-
ur sett í stokk og fallið frá hug-
myndum um mislæg gatnamót á 
mótum Kringlumýra- og Miklu-
brautar. Þetta staðfesti borgarráð 
í gær, eftir tillögu samráðshóps, 
sem í sátu íbúar og stjórnmála-
menn. Lausnin hefur verið kynnt 
Vegagerðinni og er nú í umhverf-
ismati.

Þorbjörg Helga Vigfúsdótt-
ir, formaður umhverfis- og sam-
gönguráðs Reykjavíkur, segir 
þetta góða lausn. „Við reyndum að 
lenda málinu í eins mikilli sátt og 
hægt var og ég held að það hafi 
tekist. Við setjum ekki stór gatna-
mót þarna heldur stokk í eina átt. 

Flæði umferðar úr Garðabæ og 
Kópavogi verður því mun betra 
en nú er.“

Fyrirhugað er að Miklabraut 
fari niður í tvöfaldan stokk á 
móts við Kringluna og komi aftur 
upp til móts við Stakkahlíð. Hún 
fari síðan ofan í annan stokk við 
Lönguhlíð og komi upp á móts við 
Snorrabraut. „Þetta tengir allt 
Hlíðahverfið saman,“ segir Þor-
björg.

Óvíst er hvenær af fram-
kvæmdum verður. Það er nú í 
umhverfismati og Þorbjörg segir 
að ákvarðanir um framkvæmdir 
ráðist af efnahagsástandi. Verkið 
sé á áætlun og matsferli taki mik-
inn tíma. „Áætlun getur því vel 
staðist og þetta verið tilbúið 2010 
til 2011.“ - kóp

Fallið frá mislægum gatnamótum við Kringlumýrar- og Miklubraut:

Miklabraut verður sett í stokk

GATNAMÓTIN Miklabraut verður sett í 
stokk við gatnamót Miklu- og Kringlu-
mýrabrautar og einnig á móts við 
Klambratún. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AFGANISTAN, AP Forsetakosningum 
í Afganistan, sem halda átti seint 
í apríl, hefur verið frestað til 20. 
ágúst vegna þess hve ástandið í 
landinu er ótryggt.

Vonir standa til að alþjóðlega 
herliðið í landinu fái með þessu 
nægan tíma til að bæta öryggis-
ástandið svo óhætt þyki að efna 
til kosninga.

Sumir þingmenn gagnrýna 
þó þessa ákvörðun, segja hana 
brjóta í bága við stjórnarskrána 
og vara við stjórnarkreppu.

Samkvæmt stjórnskipan lands-
ins rennur kjörtímabil núverandi 
forseta, Hamids Karzaí, út þann 
22. maí næstkomandi.  - gb

Kosningar í Afganistan:

Frestað af ör-
yggisástæðum 



                

                

        

                                

helgarinnar!



6  30. janúar 2009  FÖSTUDAGUR

BRETLAND „Það að fá svona flíkur 
er ómetanlegt. Fólk er ofsalega 
þakklátt og viðbrögðin eru ótrú-
lega jákvæð,“ segir útvarps-
maðurinn Heimir Karlsson, sem 
ásamt Kolbrúnu Björnsdóttur, 
samstarfskonu sinni á Bylgj-
unni, afhenti í gærmorgun full-
an gám af lopafatnaði og lopat-
eppum í Hull í Bretlandi. 

Heimir segir að ullarklæðnað-
inum hafi verið „rosalega vel“ 
tekið og gjöfin hafi vakið mikla 
athygli og reyndar hughrif líka 
því að í heimsóknunum hafi þau 
séð aðstoð Íslendinga koma að 
beinum notum. Þau fóru líka í 
heimsókn í félagsmiðstöð eldri 
borgara og áttu góða stund með 
þeim. „Við áttum viðtöl við þau 
og klæddum þau í lopapeysur,“ 
segir Heimir.  - ghs, kg

Komdu 
í Fjármálaviðtal

Fáðu yfirsýn yfir fjármálin

www.glitnir.is/markmid

Við veitum þér persónulega þjónustu 
með vandaðri heildarráðgjöf um 
fjárhagslega stöðu heimilisins. 
Fjármálaviðtal er góð leið til að fá 
skýra yfirsýn yfir fjármál heimilisins 
og ræða leiðir til úrbóta. 

Á glitnir.is og í útibúinu þínu getur þú líka 
nálgast einfaldar og öflugar lausnir til að setja 
heimilinu fjárhagsleg markmið. 

Í Fjármálaviðtali förum við m.a. yfir:

Eignir á móti skuldum

Gjöld og tekjur

Útgjaldaáætlun og heimilisbókhald

Lánamat og greiðsluáætlun lána

Skilmálabreytingar og sameiningu lána 

Í Fjármálaviðtali förum við saman yfir 
eignir og skuldir, tekjur og útgjöld og 
gerum greiðsluáætlun fyrir þín lán. 

STJÓRNMÁL Það myndi koma sér illa fyrir ný framboð 
ef kosið yrði strax í apríl, að mati Margrétar Sverr-
isdóttur, framkvæmdastjóra Íslandshreyfingar-
innar. „Mér finnst öfugsnúið þegar flokkarnir sem 
fyrir eru krefjast kosninga eins fljótt og auðið er. 
Þeir eru komnir í bátana, eru til dæmis með kjör-
dæmafélögin klár. Með þessu móti er yngri fram-
boðum ekki gefið færi á að undirbúa sig.“ 

Hún telur að best væri, fyrir nýju framboðin og 
þjóðarhag, að gengið yrði til kosninga næsta haust. 
„Að skipta um stjórn á þessum tímum, aftur og 
aftur, held ég að sé mjög slæmt. Það væri æski-
legast fyrir þjóðina að bíða með kosningar fram á 
haust. Maí væri nógu erfitt fyrir ný framboð. En 
alls ekki í apríl.“

Kolbrún Halldórsdóttir, þingmaður Vinstri 
grænna, telur frestinn ekki of stuttan. Hún bendir 
á að komið hafi verið fram í febrúar þegar Vinstri 

græn urðu til, í þeim tilgangi að sameina vinstri-
sinna og náttúruverndarsinna í einum flokki fyrir 
alþingiskosningar í maí árið 1999. „Ég tel að gras-
rótarhreyfingar séu að átta sig á því að það þurfi 
umfram allt að gefa Alþingi og stjórnmálamönnum 
nýtt umboð, þannig að sú stjórn sem nú yrði mynd-
uð yrði bráðabirgðastjórn.“  - hhs

Framkvæmdastjóri Íslandshreyfingarinnar hefur áhyggjur af yngri framboðum: 

Vill alls ekki kosningar strax

Eiga Íslendingar að reyna að fá 
betri kjör hjá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum?

Já 89,4%
   Nei  10,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fyllir myndun nýrrar ríkis-
stjórnar þig bjartsýni?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

Íslensk ull til Englands:

Ómetanlegt að 
fá lopaflíkur

LÖGREGLUMÁL Á síðasta ári voru 
skráð hraðakstursbrot hér á landi 
rúmlega 39 þúsund talsins, sam-
kvæmt málaskrá lögreglunnar.

Rúmlega sextán þúsund af 
þeim voru skráð með stafrænum 
hraðamyndavélum.

Með tilkomu hraðamyndavél-
anna hefur hraðakstursbrotunum 
fjölgað til muna. Sjö stafrænar 
hraðamyndavélar voru tekn-
ar í notkun á síðasta ári, tvær í 
Fáskrúðsfjarðargöngum, ein í 
Hvalfjarðargöngum og fjórar á 
Reykjanesi. Samtals eru stafræn-
ar hraðamyndavélar á Íslandi 
orðnar níu. Áætlað er að fjölga 
þeim í sextán á næstu árum.  - jss

Málaskrá lögreglu 2008:

Rúm 39 þúsund 
hraðakstursbrot

Það væri æskilegast fyrir 

þjóðina að bíða með kosn-

ingar fram á haust. Maí væri nógu 

erfitt fyrir ný framboð. En alls 

ekki apríl. 

MARGRÉT SVERRISDÓTTIR
FRAMKVÆMDASTJÓRI 
ÍSLANDSHREYFINGARINNAR

FASTEIGNIR Á heimasíðu Fast-
eignamats ríkisins kemur fram 
að Sigurjón Þ. Árnason, fyrrver-
andi bankastjóri Landsbankans, 
hafi í október 2008 afsalað sér 
sínum hluta í fasteign við Gran-
askjól og skráð á nafn eiginkonu 
sinnar. 

Sigurjón segir þessar upplýs-
ingar rangar og að þær orsakist 
af skráningarvillu hjá Fasteigna-
matinu. 

Eiginkona Sigurjóns sýndi 
blaðamanni Fréttablaðsins  
stimplaða pappíra þessu til sönn-
unar í gær. Þar kemur fram að 
Sigurjón lét skrá helming eignar-
innar á eiginkonu sína 15. októb-
er.  - kg 

Fyrrverandi Landsbankastjóri:

Villa í skrán-
ingu hjá Fast-
eignamati

HEILBRIGÐISMÁL „Það er engu líkara 
en systurnar haldi verndarhendi 
yfir spítalanum,“ segir Lúðvík 
Geirsson, bæjarstjóri Hafnar-
fjarðar. Hann lítur svo á að ekki 
verði af breytingum á St. Jósefs-
spítala sem Guðlaugur Þór Þórð-
arson, fráfarandi heilbrigðisráð-
herra, kynnti fyrr í mánuðnum. 

Hann átti fund í vikunni með 
Guðlaugi Þór Þórðarsyni, starf-
andi heilbrigðisráðherra, og 
Ögmundi Jónassyni sem líklegast 
tekur við heilbrigðisráðuneytinu. 

„Ég hvatti hann [Guðlaug Þór] 
til að ljúka sinni aðkomu að mál-
inu með því að senda okkur form-
legt erindi og bjóða fyrir hönd 
ráðuneytisins upp á viðræður um 
framtíðarskipan heilbrigðismála 
í bænum. Hann er allavega ekki 
í neinni aðstöðu til að fara í nein-
ar stórar aðgerðir núna. Nýr ráð-
herra mun svo væntanlega taka 
upp málið og vega það og meta 
upp á nýtt og ég vænti þess að ef 
uppi verða hugmyndir um að fara 

fram með einhverjar breyting-
ar þá verði það ekki öðruvísi en 
í samstarfi og samvinnu við bæj-
aryfirvöld og aðra sem að þessum 
málum koma.“ 

Árið 1992 var ráðgert að dreg-
ið yrði verulega úr fjárframlögum 
til spítalans og gera átti verulegar 

breytingar á honum. Fallið var frá 
því eftir að bæjaryfirvöld og íbúar 
höfðu látið í ljós óánægju sína og 
skráðu um tíu þúsund manns sig 
á undirskriftalista sem afhentur 
var þáverandi heilbrigðisráðherra, 
Sighvati Björgvinssyni.

 - jse

Ríkisstjórnarskipti bjarga St. Jósefsspítala segir bæjarstjórinn í Hafnarfirði:

Umdeildar breytingar ganga til baka

ST. JÓSEFSSPÍTALI Bæjarstjórinn í Hafnarfirði vonast til að breytingar á spítalanum 
gangi til baka. 

STJÓRNMÁL Verið var að leggja loka-
hönd á málefnasamning og ráð-
herralista nýrrar ríkisstjórnar í 
gærkvöldi en hann verður líklega 
endanlega afgreiddur í dag. Síðan 
á eftir að bera hann undir flokks-
stjórn Samfylkingar sem kemur 
saman klukkan fjögur í dag. 
Flokksráð Vinstri grænna hefur 
hins vegar veitt sinni forystu sitt 
umboð til að leiða málin til lykta. 

Framsóknarflokkurinn stefn-
ir að því halda miðstjórnarfund í 
fyrramálið þar sem afstaða verð-
ur tekin til málefnasamningsins. 
Ríkisstjórnin verður því formlega 
mynduð á morgun ef allt gengur 
að óskum.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstrri grænna, sagði 
skilyrði Framsóknar um að 
kosið verði til stjórnlagaþings 
smellpassa við þær áætlanir 
sem gert var ráð fyrir í mál-
efnasamningi nýrrar rík-
isstjórnar. „Það var 
löngu samþykkt 
að vera með það í 
málefnavinnunni, 
þannig að þetta 
passar prýðilega. 
Allir þessir þrír 
f lokkar [VG, 

Samfylking og Framsóknarflokk-
urinn] hafa verið með það í sinni 
stefnu að setja stjórnarskrárvinn-
una í þennan farveg. Þannig að það 
er enginn ágreiningur um það.“ 

Hann segir þó engan veginn frá-
gengið hvenær kosið verði til 

stjórnlagaþings. 
Steingrímur segir 

að þetta verði tíma-
mótastjórn hvað varð-
ar jafnrétti kynjanna. 
En hvað með væntan-
lega utanþingsráðherra? 

„Við höfum verið 
opin fyrir 

því að fá 
ráðherra 
utan 
þings 
en það 
er allt 
í skoð-

un og lending hefur ekki náðst.“ 
Hann sagði í gærkvöldi að enginn 
utan þings hefði enn verið beð-
inn að taka ráðherrasæti. Heim-
ildir Fréttablaðsins herma að 
Björg Thorarensen lagaprófessor 
og Gylfi Magnússon, dósent í við-
skiptafræðideild Háskóla Íslands, 
hafi verið nefnd sem ráðherrar. 
Björg sem dómsmálaráðherra en 
Gylfi sem viðskiptaráðherra. Einn-
ig hefur verið rætt um að Brynd-
ís Hlöðversdóttir, aðstoðarrektor 
við Háskólann á Bifröst, taki sæti 
í ríkisstjórninni.

Spurður hvort verðandi stjórn-
arflokkar hafi deilt um aðgerðir 
í skattamálum sagði Steingrím-
ur: „Þetta er ekki pakki sem snýr 
mikið að slíku þar sem við erum 
að afgreiða hér aðgerðapakka sem 
tekur til skamms tíma. Við erum 
jú inni á fjárlaga- og skattaári 
þannig að aðgerðir sem hér eru til 
umræðu ná ekki til næstu fjárlaga. 
Þetta sem verið er að semja nær 
til takmarkaðs tímabils en hvað 
framtíðina varðar þá er það önnur 
saga.“  

Jóhanna Sigurðardóttir, forsæt-
isráðherraefni Samfylkingarinn-
ar, sagði að ný ríkisstjórn væri 
jákvæð gagnvart því að breyta eft-
irlaunalögunum. 

 jse@frettabladid.is

Málefnasamningur 
kynntur síðdegis
Ráðherralisti og málefnasamningur verða bornir undir flokksstjórn Samfylk-

ingar klukkan fjögur í dag. Gylfi Magnússon og Björg Thorarensen hafa verið 

nefnd sem líklegir utanþingsráðherrar. Steingrímur J. boðar tímamótastjórn.

BREYTINGAR SEM VÆNTA MÁ 
Í MÁLEFNASAMNINGNUM
■ á yfirstjórn Seðlabankans
■ á eftirlaunalögunum
■ á stjórnarskrá og verður kostið til 
stjórnlagaþings í þeim tilgangi
■ sett verði lög um greiðsluaðlögun

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Ný ríkis-
stjórn verður líklega ekki formlega kynnt 
fyrr en  á laugardaginn kemur en mál-
efnasamningurinn verður kláraður í dag. 

KJÖRKASSINN
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STJÓRNMÁL Framsóknarflokkur-
inn setur þrjú skilyrði fyrir stuðn-
ingi við minnihlutastjórn Vinstri 
grænna og Samfylkingar. Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson segir 
að unnið sé að fyrstu tveimur; 
aðstoð við skuldsett heimili og því 
að koma atvinnulífinu í gang. Hið 
þriðja er að stjórnarskráin verði 
endurskoðuð. Framsóknarflokk-
urinn kynnti hugmyndir sínar þar 
um í gær.

Flokkurinn vill að kosið verði 
til stjórnlagaþings sem geri heild-
stæða endurskoðun á stjórnar-
skránni. Á því sitji 63 kjörnir full-
trúar sem kosnir verði almennri 
kosningu. Þingmenn, ráðherrar 

og forseti Íslands verði ekki kjör-
gengir. Þingið starfi í sex til átta 
mánuði og þurfi tveir þriðju þess 
að samþykkja breytingar á stjórn-
arskránni. Hún verði síðan lögð 
undir þjóðaratkvæði.

„Með þessu viljum við að þjóð-
in ákveði hvernig stjórnarskrá-
in lítur út. Hún hefur verið nán-
ast óbreytt í 135 ár. Endurskoðun 
hennar getur verið grundvöllur 
hins nýja samfélags,“ segir Sig-
mundur Davíð.

Hann segir hina væntanlegu 
stjórnarflokka vita af þessum 
kröfum. Þeir hafi fallist á endur-
skoðun, en hvernig að henni verði 
staðið sé útfærsluatriði. - kóp

Endurskoðun stjórnarskrár skilyrði fyrir stuðningi Framsóknar við ríkisstjórn:

Framsókn vill stjórnlagaþing í haust 

Febrúar 2009 Fyrri samþykkt Alþingis á frumvarpinu. Þing rofið í kjölfarið.
Apríl 2009 Kosið til Alþingis samkvæmt gildandi stjórnarskrá.
Maí 2009 Síðari samþykkt Alþingis á frumvarpinu.
Ágúst 2009 Kosið til stjórnlagaþings samkvæmt frumvarpi.
Maí 2010 Þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögu að nýrri stjórnarskrá samhliða 
sveitarstjórnarkosningum.
Verði tillagan samþykkt mun annaðhvort þurfa að rjúfa þing og kjósa á ný 
eftir nýrri stjórnarskrá eða, líkt og flokkurinn stingur upp á, að þing sitji eftir 
gömlu stjórnarskránni en kosið verði eftir þeirri nýju samhliða forsetakosn-
ingum 2012.

Ef tillögu stjórnlagaþings er hafnað þarf það að koma saman aftur og kjósa 
síðan um tillögu þess. Kjósa þarf aftur um tillögu þess.

MÖGULEGUR FERILL

BRUSSEL, AP Framkvæmdastjórn 
ESB vill verja 3,5 milljörðum evra, 
andvirði um 545 milljarða króna, 
af framkvæmdafé sambandsins 
sem ekki var eytt á síðasta fjár-
lagaári í að gera aðildarríkin 
minna háð jarðgasi frá Rússlandi. 

Framkvæmdastjórnin leggur 
til að sjónum verði einkum beint 
að verkefnum eins og lagningu 
nýrra jarðgasleiðslna á borð við 
Nabucco-leiðsluna svonefndu, sem 
á að flytja gas frá Mið-Asíulöndun-
um við Kaspíahaf um Georgíu og 
Tyrkland til ESB-landa. 

Á fundi í Búdapest á þriðjudag 
gáfu bankastjórar Fjárfestingar-
banka Evrópu, EIB, og Evrópska 
þróunarbankans, EBRD, samþykki 
sitt við að taka þátt í að fjármagna 
Nabucco, sem áætlað er að muni 
kosta alls um 7,9 milljarða evra. 

Nabucco-leiðslan á að liggja 3.300 
kílómetra leið frá Kaspíahafslönd-
unum Aserbaídsjan, Kasakstan og 
Túrkmenistan, þar sem eru miklar 
gaslindir, um Georgíu og Tyrkland 
til Balkanskagans og þaðan áfram 
til Mið-Evrópu. 

Sjö ár eru síðan fyrst var farið 
að vinna að þessu verkefni. Vafi 
á tryggum aðgangi að nægilegu 

magni jarðgass hefur hamlað 
áhuga fjárfesta. Það hik hafa Rúss-
ar og Kínverjar óspart nýtt sér til 
að tryggja sér aðgang að miðasísku 
gaslindunum. Stríðið sem blossaði 
upp í Georgíu í fyrrasumar jók líka 
á áhyggjur hugsanlegra fjárfesta 
af öryggi leiðslunnar, lægi hún um 
Georgíu. Hinn kosturinn er sá að 
hún liggi um Íran, sem einnig þykir 
óæskilegt af pólitískum ástæðum. 
Og jafnvel þótt Nabucco-áformin 
gangi alveg eftir þá mun leiðslan 
ekki geta séð ESB-löndunum fyrir 
nema í mesta lagi átta prósentum 
af gasþörf þeirra. 

Til að flækja málið enn frekar 
hafa Rússar lagt til að lögð verði 
svonefnd SouthStream-leiðsla undir 
Svartahaf, það er að segja í stórum 
dráttum sömu leið og Nabucco á að 
liggja um. 

Rússar sjá nú þegar ESB-lönd-
unum fyrir um fjórðungi af gas-
þörf þeirra og útlit er fyrir að það 
hlutfall hækki enn á næstu árum, 
ekki síst eftir að svonefnd Nord-
Stream-leiðsla undir Eystrasalt 
kemst í notkun, en hún mun geta 
flutt gas beint frá Rússlandi til 
Þýskalands, fram hjá Úkraínu og 
Póllandi.  audunn@frettabladid.is

Jarðgas fram 
hjá Rússlandi
Evrópusambandið leitar leiða til að verða minna háð 

jarðgasi frá Rússlandi, einkum gasi úr leiðslum sem 

liggja um Úkraínu. Því á að leggja fé í nýjar leiðslur.

ESB fjárfestir í Nabucco-gasleiðslunni
Framvkæmdastjórn Evrópusambandsins áformar að sjá til þess að 250 milljarðar evra 
úr sameiginlegum sjóðum sambandsins verði varið í fjármögnun Nabucco-gasleiðsl-

unnar, sem ætlað er að leiða jarðgas frá Kaspíahafslöndum í Mið-Asíu til Evrópu-
sambandslanda. Fjárfestingin yrði liður í viðleitni ESB til að verða minna háð gasi frá 

Rússlandi í gegn um leiðslur sem liggja um Úrkaínu.

Norður-
sjór

ÞÝSKALAND

AUSTURRÍKI

SPÁNN

ALSÍR

ÍTALÍA

ÚKRAÍNA

Svarta-
haf Kaspía-

haf

ASERBAÍDSJAN

KASAKSTAN

TYRKLAND

ÍRAN

Moskva

St. Pétursborg

Megingas-
leiðslur í gegn 
um Rússland

ESB-lönd 

Evrópsk áform um gasleiðslur annars 
staðar frá en Rússlandi
1 NABUCCO

Kostnaður  7,9 milljarðar evra
Lengd  3.300 km
Áformuð opnun  2011
Flutningsgeta 31 ma. m3/ári

Kostn.  900 m. evra
Lengd  210 km
Opnun 2009
Flutn.g  8 ma. m3/ári

2 MEDGAZ 3 GALSI 
Kostn.  2 ma. evra
Lengd  1.470 km
Opnun 2012
Flutn.g  8 ma. m3/ári

Áform Rússa um gasleiðslur fram hjá 
Úkraínu

4 NORD STREAM
Kostn.  7,4 ma evra
Lengd  1.220 km
Opnun  2012
Flutn.g  55 ma. m3/ári

5 SOUTH STREAM
Kostn.  10 ma evra
Lengd  900 km*
Opnun  2013
Flutn.g  30 ma. m3/ári

Jarðgaslindir
Þúsundir milljarða rúmmetra

Rússland 45
Kaspíahaf 34

Önnur 
lönd 
99

Heimildir: Nabucco Gas Pipeline Int. GmbH, MEDGAZ 
MEM, Nord Stream AG, ENI, GAZPROM, BP

Aserbaídsjan, Íran, 
Kasakstan, Túrkmenistan

TÚRKMENISTAN

RÚSSLAND

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráðsfulltrú-
ar meirihluta Á-listans á Álftanesi 
hafna kröfu minnihluta sjálfstæð-
ismanna um að rifta samningi við 
rafþjónustufyrirtæki fyrrverandi 
forseta bæjarstjórnar.

Kristján Sveinbjörnsson, sem 
hætti sem bæjarfulltrúi og forseti 
bæjarstjórnar í desember eftir 
lögreglurannsókn á nafnlausum 
óhróðri á spjallsíðu sveitarfélag-
ins, hefur um árabil haft samn-

ing við bæinn um rafþjónustu. 
Skömmu fyrir jól samþykkti bæj-
arráð að semja á sama grunni við 
fyrirtæki Kristáns undir nýrri 
kennitölu. Sjálfstæðismenn eru 
ósáttir við þetta.

„Bæjarráð samþykkir að rifta 
nú þegar samningi, sem gerður 
var við Kristján Sveinbjörnsson 
í nafni Rafmagnsþjónustunnar 
ehf. og draga til baka samþykkt á 
kennitölubreytingu þess fyrirtæk-
is, sem var samþykkt á fundi bæj-
arstjórnar 18. desember,“ sagði 
í tillögu sem fulltrúi sjálfstæð-
ismanna lagði fram á bæjaráðs-
fundi. „Ástæða þessa er vegna 
fram kominna upplýsinga um 
óheilindi Kristjáns og einnig er 
ljóst að kennitölubreyting sú, sem 
samþykkt var í desember síðast-
liðnum á fundi bæjarstjórnar er 
algerlega fráleit.“

Fulltrúar Á-lista vísuðu tillög-
unni frá. „Bæjarfulltrúar Á-lista 
telja samþykkt bæjarstjórnar frá 
18. desember síðastliðnum eðlilega 
og í samræmi við hefð í hliðstæð-
um málum á vettvangi sveitarfé-
laganna. Vísað er á bug ásökunum 
um óheilindi forsvarsmanns fyr-
irtækisins,“ bókuðu Á-listamenn. 
 - gar

Félagar fyrrverandi forseta bæjarstjórnar á Álftanesi:

Bæjarráð riftir ekki 
samningi Kristjáns

KRISTJÁN SVEINBJÖRNSSON Samherjar 
fyrrverandi forseta bæjarstjórnar segja 
samning við rafþjónustufyrirtæki hans 
eðlilegan og hafna riftun.

STEIN BAGGER Situr í fangelsi í Dan-
mörku grunaður um fjársvik.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KAUPMANNAHÖFN Brian Sandberg, 
lífvörður danska athafnamanns-
ins Steins Bagger, slapp með 
skrámur þegar skotið var á hann 
í hádeginu í gær á veitingastað í 
Kaupmannahöfn.

Sandberg er meðlimur í vél-
hjólasamtökunum alræmdu, 
Hells Angels, en talið er að árásin 
tengist innbyrðisdeilum í samtök-
unum.

Bagger hvarf skyndilega í lok 
nóvember á ferðalagi í Dúbaí, 
en dúkkaði upp nokkrum dögum 
síðar í Bandaríkjunum þar sem 
hann var handtekinn, grunaður 
um stórfelld fjársvik sem urðu 
hugbúnaðarfyrirtæki hans, IT 
Factory, að falli. - gb

Skotárás í Kaupmannahöfn:

Lífvörður slapp 
með skrámur

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 U

T
I 

44
94

0 
01

.2
00

9

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

afsláttur af
brettapökkum
Brettadeildin er í Kringlunni.

30%30%

1 Hvað heitir framkvæmda-
stjóri NATO?

2 Hvaða hollenska knatt-
spyrnulið hefur krækt í Blikann 
Jóhann Berg Guðmundsson?

3 Hver er varaformaður Vinstri 
grænna?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

VEISTU SVARIÐ?



TILBOÐIN GILDA 30. JAN. - 1. FEB.

 40%
afsláttur

 30%
afsláttur

 50%
afsláttur

 25%
afsláttur

GRÍSALUND MEISTARANS

1.259 kr/kg
2.498 kr/kg

FERSKUR KJÚKLINGUR 1/1

572 kr/kg
954 kr/kg

DALOON KÍNARÚLLUR 
EÐA VORRÚLLUR

599 kr/pk.
699 kr/pk.

BLANDAÐ HAKK

489 kr/kg
699 kr/kg

TOPPUR M/SÍTRÓNU 2l

116 kr/stk.
165 kr/stk.

STARBUCKS 
HOUSE BLEND KAFFI 250g

449 kr/pk.

JONAGOLD EPLI

95 kr/kg
189 kr/kg

 30%
afsláttur 50%

afsláttur

ÞÚ SPARAR
100 KR!

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

www.netto.is

Frábær tilboð!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.

Ný verslun í 
Hverafold
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UTANRÍKISMÁL Íslensk stjórnvöld 
þurfa sjálf að ákveða hvort þörf 
er á reglubundnu eftirlitsflugi 
hér á landi, segir Jaap de Hoop 
Scheffer, framkvæmdastjóri Atl-
antshafsbandalagsins (NATO). 

Eftir brotthvarf varnarliðsins 
árið 2006 óskuðu íslensk stjórn-
völd eftir því að ríki NATO tækju 
að sér loftvarnir hér á landi. Samið 
hefur verið við einstök ríki um að 
senda hingað sveitir orrustuþotna 
til æfinga. 

„Persónulega tel ég að þetta 
sé gott fyrirkomulag, og helstu 
bandalagsþjóðir eru vafalaust til-
búnar til að halda þessu eftirliti 
áfram,“ sagði Scheffer á fundi með 
fjölmiðlum á ráðstefnu NATO um 
öryggi á norðurslóðum á Hilton 
Reykjavík Nordica-hótelinu í gær. 
„Ég vona að þetta haldi áfram, en 
lokaákvörðunin er ekki mín eða 
annarra bandalagsríkja, heldur 
nýrrar íslenskrar ríkisstjórnar,“ 
sagði Scheffer. 

Samkvæmt gildandi áætlun um 
loftrýmiseftirlitið er gert ráð fyrir 
að dönsk flughersveit komi hingað 
í mars, spænsk í maí og bandarísk 
í sumarlok. Danski varnarmála-
ráðherrann Søren Gade, sem var 
meðal gesta á ráðstefnunni, sagði 
aðspurður að það „yrði enginn 
fúll“ þótt ný ríkisstjórn Íslands 
ákvæði að afþakka komu þotn-
anna vegna efnahagsþrenging-
anna. Hann lagði þó áherslu á að 
hann tryði á gildi loftrýmiseftir-
litsins fyrir Ísland og bandalagið 
í heild. 

Gade tók þannig undir orð de 
Hoop Scheffers um þetta efni í 

ávarpi framkvæmdastjórans á 
ráðstefnunni, en þar sagði hann: 
„Þetta fyrirkomulag undirstrikar 
að öryggi innan bandalagsins nær 
til allra, og skuldbindingar banda-
lagsins gagnvart Íslandi.“

Hið sama gerði Geir H. Haarde, 
fráfarandi forsætisráðherra. 
„Þetta fyrirkomulag hefur gefið 
góða raun fyrir bandalagið, 
þau lönd sem tekið hafa þátt, og 
okkur,“ sagði Geir í ávarpi sínu og 
bætti við: „Ég vonast til þess að 
þetta haldi áfram.“

Þingflokkur Vinstri grænna 
lagði í október síðastliðnum til 

að utanríkismálanefnd Alþingis 
yrði falið að endurskoða áætlun 
NATO um loftrýmiseftirlit yfir 
Íslandi, með það að markmiði að 
hætta slíkum æfingum. Á síðasta 
ári var gert ráð fyrir 200 milljóna 
króna kostnaði við eftirlitsflugið, 
eða um 50 milljónum króna fyrir 
komu hverrar flugsveitar. Urður 
Gunnarsdóttir, fjölmiðlafulltrúi 
utanríkisráðuneytisins, segir að 
með róttækum sparnaðaraðgerð-
um muni takast að lækka þann 
kostnað umtalsvert. 

 brjann@frettabladid.is,

 audunn@frettabladid.is

Ný stjórn meti þörf 
fyrir loftrýmiseftirlit
Framkvæmdastjóri NATO vonast til þess að loftrýmisgæsla hér á landi haldi 

áfram þrátt fyrir stjórnarskipti. Ákveði ný stjórn að afþakka eftirlitið um sinn 

segist varnarmálaráðherra Danmerkur vænta þess að því yrði sýndur skilningur.

KVADDUR JAAP Jaap de Hoop Scheffer, framkvæmdastjóri NATO, sagði það heiður 
að vera viðstaddur eitt af síðustu embættisverkum Geirs H. Haarde, fráfarandi for-
sætisráðherra, sem setti málþing NATO um öryggi á norðurslóðum á hótelinu Hilton 
Reykjavík Nordica í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LEIKUR Á FLAUTU Skrautbúinn indíáni 
lék á flautu sína í Brasilíu þar sem nú 
stendur yfir alþjóðleg félagsmálaráð-
stefna, sem jafnan er haldin á hverju 
ári til mótvægis við alþjóðlegu efna-
hagsráðstefnuna í Davos í Sviss.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
sýknað mann sem ákærður var 
fyrir kynferðislega áreitni. Hann 
var sakaður um að hafa klip-
ið konu í rassinn í rúllustiga í 
Smáralind. Maðurinn hélt því 
fram að hann hefði snert mjóbak 
konunnar. 

Dóminum þótti ekki sannað að 
maðurinn hefði klipið í rass kon-
unnar, heldur hafi hann snert 
mjóbak hennar. Þá sé ósannað 
að snerting mannsins falli undir 
ákvæði um kynferðislega áreitni.

Einn dómara í málinu, Ingi-
björg Benediktsdóttir, skilaði sér-
atkvæði, og taldi rétt að sakfella 
manninn. - bj

Meint áreitni í Smáralind:

Sýknaður af 
rassaklípu

Sigríður vararíkissaksóknari
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra 
hefur skipað Sigríði Friðjónsdóttur, 
settan vararíkissaksóknara, í embætti 
vararíkissaksóknara frá og með 1. 
febrúar 2009. Auk Sigríðar sótti Egill 
Stephensen saksóknari um embættið. 

DÓMSTÓLAR

Ungur drengur í innbroti
Lögreglan handtók 14 ára dreng sem 
brotist hafði inn í fiskbúð við Sogaveg 
í Reykjavík aðfaranótt miðvikudags-
ins. Foreldrar drengsins sóttu hann á 
lögreglustöð auk þess sem barna-
verndaryfirvöldum var gert viðvart. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

„Ég tel þessar 
breytingar vera 
jákvæðar en 
svo er að sjá 
hvað þessi nýja 
stjórn gerir,“ segir 
Algirdas sem 
fylgist vel með 
þjóðmálum hér á 
landi og hræring-
um stjórnmálanna. „Þessi mótmæli 
fóru nokkuð vel fram, þetta er ekki 
eins og í Grikklandi þar sem allt fór 
í bál og brand. Og breytingin sem 
fólkið bað um er nú í burðarliðnum. 
Ég mun að sjálfsögðu kjósa í vor 
en það á ýmislegt eftir að gerast 
þangað til og atkvæðið veltur svolít-
ið á þeirri framvindu en ég er bara 
nokkuð bjartsýnn um að nú fari 
betri tímar í hönd.“

Algirdas Slapikas:

Betri tímar með 
blóm í haga

Sá portúgalski 
hefur haft nóg að 
gera og dregur 
þann gula úr 
vestfirskum sjó. 
„Reyndar tökum 
við þá úr eldis-
kvíum og slátrum 
þeim um borð 
en svo förum við 
með aflann í sýnatöku í fiskvinnslu á 
Súðavík,“ segir Filipe.

„Þetta hefur í raun verið afar ströng 
vinnuvika þar sem rannsóknarverk-
efninu fer að ljúka. Sumir segja að 
þetta sé skítaverk að vera að slægja 
þorsk en ég kann vel við þetta. Svo 
hafa samleigjendur mínir notið góðs 
af en þeir eru frá Bandaríkjunum og 
þykir afar gott að fá ferskan þorsk í 
soðið.“

Filipe Figueiredo:

Hreint ekkert 
slor í slorinu 

„Ég er að hjálpa til 
við skipulagningu á 
starfi greendrinks.
org á Íslandi en 
það eru samtök 
sem starfa víða um 
heim. Þetta snýst 
um að fólk sem 
vinnur að umhverf-
ismálum hittist og 
ræði saman. Við ætlum að reyna 
að koma þessu á fót í Reykjavík og 
stefnum á að byrja í mars. Svo er 
bara nóg að gera í skólanum. Ann-
ars er ég alltaf að detta í hálkunni 
en ég er ekki ein um það þessa 
dagana. Kærasti minn meiddi sig á 
olnboganum og vinkona mín skarst 
á hökunni en ég er bara marin eftir 
allar mínar byltur.“

Charlotte Ólöf Jónsdóttir Ferrier:

Alltaf að detta
í hálkunni

VIKA 47

DAGBÓK NÝRRA ÍSLENDINGA

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík  |  Baldursnes 6, Akureyri  |  Sími 588 0200

Íslenskt stjórnborð -  Stórt hurðarop
Íslenskar leiðbeiningar - 20 ára ending

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar í yfir hundrað ár.
Miele þvottavélar eru framleiddar til að endast.

Þvottavélar - verð frá kr. 154.995

Þurrkarar - verð frá kr. 129.995
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– Mest lesið

MÓTMÆLI Ekki er ólöglegt að 
kveikja í fána NATO, miðað við 
almenn hegningarlög. Einungis má 
sekta þá  sem opinberlega smána 
fána erlendrar þjóðar, fána Sam-
einuðu þjóðanna eða fána Evrópu-
ráðs.

Í blaðinu í gær sagðist lögregl-
an hafa handtekið tvo menn fyrir 
utan móttöku NATO á Hótel Nord-
ica Reykjavík þar sem þeir kveiktu 
í fána NATO. Nú segir lögreglan 
hins vegar að þeir hafi verið hand-
teknir vegna óhlýðni.

Snorri Páll Jónsson Úlfhildarson  
segist hafa borið fánann eftir að 
kveikt var í honum. Hann hafi ekki 
verið handtekinn.

„Þetta var nælonfáni sem brenn-
ur upp á fjórum sekúndum. Lögg-
an sá þetta þegar hann var kominn 
í tætlur. Þá hlupu þeir að mér og 
tóku fánann,“ segir Snorri.  Hinir 
handteknu hafi hins vegar reynt að 
hrifsa fánastöngina af lögreglu.

Ragnar Aðalsteinsson hæsta-
réttarlögmaður segir að ef ákært 
væri út af slíku yrði líklega beitt 
sömu rökum og í Bandaríkjunum 
1989. Þá var ákært fyrir flagg-
brennu sem fór fram í pólitískum 
tilgangi. Hinn ákærði var sýknað-
ur þar sem hann nyti tjáningar-
frelsis. Slík ákæra yrði skemmti-
legt álitaefni hér á landi, segir 
Ragnar. - kóþ

Sá sem brenndi fánann við NATO-móttöku var alls ekki handtekinn:

Má brenna NATO-fána á Íslandi
LANDRÁÐAMENN
Í frásögn Ragnars Aðalsteinssonar 
í blaðinu í gær runnu tveir dómar 
í einn. Er honum ljúft að leiðrétta 
það. Steinn Steinarr var árið 1935 
dæmdur í fangelsi fyrir að hafa 
tekið niður hakakrossfána nasista 
á Siglufirði. Fáninn var rifinn og á 
honum traðkað í forarpolli. Steinn 
var dæmdur í fangelsi sem land-
ráðamaður, ásamt nokkrum félög-
um sínum. Dómnum var þó aldrei 
fullnægt. Þórbergur Þórðarson var 
hins vegar dæmdur fyrir að skrifa 
í blöðin um kvalir og pyntingar í 
Þýskalandi Adolfs Hitler.
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 94 Velta: 161 milljóni

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
314 -1,92% 909      -0,43%

MESTA HÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ +1,63%
STRAUMUR BR. +0,59%

MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR -6,76%
FØROYA BANKI -2,54%
ATLANTIC AIR. -1,79%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,90 +0,00% ... Atlantic 
Airways 165,00 -1,79% ... Atlantic Petroleum 565,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,93 -6,76% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,25 +1,63% ... Føroya Banki 115,00 -2,54% ... Icelandair Group 13,41 
+0,00% ... Marel Food Systems 65,20 -0,76% ... SPRON 1,90 +0,00% 
... Straumur-Burðarás 1,70 +0,59% ... Össur 95,60 -0,21% 

Snúum vörn í sókn  

Nánari upplýsingar um fundina og félagsstarf Sjálfstæðisflokksins má finna á heimasíðu flokksins, www.xd.is, eða í síma 515 1700.

Miklar sviptingar hafa orðið í íslenskum stjórnmálum að undanförnu.  Stjórnarsamstarfi 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hefur verið slitið með tilheyrandi óvissu um þær 
þýðingarmiklu björgunaraðgerðir og það uppbyggingarstarf sem framundan er í íslensku 
þjóðfélagi. Boðað er til opins stjórnmálafundar á Grand Hótel föstudaginn 30. janúar.   
Allir sjálfstæðismenn velkomnir!

Kl. 13.00 Fundarsetning
  Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, setur fundinn.                      

Kl. 13.10 Ræða formanns
  Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, fer yfir   
  stjórnmálaástandið, stjórnarslitin og horfurnar í íslensku  
  þjóðfélagi. 

Kl. 13.40 Flokksstarfið framundan
  Andri Óttarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, fer  
  yfir flokksstarfið framundan. 

Kl. 14.00 Kaffihlé 
  Boðið verður upp á kaffi og með því.

Kl. 14.30 Formaður Sjálfstæðisflokksins og fráfarandi ráðherrar sitja fyrir svörum
  Ráðherrar úr ríkisstjórn Geirs H. Haarde sitja fyrir svörum.
  Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri, stýrir umræðum. 

Kl. 16.40 Samantekt og lokaorð
  Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður   
  Sjálfstæðisflokksins, tekur saman það sem fram kom á  
  fundinum og flytur lokaorð. 

Kl. 17.00 Fundarslit

Kl. 17.30 Móttaka í Valhöll 
  Sjálfstæðisflokkurinn býður fundargestum upp á léttar  
  veitingar í Valhöll. 

Sparisjóðabankinn og Exista 
hefur sagt upp um þriðjungi 
starfsfólks fyrirtækjanna síð-
astliðna viku, eða 38 í allt. Þá 
tilkynnti Spron um uppsögn 
tíu manns í fyrradag samhliða 
hagræðingu í rekstri. 

Sparisjóðabankinn segir upp 
flestum, eða 34 í heildina. Af 
þeim hefur átján verið sagt 
upp en samið um starfslok við 
tólf. Ekki er ráðið í stað fjög-
urra kvenna í barneignaleyfi. 
Rúmlega sextíu starfa hjá 
bankanum eftir uppsagnir.

Þá var átta manns sagt 
upp hjá Existu í síðustu viku. 
Félagið hefur sagt upp tólf 

manns í kjölfar bankahrunsins 
í okt óber í fyrra en skrifstofu 
Existu í Lundúnum hefur verið 
lokað. Starfsmenn Existu voru 
um þrjátíu fyrir hrun bank-
anna. Þeir eru nú sextán, allir 
hér á landi.

Friðbert Traustason, fram-
kvæmdastjóri Samtaka starfs-
manna fjármálafyrirtækja, 
segir 900 manns hafa misst 
vinnuna innan fjármálageirans 
í fyrra. Líklega séu uppsagnir 
í mánuðinum nú um hundrað. 
Erfitt sé að meta það þar sem 
starfsmenn fjárfestingafélag-
anna hafi almennt staðið utan 
verkalýðsfélaga ólíkt kolleg-

um þeirra hjá viðskiptabönk-
um og sparisjóðum. Sem dæmi 
hafi aðeins einn starfsmanna 
Existu, sem sagt var upp, verið 
félagsmaður. 

Starfsmenn Stoða (áður FL 
Group), Straums, Saga Capital 
og Askar Capital stóðu utan 
félagsins þar til í haust en 
síðan hafa einhverjir þeirra 
sótt í að gerast félagsmenn. 
Friðbert telur erfiðara árferði 
nú valda því að fleiri sæki í 
verkalýðsfélagið.  - jab

FRIÐBERT TRAUSTASON Erfitt 
árferði veldur því að starfsmenn 
smærri fjármálafyrirtækja sækja í 
öryggi verkalýðsfélagsins.  

Fjöldauppsagnir í fjármálafyrirtækjum
Erfitt að meta ástandið því margir standa utan verkalýðsfélags. 48 manns sagt upp í vikunni.

Bankastjórn Seðlabanka Íslands 
kveðst þeirrar skoðunar að nú 
hafi verið tímabært að lækka 
stýrivexti og sú afstaða hafi verið 
kynnt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
(AGS). „Framkvæmdastjóri hans 
hvatti hins vegar til þess að vöxt-
um yrði haldið óbreyttum að sinni 
meðal annars vegna tímabund-
innar óvissu í íslenskum stjórn-
málum. Bankastjórn þykir rétt að 
taka mið af þessum tilmælum,“ 
segir í stefnuyfirlýsingu banka-
stjórnarinnar sem gefin var út í 
gær. Vextir eru því óbreyttir í 18 
prósentum.

Í svari við fyrirspurn Frétta-
blaðsins vísar fulltrúi AGS þó 
fremur til þess að vaxtalækkun 
þurfi að gerast samhliða afnámi 
gjaldeyrishafta. Hagfræðisvið 
Seðlabankans er á sama máli 
og kveður um leið mikilvægt að 
horfa til raunstýrivaxta í land-
inu, sem séu nálægt núlli þar sem 
vaxtastigið sé nær jafnhátt verð-
bólgunni. Verðbólga sé nærri 
hámarki og komi til með að lækka 
hratt. Við það færist raunstýri-
vextir nær þeim hæðum sem þurfi 
til að styðja við gengi krónunnar 
um leið og gjaldeyrishöftum verði 
létt af í þrepum.

Ummæli bankastjórnar Seðla-
bankans um aðdraganda vaxta-
ákvörðunarinnar hafa vakið 
athygli. Greining Glitnis segir 
þau „vægast sagt óvenjuleg“ og 
vandséð hvaða tilgangi þau þjóni 
til útskýringa á ákvörðun bankans, 
enda sé hún á endanum á ábyrgð 
bankastjórnarinnar. „Ummælin 
hafa þegar vakið furðu erlendis 
og þykja til þess fallin að draga 
úr trúverðugleika þeirrar efna-
hagsáætlunar sem unnið er eftir 
af stjórnvöldum og AGS,“ segir á 
vef Glitnis.

Þá fullyrðir Beat Siegenthal-
er, sérfræðingur TD Securities í 
London, í daglegu fréttabréfi að 
bankastjórn Seðlabankans hafi 
verið ein um að vilja lækkun. Hag-
fræðingar bankans hafi verið sam-
mála mati AGS um að halda þeim 
óbreyttum. 

„Segja má að við höfum góðar 
fréttir og slæmar. Þær slæmu eru 
að verðbólgan hefur aukist veru-
lega, en þær góðu að hún hefur 

aukist minna en við spáðum,“ 
segir Arnór Sighvatsson, aðalhag-
fræðingur Seðlabankans, en hann 
kynnti efnahags- og verðbólgu-
spá bankans í gær. Önnur frávik 
frá fyrri spá séu að atvinnuleysi 
hafi hins vegar aukist mun hrað-
ar en ráð var fyrir gert og gengi 
krónunnar reynst veikara en búist 
var við. Verðbólga nái hámarki í 
þessum mánuði eða næsta og gæti 
farið upp í 19 prósent, eða um fjór-
um prósentum minna en spáð var 
í nóvember. 

Í stefnuyfirlýsingu bankastjórn-
arinnar er einnig bent á að krónan 
hafi styrkst hægar en Seðlabank-
inn vænti, þrátt fyrir verulegan 
vöruskiptaafgang síðustu mánuð-
ina, skilaskyldu á gjaldeyri og höft 
á fjármagnshreyfingum. „Ástæður 
þessa kunna að vera ýmsar. Meðal 
annars má nefna að greiðslufrest-
ir hafa styst hjá innflutningsfyr-
irtækjum en lengst hjá útflutn-
ingsfyrirtækjum. Viðskiptakjör 
hafa versnað eins og áður segir og 
erfiðleikar fara vaxandi í mark-
aðslöndum Íslands í þeirri heims-
kreppu sem nú gengur yfir. Einnig 
kann birgðasöfnun útflutningsfyr-
irtækja að hafa haft nokkuð um 
þessa þróun að segja.“ Öll efni eru 
þó sögð standa til áframhaldandi 
styrkingar krónunnar á næstu 
misserum.  olikr@markadurinn.is

SEÐLABANKI Í KLAKABÖNDUM Engar 
skýringar hafa fengist á því að banka-
stjórn Seðlabankans hélt ekki að venju 
fund til að kynna stýrivaxtaákvörðun 
sína.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bankastjórnin 
vildi lækkun nú
Stýrivextir eru óbreyttir. Stjórn Seðlabankans taldi 

lækkun samt tímabæra. Ósamræmi er milli skoðun-

ar bankastjórnarinnar og hagfræðisviðs bankans.

„Peningastefna Seðlabanka Íslands 
hefur skilað þeim árangri að ná 
fram gengisstöðugleika. Við 
styðjum ákvörðun Seðla-
bankans að halda vöxtunum 
óbreyttum, enn sem komið 
er, til að styðja áframhald-
andi stöðugleika gengisins 
á tímum töluverðrar óvissu. 
Þegar viðræður munu fara fram við 
fyrstu endurskoðun áætlunarinnar, 
munu sendinefnd AGS og yfirvöld, 
koma sér saman um áætlun til að 
lækka stýrivexti í skrefum jafn-

fætis samhangandi niðurfellingu 
hafta á gjaldeyrismarkaði. Bæði 

þessi atriði verður að skoða 
í samhengi. Við búumst við 
að viðræður um endurskoð-
un muni hefjast fljótlega. 
Dagsetning verður ákveðin í 

samráði við nýja ríkisstjórn,“ 
segir Mark Flanagan, sem fer 

fyrir sendinefnd Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins á Íslandi í næsta mánuði 
þegar fram fer endurskoðun á 
efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar. 
 - ss/óká

VIÐHORF ALÞJÓÐAGJALDEYRISSJÓÐSINS

Svali Björgvinsson, starfsmanna-
stjóri Kaupþings, hefur samið um 
starfslok sín hjá bankanum en hann 
mun setjast í stól 
starfsmanna-
stjóra hjá Ice-
landair Group í 
næsta mánuði. 

Svali sendi 
starfsfólki bank-
ans bréf í gær 
þar sem fram 
kemur að brott-
hvarf hans sé 
í fullri sátt við 
stjórnendur Kaupþings og muni 
hann ljúka ýmsum verkefnum áður 
en hann hverfur á braut. 

Svali kom til starfa hjá Kaupþingi 
við sameiningu hans og Búnaðar-
bankans fyrir sex árum. „Ég kveð 
með gríðarlegum söknuði úr því 
mannauðshafi sem er hér,“ segir 
hann í samtali við Fréttablaðið.  - jab

Svali flýgur frá 
Kaupþingi 

SVALI 
BJÖRGVINSSON

Krónan styrktist um rúm 1,5 pró-
sent í gær og endaði gengisvísital-
an í 196,3 stigum. 

Hún hefur styrkst um 12,5 pró-
sent á hálfum mánuði en annað 
eins gengi hefur ekki sést síðan 
snemma í desember í fyrra. 

Tiltölulega lítil viðskipti eru 
sögð skýra styrkinguna; tekjur af 
utanríkisviðskiptum og krónuvið-
skipti Seðlabankans.

Velta á millibankamarkaði er 
margfalt minni nú en fyrir fall 
bankanna í október í fyrra. Hún 
nemur nú um þrjú hundruð millj-
ónum króna að meðaltali á dag 
auk þess sem Seðlabankinn hefur 
keypt krónur fyrir um hundrað 
milljónir á dag upp á síðkastið.

Fyrir fall bankanna í október í 
fyrra nam veltan á bilinu 20 til 40 
milljörðum króna á dag.  - jab

KRÓNA Gengi krónunnar hefur ekki verið sterkara síðan í byrjun desember í fyrra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Krónan styrkist



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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Ráðherrar Sjálfstæðisflokks
Sjálfstæðisflokksins bíður það hlut-
skipti að fara í stjórnarandstöðu eftir 
að hafa setið óslitið í ríkisstórn síðan 
1991. Á því tímabili hafa fimmtán 
gegnt ráðherraembætti fyrir hönd 
flokksins: Árni Mathiesen, Björn 
Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar K. 
Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Geir 
H. Haarde, Guðlaugur Þór 
Þórðarson, Halldór Blön-
dal, Ólafur G. Einarsson,  
Sigríður Anna Þórðar-
dóttir, Sólveig Péturs-
dóttir, Sturla Böðvars-
son, Tómas 
Ingi Olrich, 
Þorgerður 
Katrín Gunn-
arsdóttir og 

Þorsteinn Pálsson. Af öllum þing-
mönnum Sjálfstæðisflokksins hefur 
aðeins einn upplifað það að vera í 
stjórnarandstöðu, Geir H. Haarde, sem 
senn dregur sig í hlé. 

Alþýðuflokkur og Framsókn
Alþýðuflokkurinn átti sjö ráðherra frá 
1991 til 1995. Þeir voru: Guðmundur 
Árni Stefánsson, Jóhanna Sigurðar-
dóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, 
Jón Sigurðsson, Rannveig 
Guðmundsdóttir, Sighvatur 
Björgvinsson og  Össur Skarp-
héðinsson. Framsóknarflokk-
urinn átti þrettán ráðherra frá 

1995 til 2007: Árna Magn-
ússon, Finn Ingólfsson, 
Guðmund Bjarnason, 
Guðna Ágústs-

son, Halldór Ásgrímsson, Ingibjörgu 
Pálmadóttur, Jón Kristjánsson, Jón 
Sigurðsson, Jónínu Bjartmarz, Magnús 
Stefánsson, Pál Péturssson, Siv Frið-
leifsdóttur og Valgerði Sverrisdóttur. 

Samfylking
Sex hafa gegnt ráðherraembætti fyrir 
Samfylkingu það sem af er kjörtíma-
bili: Björgvin G. Sigurðsson, Kristján 

Möller, Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, 
Þórunn Sveinbjarnardóttir og 
Össur Skarphéðinsson. Alls 
hafa því 39 einstaklingar gegnt 

ráðherraembætti síðan 1991, 
þar af ellefu konur; þrjár fyrir 

Sjálfstæðisflokkinn og átta fyrir 
samstarfsflokka hans.  

bergsteinn@frettabladid.is

F
ráfarandi sjávarútvegsráðherra hefur eftir stutt hlé gefið 
út hvalveiðiheimildir að nýju. Ráðherranum hefur varla 
komið á óvart að slík ákvörðun yrði umdeild. Um þær veið-
ar hefur lengi staðið styr.

Fallast verður á að ekki hafi verið um nýja grundvall-
arákvörðun að ræða. Hlé á veiðunum var ákveðið vegna sölutregðu 
sem nú virðist leyst. Á hinn bóginn vöknuðu eðlilega spurningar um 
hvort ráðherra í starfsstjórn hefði heimildir til að gefa út veiðileyfi. 
Málið er pólitískt í eðli sínu.

Rétt er að líta til þingræðisreglunnar í þessu samhengi. Ekki 
liggur fyrir hvort ráðherrann kannaði þingviljann áður en ákvörð-
unin var tekin. Eftir á hefur hins vegar komið í ljós að hún nýtur 
stuðnings Frjálslynda flokksins. Formaður Framsóknarflokksins 
hefur lýst því að flokkur hans sé hlynntur hvalveiðum. Af því má 
ráða að Framsóknarflokkurinn sé ekki ákveðið andvígur ákvörð-
uninni á þessu stigi að minnsta kosti.

Staða málsins er þá sú að ráðherrann hefur örugglega á bak við 
sig tuttugu og níu atkvæði. Andstæðingarnir í Samfylkingu og 
Vinstri grænu hafa tuttugu og sjö. Meðan Framsóknarflokkurinn 
lýsir sig ekki andvígan styðst ákvörðun ráðherrans því við meiri-
hlutavilja á Alþingi. Við svo búið brýtur hún ekki gegn þingræð-
isreglunni. Ályktun Alþingis um hvalveiðar er enn í gildi. Þar af 
leiðir að ráðherrann verður ekki talinn hafa farið út fyrir heimildir 
sínar sitjandi í starfsstjórn.

Þá vaknar spurning um möguleika viðtakandi ráðherra í minni-
hlutastjórn til þess að fella reglugerðina úr gildi. Að óbreyttri 
afstöðu verður að líta svo á að ráðherranum væri það óheimilt 
með hliðsjón af þingræðisreglunni. Þegar þar að kemur þurfa að 
minnsta kosti þrír þingmenn Framsóknarflokksins að taka skýra 
afstöðu gegn veiðiheimildunum til þess að verðandi ráðherra geti 
ógilt ákvörðunina í samræmi við þingræðisregluna. Fróðlegt verður 
að sjá hvernig það gerist og með hvers kyns rökum. Ganga verður 
út frá því sem vísu að nýja ríkisstjórnin muni sýna þingræðinu 
fyllstu virðingu.

Athyglisvert er að í hópi mjög ákveðinna stuðningsmanna endur-
nýjaðra og aukinna hvalveiðiheimilda nú eru menn sem áður fyrr 
voru þeim andsnúnir. Einn þeirra er fráfarandi dómsmálaráðherra. 
Leiða má að því líkur að Evrópumálin hafi þar nokkur áhrif. Hval-
veiðarnar munu án vafa valda talsverðum erfiðleikum á síðari stig-
um í hugsanlegum aðildarviðræðum. Auðvelt er að gera andstöðu 
Evrópusambandsins við þennan fullveldisrétt tortryggilega.

Hin hliðin á Evrópusjónarhorni málsins er sú að komi til aðildar-
viðræðna verða hvalveiðimálin ekki umflúin. Réttinn til hagnýting-
ar þarf að verja svo sem kostur er. Ísland verður í sterkari stöðu til 
þess ef unnt er að sýna fram á að veiðar hafi í reynd haft þýðingu 
fyrir atvinnu og verðmætasköpun í landinu. Samningasvigrúmið 
verður þrengra ef vörnin snýst einvörðungu um fræðilegan rétt.

Margir þeirra sem ákafast tala gegn hvalveiðum eru um leið í 
hópi þeirra sem eru harðastir í varðstöðu um óskertan fullveldisrétt 
og í andstöðu við samvinnu við aðrar þjóðir. Rök þeirra gegn hval-
veiðum byggjast hins vegar á því að Ísland verði að fylgja alþjóða-
pólitískum rétttrúnaði án tillits til fullveldisréttinda, vísindalegrar 
ráðgjafar um sjálfbæra nýtingu og heimilda að þjóðarétti. Öll er sú 
rökfærsla þverstæðukennd. 

Hvað sem þessu líður er eitt þó víst: Málið verður áfram eldfimt 
og vandteflt.

Hvalveiðar og þingræði:

Eldfimt mál
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

SPOTTIÐ

UMRÆÐAN
Sigríður Dís Guðjónsdóttir skrifar um 
ríkisútgjöld

Íslendingar hafa nánast eingöngu kynnst 
velmegun og miklum hagvexti undanfar-

in ár og risin er upp sú kynslóð sem aldrei 
hefur upplifað efnahagsþrengingar. Í þeirri 
efnahagsvelsæld sem ríkt hefur á Íslandi 
stóð ríkisstjórn landsins frammi fyrir því 
krefjandi verkefni að þenja ekki út rekstur 
sinn. 

Ríkisstjórnin stóðst hins vegar ekki freistinguna 
og umsvif ríkisins voru stóraukin, í samkeppni við 
ofþanið hagkerfi á einkamarkaði. Þegar vel áraði 
og hagkerfið var í uppsveiflu hefði verið skynsam-
legt að draga saman seglin og ráðast ekki í dýrar 
framkvæmdir. Slíkar framkvæmdir koma frekar 
til greina þegar hagkerfið er í öldudal, því þannig 
má milda niðursveiflur og forðast að ganga á fram-
leiðslugetu hagkerfisins sem einkageirinn hefur þörf 
á að nýta að fullu. Einkaaðilar voru fullfærir um að 
sinna verkefnum í uppsveiflu undanfarinna ára og 
höfðu jafnframt nægilegt bolmagn til að halda hjól-
um atvinnulífsins gangandi án aðstoðar ríkisins. 

Það er ámælisvert hvernig umsvif ríkisins hafa 
aukist á undanförnum árum, meðal annars með fjölg-
un opinberra starfsmanna. Nú stendur ríkið frammi 
fyrir því að senda starfsfólk út á vonlítinn vinnu-
markað. Hefði ríkisstjórnin gætt aga og skorið niður 

þau verkefni sem ekki var brýn þörf á, hefðu 
þeir sem misstu vinnuna við slíkar aðstæður 
líklega getað snúið sér að öðrum tækifærum. 

Þegar hið opinbera sýnir aðhald í upp-
sveiflum aukast möguleikarnir á að geta 
haldið hjólum atvinnulífsins gangandi þegar 
að kreppir. Þannig getur hið opinbera komist 
hjá því að ýkja sveiflur efnahagslífsins. 

Hafi hið opinbera ekki sýnt aga og ráð-
deild í ríkisfjármálum á uppsveiflutímum, 
blasa við ýmis vandamál þegar að kreppir. 
Erfiðleikar við að standa undir eigin rekstri 

steðja nú að ríkinu, eins og sést glöggt á nýsamþykkt-
um fjárlögum. Með þeim neyddist Alþingi til að sam-
þykkja að ríkissjóður væri rekinn með meiri halla en 
dæmi eru um, eða um 154 milljarða króna halla. 

Nú þegar allt útlit er fyrir að við stjórn landsins 
taki vinstriflokkarnir er sérstaklega dapurlegt að 
hugsa til þeirra vannýttu tækifæra sem Sjálfstæðis-
flokkurinn hafði á síðustu árum. Við sjálfstæðismenn 
eigum að láta þetta okkur að kenningu verða og sýna 
meiri visku og skynsemi næst þegar þjóðin veitir 
okkur umboð til að fara með stjórn landsins. 

Viðbrögð hins opinbera verða því miður vænt-
anlega að hækka skatta og margvíslegar álögur 
á almenning. Þessar hækkanir vinna þvert gegn 
því markmiði að koma hjólum atvinnulífsins aftur 
í gang, auk þess að ganga þvert gegn hagsmunum 
heimilanna í landinu. 

Höfundur situr í stjórn SUS.

Taktlaus ríkisútgjöld 

SIGRÍÐUR DÍS 
GUÐJÓNSDÓTTIR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: 
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili 
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur 
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Lengri opnunartími 

í verslun RV

Opið mán. til fös. frá 8.00 til 19.00

Laugardaga frá 10.00 til 17.00

Rekstrarvörur
- fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili,
          sem vilja spara og hagræða!



Humarmedalíur
18 humarhalar

Humarinn pillaður og snyrtur, settur 
á pinna og steiktur í 1 mínútu á 
hvorri hlið á sjóðandi heitri pönnu. 

Blómkálstoppar
100 g blómkálstoppar, skornir snyrti-
lega
10 ml olía
20 ml vatn 
10 g smjör
Salt
Sykur

Topparnir steiktir í olíu á pönnu, 
vatni bætt út í. Þegar sýður er salti 
og sykri stráð yfir, smjöri bætt út í 
og soðið niður þar til blómkálið er 
orðið gljáð.

Mangó-vinaigrette
100 g mangómauk
20 ml hvítvínsedik
150 ml olía
salt
sykur

Mangómaukið og edikið hrært vel 

saman. Olíunni blandað rólega út í. 
Smakkað til með salti og sykri.

Sítrus- og mangósalsa
½ mangó, skrælt
1 appelsína, skræld
1 mandarína, skræld
1 lime-börkur og -safi
50 ml ólívuolía
1 msk. hunang
½ chilipipar
lítill engifer
saxað kóríander og salt 

Ávextirnir skornir í teninga og chili-
piparinn og engiferið skorið mjög 
smátt. Öllu blandað vel saman í 
skál og kryddað til með kóríander 
og salti. 

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

„Ég útskrifaðist fyrir þremur 
árum sem kokkur frá Hótel Sögu, 
síðan þá hef ég unnið á veitinga-
staðnum Grillinu á milli þess 
sem ég fer utan í matreiðsluferð-
ir, ef svo má segja,“ segir Þrá-
inn Freyr Vigfússon, aðstoðar-
yfirmatreiðslumaður á Grillinu á 
Hótel Sögu. 

„Ég byrjaði á því að fara til 
Suður-Frakklands fyrst eftir að 
ég útskrifaðist og vann á veitinga-
stað þar í nokkra mánuði, sneri 
síðan aftur heim en hef verið að 
fara utan með mislöngu millibili 
til að kynna mér nýjar hugmyndir 
í matreiðslu. Núna síðast fór ég til 
Chicago í Bandaríkjunum og var 
þar í mánuð en ég kom aftur til 
Íslands rétt fyrir jól,“ segir Þrá-
inn. 

Uppskriftin sem Þráinn ætlar 
að deila með lesendum Frétta-
blaðsins er að humarmedalíum 
með mangói og blómkáli, en hana 
fékk hann af matseðli í Chicago. 
„Á veitingastaðnum sem ég var að 
vinna á í Chicago fékk ég nokkrar 
skemmtilegar hugmyndir sem ég 
tók með mér til Íslands, enda allt-
af gaman að koma með eitthvað 
nýtt á matseðilinn hérna á Grill-
inu.“  agnesosk@frettabladid.is

Gómsætir humarpinnar
Þráinn Freyr Vigfússon, meðlimur kokkalandsliðsins og matreiðslumaður ársins 2007, lumar á girnilegri 
uppskrift að humri, en hugmyndina fékk hann þegar hann vann á veitingastað í Chicago. 

Þráinn hefur unnið á veitingastöðum víðs vegar um heiminn en snýr þó alltaf aftur til Íslands, oftar en ekki með nýjar og ferskar 
hugmyndir á matseðilinn.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HUMARMEDALÍUR 
með mangói og blómkáli  FYRIR 6

SKAUTAFERÐ  með fjölskyldunni er tilvalin helgar-

skemmtun. Í Egilshöll er til dæmis boðið upp á sérstakt 

fjölskylduverð sem miðast við tvo fullorðna og tvö 

börn og skautaleiga er á staðnum.

H
rin

gb
ro

t

2. janúar -28. febrúar

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

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

unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki

og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)

NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati 

og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís  

1

2

3

4

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA



BRIDDSHÁTÍÐ  stendur nú yfir á Hótel Loftleiðum 

en hún hófst í gær og stendur fram á sunnudag. Kepp-

endurnir eru um þrjú hundruð talsins og hafa aldrei 

fleiri erlendir spilarar mætt til leiks en í ár.

„Við erum að fara að sýna verk-
ið Gibbla Yggdrasils sem er nýtt 
verk eftir okkur,“ segir Katla Þór-
arinsdóttir sem er ein af þremur 
atvinnudönsurum í dansflokknum 
Darí Darí Dance Company. 

Verkið verður eitt af fjórum 
nýjum verkum í sýningaröðinni 
108 Prototype. Sýningarnar verða 
tvær, önnur í kvöld klukkan 21 á 
Skúlagötu 26, og á sama tíma á 
laugardagskvöld.

Auk Kötlu eru það Guðrún Ósk-
arsdóttir og Inga Maren Rúnars-
dóttir sem mynda Darí Darí-dans-
flokkinn. Þær hafa dansað saman í 
eitt og hálft ár og voru með fyrstu 
sýninguna fyrir ári. „Við settum 
þá upp sýninguna Hoppala í Nor-
ræna húsinu og seinna á listahátíð 
í Barcelona,“ útskýrir Katla en í 
allt haust unnu þær stöllur í sam-
starfi við Íslenska dansflokkinn í 
danshöfundasmiðjunni. „Við sömd-
um stutt dansverk og vorum með 
kennslu og fræðslu í grunnskólum 
í Reykjavík,“ segir Katla en verk 
þeirra Gibbla Yggdrasils byggir á 
þeim grunni.

En hvaðan kemur heitið Gibb-
la Yggdrasils? „Orðið gibbla þýðir 
einhvers konar vera. Okkur fannst 
það passa vel við okkur.

Við þekkjum þessa veru ekki 
enn þá en kynnumst henni vonandi 
einn daginn,“ segir Katla glettin 
en innblásturinn í verkið fengu 
þær einnig frá aski Yggdrasils 

og þeirri þekkingu og visku sem 
trénu fylgir.

Það er UglyDuck.Productions, 
flokkur sjálfstæðra atvinnudans-
ara og danshöfunda, sem stend-
ur fyrir sýningaröðinni 108 
Proto type. Markmiðið með sýn-
ingaröðinni sem fór af stað haustið 
2006 var að skapa nýjan vettvang 
þar sem áherslan væri lögð á sköp-

unarferlið, hugmyndir, áhættur og 
tilraunir í danssköpun.

Aðrir dansarar í sýningaröð-
inni eru Kama Jezierska sem sýnir 
sólóverkið Angusta, Steinunn Ket-
ilsdóttir sem sýnir verk í vinnslu 
og Katrín Gunnarsdóttir sem sýnir 
sólóverk í vinnslu sem byggir á 
rannsóknum á ísbjörnum.

solveig@frettabladid.is

Dans um tré viskunnar
Fjögur ný dansverk verða frumsýnd á sýningaröðinni 108 Prototype í kvöld og annað kvöld. Dansflokkur-
inn Darí Darí Dance company er með eitt af fjórum atriðum á sýningunni sem fram fer á Skúlagötu 26. 

Dansflokkurinn Darí Darí 
dance company frumsýnir 
verkið Gibbla Yggdrasils.

•  Kjólar

•  Ermar

•  Leggings

•  Skart

Laugaveg 54, 
sími: 552 5201

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf 
Laugavegi 178 • Sími: 551 2070

Opið: mán - fös: 10 -18, lau 10 -14 
www.misty.is

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

TOPPSKÓR Á RUGLVERÐI
40-60% afsláttur af kvenstígvélum

OPIÐ  MÁN.-FÖS. 11 - 18 · LAU. 11 - 16 · SUN. 12 - 16

Ponny Sympate
68465005 & 68165003

Litir: Blár, Svart

Style Grand
SPR2803TX

Litir: Rautt, Grænt, Blátt

Barnaskór
E-70452 52944

Litur: Marine blár

6.995 kr.-
Verð áður:

Verð nú:
3.995kr.-

10.995 kr.-
Verð áður:

40% afsláttur:

6.597kr.-

6.995 kr.-
Verð áður:

Verð nú:
3.995kr.-

Sérstakt tilboð

2.495kr.-

Ecco Snowdrop
E-78762 00809

7.995 kr.-
Verð áður:

Verð nú:

4.495kr.-

Cruiser stígvél
CRU508223

Litir: Svart, fjólublátt , beige

10.995 kr.-
Verð áður:

40% afsláttur:

6.597kr.-

Ecco Snowdrop
E-7877 25105

3 gerðir



föstudagur

BREYTIR
 ÍMYND 

ÍSLANDS

Vala Matt 

er að vinna 

að nýju og 

spennandi 

verkefni

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

LÁTA EKKERT 
STOPPA SIG Í 
KREPPUNNI
Svava Johansen og Björn 

Sveinbjörnsson eru byrjuð 

að byggja við Fossvogshúsið

RÓMANTÍSKUR 
OG ELEGANT 
FATASTÍLL
Silvia Santana Briem opnar 

heimili sitt og sýnir gersemarn-

ir sem leynast í fataskápnum

FRÍSKAÐU 
UPP Á 
ÚTLITIÐ 
Á þessum árstíma er 

mikilvægt að hugsa 

um húðina

 30. janúar 2009
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✽  vertu í massamiklu stuði

þetta
HELST

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Ritstjóri Marta María Jónasdóttir martamaria@365.is 
Penni Alma Guðmundsdóttir alma@frettabladid.is Forsíðumynd Stefán Karlsson 

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 

sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

augnablikið

HELVÍTIS FOKKING FOKK

Öðlast algerlega nýja merkingu 

þegar það er búið að bródera það 

á húfu. Skerjafjarðarskáldið Kristj-

án Hreinsson er ekki vanur að fara 

hefðbundnar leiðir og auðvitað er 

betra að hafa þetta bróderað á fatn-

að heldur en burðast með skilti, það 

gefur auga leið.

ÞÓREY EDDA ELÍSDÓTTIR STANGASTÖKKVARI
Í dag er ég að þjálfa og æfa. Á morgun fæ ég vini mína í morgunkaffi, kíki á æf-

ingu, horfi líklega eitthvað á mótið og slaka svo bara á restina af deg-

inum. Á sunnudaginn er ég að þjálfa fjóra stangarstökkvara sem 

eru að fara að keppa á Meistaramóti Íslands fyrir 15 til 22 ára. Svo 

verður bara fylgst með fréttum.

G
uðfríður Lilja Grétarsdóttir, 
framkvæmdastjóri þingflokks 
Vinstri grænna og skákdrottn-
ing, á von á sínu fyrsta barni 

með unnustu sinni, Steinu H. Blöndal 
ljósmóður. Það kemur í hlut Steinu 
að ganga með barnið og er það vænt-
anlegt 10. apríl. Það er skemmtilegt 
að segja frá því að Steina á einmitt 
afmæli þann sama dag. Það væri því 
ekki úr vegi að fá barn í afmælisgjöf. 
Mikill spenningur er hjá þeim stöll-
um fyrir komu erfingjans. 

„Þetta er himnasending og guðs-
gjöf og við erum í skýjunum yfir 
þessu. Þó svo allt sé að hrynja þá 
er þetta óendanleg gleði sem held-
ur okkur gangandi,“ segir Guðfríður 
Lilja og bætir því við að með fæð-
ingu barnsins muni gamall draum-
ur rætast. „Þetta verður lítið bylt-
ingarbarn,“ segir hún og hlær. Að-
spurð hvort hún viti kynið segir 
hún svo ekki vera.  - MMJ

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir á von á barni

Alveg í skýjunum

S
vava Johansen kaupmaður 
í Sautján og unnusti henn-
ar, Björn Sveinbjörnsson, láta 
efnahagsástandið ekki stoppa 
sig. Síðsumars keyptu þau hús 

að Kvistalandi 1 en fyrir áttu þau annað 
hús í götunni að Kvistalandi 12. Eftir að 
þau keyptu húsið sóttu þau um leyfi til að 
stækka það um rúma 100 fermetra og í okt-
óber fengu þau leyfi fyrir því hjá bygginga-
fulltrúa. Meðan flestir aðrir halda að sér 
höndunum er allt komið á fulla ferð hjá 
Svövu og Birni. 

„Þetta er eitthvað sem við vorum búin að 
ákveða fyrir löngu. Við keyptum húsið fyrir 
hrunið og settum allt á „hóld“ fyrir nokkr-
um mánuðum. Við erum bara búin að vera 
róleg og skynsöm með þetta og erum núna 
að byrja að grufla í þessu. Við lítum svo á að 
það megi ekki stoppa atvinnuhjólin alveg 
og með þessu erum við að tryggja átta til 
tíu iðnaðarmönnum vinnu. Við erum að 
reyna að tryggja 150 manns vinnu í fyrir-
tækinu okkar og þegar iðnaðarmenn voru 

að hringja og spyrja hugsuðum við með 
okkur að við gætum tryggt þeim vinnu 
með þessu. Við komum okkur ekki upp 
úr þessu ástandi nema að fólk sem hefur 

aðstöðu til og er til dæmis með fyrirtæki, 
láti hjól atvinnulífsins halda áfram að snú-
ast,“ segir Svava sem lætur ekkert stoppa 
sig. Þegar búið verður að byggja við húsið 
verður það alls 412,6 fermertrar og því ætti 
ekki að væsa um parið.

SVAVA JOHANSEN OG BJÖRN SVEINBJÖRNSSON KAUPMENN Í SAUTJÁN

LÁTA HJÓL ATVINNU-
LÍFSINS SNÚAST

Kvistaland 1 Allt komið á fulla 
ferð. Gröfurnar eru byrjaðar 
að grafa fyrir viðbyggingunni. 
Svava segir að það megi ekki 
stöðva hjól atvinnulífsins þótt á 
móti blási.  MYND/ANTON BRINK

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Er alsæl yfir væntanlegri fjölgun í fjölskyld-

unni en um leið rætist gamall draumur. 

Svava Johansen og Björn 
Sveinbjörnsson Hlakka til 
að flytja í Fossvoginn en fram-
kvæmdir við húsið hófust aftur í 
vikunni eftir langt hlé.

Klifur og safarí í Afríku
Stephan Stephense, betur þekkt-

ur sem President Bongo úr hljóm-

sveitinni GusGus og frú, voru 

að koma frá Afríku. Þar klifu þau 

meðal annars hið fræga fjall í Tans-

aníu, Kilimanjaro, en á því er hæsti 

tindur Afríku sem 

er hvorki meira né 

meinna en 5.891,8 

metrar á hæð. Parið 

mun ekki hafa verið 

svikið af náttúru-

fegurð lands-

ins því eftir sex 

daga klifur tók 

við safaríferð 

áður en hald-

ið var aftur heim á 

klakann. 

„Spice Girls“ á Q-bar
„Við ákváðum að vera með svona 

„reunion“,“ segir Óli Hjörtur Ólafs-

son sem treður upp ásamt fríð-

um flokki á Q-bar annað kvöld. 

„Skjöldur Eyfjörð er Ginger Spice, 

Atli Freyr er Baby Spice, Omel er 

Victoria, Georg er Scary Spice og 

ég er Sporty Spice. Við vorum 

að vinna saman fyrir tólf árum 

þegar við ákváðum að halda 

nokkrar sýningar á Ingólfs-

café, en nú verður þetta bara 

„one night only“,“ bætir hann við. 

Draggkóngur Íslands 2008 verður 

kynnir og fyrstu gestir kvöldsins fá 

fordrykk í boði hússins, svo það er 

um að gera að mæta tímanlega.

helgin
MÍN

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar 

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi 

og kraftyoga

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

„Ég get ekki sagt annað en að hún sé sannspá,“ segir kvennagullið Fjölnir Þor-

geirsson um spákonuna Sigríði Klingenberg sem spáði því síðasta 

sumar að Fjölnir myndi finna þá einu réttu innan skamms. 

Ekki leið á löngu þar til spáin rættist því ástin tók að 

blómstra á milli Fjölnis og Sjafnar Sæmundsdóttur á 

Landsmóti hestamanna í júlí. Um áramótin trúlofuðu þau 

sig og segir Fjölnir brúðkaup ekki vera langt undan.

„Ef allt gengur eftir giftum við okkur innan tveggja ára. 

Það verður ekki næsta sumar, heldur líklegast eftir eitt og 

hálft ár,“ segir Fjölnir sem er búsettur ásamt Sjöfn í 

Hveragerði. „Við erum bæði í hestunum, erum að 

temja, rækta og selja. Við vinnum saman alla daga, 

sem hefur sína kosti og galla, en það er góð leið 

til að henda sér út í djúpu laugina og þannig er 

maður fljótur að sjá hvort hlutirnir eru að ganga,“ 

segir Fjölnir brosandi.  - ag

Fjölnir Þorgeirsson og Sjöfn Sæmundsdóttir:

Gifting innan tveggja ára

Ástfangin Fjölnir og Sjöfn eru bú-
sett í Hveragerði, eru bæði í hesta-

mennskunni og vinna saman alla daga.





4 föstudagur  30. janúar

núna
✽  leyfðu skvísunni að blómstra

Getur þú lýst þínum stíl?  
Dagsdaglega kýs ég að 

klæðast þægilegum fötum í 

mildum tónum. Ég er mest 

í gallabuxum, aðsniðnum 

skyrtum, bómullarbolum og 

þunnum mjúkum peysum 

undir blazer-jakka. Svo nota 

ég mikið stígvél, belti og 

klúta. Mér finnst gaman að 

blanda saman flaueli, satíni 

og/eða silki, blúndu, mjúk-

um bómullar-, kasmír- og 

ullarblöndum, ég pæli mikið 

í smáatriðunum.

Uppáhaldslitapalletta?  
Grár, brúnn, beige, vínrauð-

ur, kóngablár, ólívugrænn og 

túrkís.

Hvað keypt-
ir þú þér 
síðast?  
Gráa hné-

háa sokka með grárri flauels-

slaufu.

Hvert er skuggalegasta fata-
tímabilið þitt?  8.bekkur í 

Hagaskóla, þegar ég klæddist 

Russell Athletic-íþróttafötum frá 

toppi til táar.

Í hvað myndir þú aldrei fara?  
Jakka með axlapúðum, föt í 

skærum litum eða skræpótt.

Uppáhaldsmerki?  Massimo 

Dutti, Zara, Adolfo Dom-

inguez, Victorio & Lucchino, 

Oscar de la Renta.

Hverju ertu veikust fyrir 
þegar kemur að fatakaup-

um?  Fíngerðum og mjúkum 

peysum, brúnum leðurstígvélum 

og hælaskóm.

Eru einhver tískuslys í fata-
skápnum þínum?  Ekkert sem 

ég man eftir. Ég hef passað að 

grisja fataskápinn minn reglu-

lega þannig að ég losni við 

kjánahrollinn sem fylgir því að 

finna eitthvað sem ég hefði 

aldrei átt að kaupa.

Af hvaða líkamsparti ertu 
stoltust af og hvernig undir-
strikar þú hann með klæða-
burði?  Engum sérstökum. 

Reyni bara að klæða mig þannig 

að fötin samsvari sér vel.

Silvia Santana Briem nemi

Pælir mikið í 
smáatriðum

1 Dökkbláar gallabuxur, Zara, teinótt skyrta og peysa, Mass-

imo Dutti, hælaskór, Aldo, blazer, Massimo Dutti, belti, Mass-

imo Dutti x og hálsmen, Agatha 2 Brúnir hálfopnir leðurskór, 

Hugo Boss 3 Hálsmen m/marglitum steinum, Agatha 4 Ljós-

bleik kasmírpeysa, Sand 5 Silfurgrár teinóttur blazer, Mass-

imo Dutti 6 Ljósbrúna kápan er frá Benetton 7 Gráar galla-

buxur úr Topshop, bleik silkiskyrta, Sand, dökkbrún stígvél, 

Kron, perluhálsfesti, Agatha.

SMART VETRARSTÍGVÉL  Þessi rúskinnsstígvél henta sérlega vel 

í febrúarsnjóinn og svo eru þau undurfögur í þokkabót. Þessi stígvél gera 

hvert dress að megaskvísufötum. Þau fást hjá Þráni skóara.

1

3

4

5

2

6

7

SagaMemo



TAMMAN sett, 5 stk.
Settið inniheldur 4 stóla og borð
h74 X B90 X L90 / 531337
var 29.900.- 

nú 8.970.-

TANIMBAR skápur
var 32.900.- 

nú 9.870.-

SVEFNSÓFI
Á myndinni sést hvernig 

sófinn dregst út
var 89.900.- 

nú 26.900.-

PÚÐAR 
var 2.590.- 

nú 777.-

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  sími:  522 7860 /  /  Korputorgi  /  112 Reykjaví k /  sími:  522 7870

útsala!
lokadagur útsölunnar 

er sunnudaginn 
1. Febrúar! 

Síðustu dagar útsölunnar!
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Valgerður 
Matthíasdóttir 
hefur verið reglulegur 

gestur inni á heimilum 

landsmanna í 23 ár. 

Með frumkvöðlakraft-

inum hefur hún náð að 

endurnýja sig reglulega 

og hennar mottó er að 

sinna aldrei leiðinleg-

um verkefnum. Nú fetar 

hún nýjar og spennandi 

brautir og leggur sín lóð 

á vogarskálarnar til að 

breyta ímynd Íslands

Viðtal:  Marta María

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

Hár: Masha Salon VEH

J
ákvæðnin og gleð-
in drýpur af Valgerði 
Matthíasdóttur eða 
bara Völu Matt eins 
og hún er jafnan 
kölluð. Undanfar-

ið ár hefur lítið farið fyrir henni 
í fjölmiðlunum en það er þó ekki 
hægt að segja að hún hafi setið 
auðum höndum. Vala hefur verið 
að vinna þróunarvinnu og undir-
búa jarðveginn fyrir verkefni sem 
brátt mun líta dagsins ljós. Hið 
nýja verkefni mun þó ekki vera 
í formi sjónvarpsþátta heldur er 
hún að vinna innslög fyrir Höfuð-
borgarstofu. Þegar hún er spurð að 
því hvort hún hafi verið orðin leið 
á hefðbundinni sjónvarpsvinnu 
segir hún svo ekki vera, hún elski 
sjónvarpsvinnuna. Hún játar þó að 
hún þrífist best í frumkvöðlastarfi 
og þegar hún fer út fyrir þæginda-
rammann sinn í nýjum og fram-
andi verkefnum. „Þegar við Jón 
Óttar og Hans Kristján stofnuð-
um Stöð 2 á sínum tíma upplifði 
ég ótrúlega spennandi tíma og var 
alveg í essinu mínu og sama má 
segja þegar ég tók þátt í stofnun 
Skjás eins. Í dag hef ég sömu til-
finningu fyrir birtingu á lifandi 
efni á Netinu sem er í raun orðin 
alheimssjónvarpsstöð. Það er lyk-
ilatriði fyrir mig að vera í stöðugri 
þróunarvinnu. Að endurnýja mig 
og ögra sjálfri mér. Ég hef alltaf 
hætt í þeim þáttum sem ég hef 
verið að vinna að þegar ég hef 
fundið fyrir leiða og mér fundist 
ég vera farin að endurtaka mig. Þá 
bý ég mér til ný verkefni og fer í 
aðrar áttir. Nú finnst mér næsta 
ævintýri liggja á internetinu. Og 
það sem er svo skemmtilegt við 
Netið er hvað það er orðinn stór 
hluti af okkar daglega lífi. Í raun er 

það stærsta sjónvarpsstöð heims 
í dag þar sem þú vinnur efni og 
sendir út fyrir alla heimsbyggð-
ina! Mér finnst það alveg stór-
kostlegt og það opnar stærsta 
gluggann út í heim. Móðir mín til 
dæmis í eldri kynslóðinni getur 
ekki án þess verið og sækir jafn-
vel ráðstefnur í gegnum tölvuna 
og er þá í raun að horfa á beina 
útsendingu. Þetta er náttúru-
lega þvílíkt ævintýri og er rétt að 
byrja! Í dag er Netið að verða lyk-
ilatriði í öllu okkar daglega lífi. Svo 
hefði Obama til dæmis aldrei náð 
svona yfirburðakosningu nema af 
því að hann nýtti sér Netið ósp-
art í sinni kosningabaráttu. Og í 
dag sjáum við einnig áhrif Nets-
ins hér heima í allri okkar þjóð-
málaumræðu,“ segir hún. Innslög-
in sem Vala er að vinna að fyrir 
Höfuðborgarstofu fjalla aðallega 
um menningu, hvort sem það er 
íslensk hönnun, arkitektúr, mat-
armenning eða söfn og listagallerí 
og margt fleira. Í þeim fangar hún 
þá stemningu sem ríkir í Reykja-
vík. Markmiðið er að fá enn þá 
fleiri erlenda ferðamenn til lands-
ins og breyta um leið ímynd lands-
ins út á við.

Verkefnið vinnur hún náið með 
Sif Gunnarsdóttur, forstöðumanni 
Höfuðborgarsofu. „Sif hefur skýra 
framtíðarsýn og er einstaklega lif-
andi og skemmtileg og það er mjög 
gaman að vinna þetta verkefni með 
henni. Allt kvikmyndað efni geri ég 
svo í samvinnu við strákana hjá 
kvikmyndafyrirtækinu Filmus, en 
þeir eru algjörir snillingar. Ég vinn 
innslögin alveg eins og ég væri að 
gera efni fyrir sjónvarsþátt nema 
við munum birta þetta á Netinu,“ 
segir hún og það lifnar yfir henni 
þegar hún telur upp allt það dás-
amlega sem Reykjavík hefur upp á 
að bjóða. Vala er mikil stemnings-
manneskja og á auðvelt með að 
hrífa fólk með sér þegar hún upp-
lifir eitthvað skemmtilegt. 

JÁKVÆÐUR SKÖPUNAR-
KRAFTUR
Hvernig ætlar þú að breyta ímynd 
Íslands? „Þegar fólk fer á Netið hvar 
sem er í heiminum og skoðar þetta 
efni frá Reykjavík sér það hvað 
borgin hefur upp á mikið að bjóða. 
Ég er einnig að fara að miðla þess-
ari þróunarvinnu til landsbyggðar-
innar því úti á landi leynast ótrú-
leg ævintýri og flottir og spennandi 
hlutir sem ég hef kynnst í minni 
sjónvarpsvinnu og nú þarf að draga 
fram og sýna á meira lifandi hátt. 
Það er alveg ómetanlegt fyrir þá 
ímynd sem við þurfum að senda 
út í heim,“ segir hún og bætir því 
við að þetta starf sé mjög gefandi. 
„Þetta er eitt skemmtilegasta verk-

efni sem ég hef unnið. Umfjöll-
un um Ísland á alþjóðavettvangi 
hefur að undanförnu verið nær öll 
á neikvæðum nótum. Það er búið 
að flytja nær eingöngu neikvæð-
ar fréttir frá Íslandi og það er því 
mjög mikilvægt að sýna hina hlið-
ina á Íslandi og snúa vörn í sókn. 
Við verðum að sýna hvað við erum 
mikil menningarþjóð og hvað hér 
er mikill jákvæður sköpunarkraft-
ur. Það eru því forréttindi að fá að 

taka þátt í þessu uppbyggingar-
starfi og láta gott af sér leiða.“

SKIPTI UM GÍR
Um mitt síðasta ár ákvað Vala að 
selja glæsilega íbúð sína í Garða-
bænum og flutti aftur í minna 
húsnæði í 101 í Reykjavík, í hús 
teiknað af einum af hennar uppá-
halds arkitektum Guðna Pálssyni. 
Sástu hrunið fyrir? „Nei ég sá það 
nú ekki fyrir en ég sá það í hendi 

mér að öll þessi tómu hús myndu 
ekki seljast í bráð og var því svo 
heppin að selja áður en allt fraus 
á fasteignamarkaðinum. Ég veit 
ekki hvaða heillavættir vöktu yfir 
mér, en ég gat greitt upp nokk-
ur lán og varð frjálsari fyrir vikið. 
Svo gat ég einbeitt mér að þess-
ari undirbúnings- og þróunar-
vinnu. En það hefur kostað 
sitt að byrja á svona 
glænýju og áður 

VINNUR FYRIR GLEÐINA

Með jákvæðnina að vopni Vala Matt ætlar að leggja sitt af mörkum til að laga ímynd Íslands út á við.
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Besti tími dagsins: 

Ég hef alltaf verið morgunhani. Þó eru morgnarnir mis-

jafnir. Stundum vakna ég með kvíðaverk í maganum þar 

sem ég er alltaf að berjast við fáránlega fullkomnunar-

áráttu og þar af leiðandi alltaf hrædd um að standa mig 

ekki nógu vel. En oftast vakna ég með tilhlökkun.

Uppáhaldsmaturinn:

Allur lífrænn matur. Get orðið illa 

borðað mat með auka- eða eit-

urefnum. Er orðin mjög mat-

vönd. Finnst í rauninni sjálf-

sögð mannréttindi að allir fái 

að borða lífrænan eiturlaus-

an mat en hann er bara allt of 

dýr. Elska líka franskar kart-

öflur og litla kók í gleri!

Hvernig heldur þú þér ungri? 

Ég veit að það hljómar dáld-

ið „boring“ en ég borða mjög 

meðvitað hollan og lífræn-

an mat og nota ýmis trix í 

matargerð sem ég hef lært 

af henni Sollu Eiríks. Ég hef 

aldrei reykt eða drukkið og svo 

er ég kvöldsvæf sem gerir það 

að verkum að ég fæ alltaf meira 

og minna góðan svefn. Svo nota ég 

besta krem sem hægt er að fá, en það er 

Secret De Vie kremið frá Lancôme. Get helst ekki án 

þess verið.

Ég lít mest upp til:

Foreldra minna, þau eru hugsjónafólk og kenn-

arar. Faðir minn var eldklár og 

ótrúlega skapgóður og hlýr. 

Móðir mín er engri lík. Yfir-

burða gáfuð.

Draumafríið:

Annaðhvort til einhverr-

ar af borgunum í kringum 

okkur í langa helgarferð. 

Vera á skemmtilegu hót-

eli og fara á spennandi veit-

ingastaði. Eða Ítalíuferð þar sem 

skoðaður er arkitektúr og hönn-

un og borðað yfir sig af ítölskum 

mat. Algjört ævintýri!
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MORGUNMATURINN:  Hérna á Ít-

alíu finnst mér best að búa mér til 

pressaðan agúrku- og selleríssafa, 

bragðbæta hann með nýkreistum 

sítrónum og setja svo örlítið af Turbo 

Greens frá Dr. Gillian út í, þamba 

hann og þá glaðvakna ég. 

SKYNDIBITINN:  Reggio Cala-

bria býður aðeins upp á McDonalds 

þegar kemur að þessum týpíska 

skyndibita. Ég fæ mér frekar pitsu 

með mozzarella di bufala, fersk-

um tómötum og basiliku þegar 

mig langar í eitthvað fljótlegt 

og gott. 

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:  Ég 

og Emil kærasti minn eigum 

okkur einn uppáhaldsveitinga-

stað hérna í Reggio. Sá heitir Via 

Veneto og býður upp á ekta ítalsk-

an mat. Sjávarréttirnir þar eru æð-

islegir, pastað mjög ítalskt og hálfs 

metra löngu pitsurnar þeirra eru óm-

ótstæðilegar.

LÍKAMSRÆKTIN:  Það eru nokkrir 

góðir tennisvellir hérna í nágrenninu 

sem ég hef gaman af að fara á. Ég á 

mér draum um að verða góð í tenn-

is og því kjörið að æfa sig hérna. 

Svo er líka hollt og gott að fara út að 

hlaupa meðfram strandlengjunni.

UPPÁHALDSVERSLUN:  Aðalbúð-

in í borginni heitir Foti G og hana á 

samnefndur eigandi fótboltaliðsins 

Reggina Calcio. Þar selur hann heit-

ar merkjavörur á aðalstjörnur borg-

arinnar.

BEST GEYMDA LEYND-
ARMÁLIÐ:  Er ítalskan. 

Allra einasta tungumálið 

sem hér er talað!

BEST VIÐ BORGINA:  Sólin kemur 

snemma upp á morgnana og sest 

ekki fyrr en hún á að setjast, það 

er að segja á kvöldin. Og svo elska 

ég að geta lagt bílnum hvar sem er, 

hvenær sem er án þess að nokkur 

kippi sér upp við það. 

BEST AÐ EYÐA DEGINUM:  Það er 

fullkomið að byrja daginn á mark-

aðnum, finna sér eitthvað gott að 

borða þar og ganga svo niður á 

strönd. Á ströndinni er mikið fjör 

á sumrin, mikið um lifandi tónlist, 

lítið um túrisma og því gaman að 

skemmta sér meðal innfæddra langt 

fram á nótt.

REGGIO CALABRIA
Ása María Reginsdóttir

A perfect world húðserum frá Origins er ekkert venjulegt and-

litskrem. Það gerir húðina silkimjúka og kemur í veg fyrir að um-

merki öldrunar sjáist í andlitinu. Hvítt te varnar því að húðin slitni 

eða þorni og boswellia virkjar streitulosandi prótín auk þess sem 

það verndar húðina gegn umhverfisáhrifum. Mimosa, appelsína 

og bergamotviður gefa ljúfan náttúrulegan ilm.

Serumið má nota bæði kvölds og morgna, bæði undir dagkrem, 

farða eða eitt og sér. Það hentar öllum húðgerðum og mjúk 

áferðin kemur í ljós samstundis.

FULLKOMIN HÚÐ MEÐ 
               HVÍTU TEI

óþekktu verkefni. Ekki bætir úr 
skák að öll lán hækka bara og 
hækka og lífeyrissjóðurinn skert-
ist. Ég hef alltaf látið hjartað ráða 
för og hef aldrei stjórnast af pen-
ingum. Ef svo hefði verið væri ég 
í einhverri allt annarri vinnu en 
fjölmiðlavinnu. Ég var líka alltaf 
með það á planinu að flytja aftur 
í bæinn því krakkarnir mínir vilja 
búa þar og hafa ekki nennt að vera 
mikið á ferðinni í Garðabænum. Ég 
sá því að ég yrði að flytja þó mér 
hafi liðið mjög vel við sjóinn í Sjá-
landinu. Það er ótrúlega gaman 
að vera komin aftur í miðbæinn. 
Hér geng ég nokkur skref og er þá 
komin á öll skemmtilegu kaffihús-
in og galleríin. Ég er samt áfram 
með sjávarútsýni sem mér finnst 
yndislegt. Mér finnst líf mitt hafa 
orðið fjölbreyttara og meira spont-
ant eftir að ég flutti. Þegar ég bjó í 
Garðabænum nennti ég ekki eins 
að rjúka út úr húsi án fyrirvara. 
Þetta hefur því sannarlega auðg-
að líf mitt,“ segir Vala

ÞRÍFST BEST Í BARÁTTU
Þegar talið berst að breyttu þjóðfé-
lagi segist Vala fyllast krafti þegar 
á móti blási. „Ég þrífst mjög vel 
í baráttu. Mér hefur alltaf fund-
ist skemmtilegast að vinna frum-
kvöðlastarf með eldhugum og það 
er yfirleitt sprottið fram af ein-
hvers konar byltingu. Þjóðin er í 
erfiðleikum. Þegar staðan er eins 
og núna kemur baráttuandinn 
upp í mér og það finnst mér mikil 
ögrun. Að leggja mitt af mörk-
um til að bæta ímynd Íslands úti 
í heimi finnst mér alveg ómetan-
legt og alveg nauðsynlegt að halda 
í jákvæðnina og fókusera á það 
sem er fallegt og gott. Það hefur 
alltaf verið rauður þráður í minni 
fjölmiðlavinnu, hvort sem það 
hefur verið í sjónvarpi, útvarpi eða 
prentmiðlum. Ég hef aldrei viljað 
vera með neikvæða umfjöllun. Ég 
hef valið að skoða það fallega og 
miðla því sem vel er gert. Það er 
nóg af neikvæðu röddunum.

Það er einmitt núna sem við 
þurfum að sjá sóknarfærin í 
ástandinu eins og það er í dag. 
Sjónvarpsstöðvarnar fjalla alls 
ekki nægilega mikið um sprota-
fyrirtækin, hugmyndirnar og það 
fólk sem er að koma með lausnir 
og hugmyndir að nýjum leiðum,“ 
segir hún. Hvernig ferðu að því að 
vera svona jákvæð? „Mér getur nú 
stundum fundist erfitt að vera já-
kvæð en það hefur alltaf verið mér 
svo eðlilegt að reyna að snúa nei-
kvæðu yfir í jákvætt. Það hefur í 
raun litað allt mitt líf. Þannig hef 
ég verið frá því ég man eftir mér og 
margir til vitnis um það. En auð-
vitað krefst það stöðugrar áminn-
ingar og vinnu. Það gerist ekki af 
sjálfu sér, en léttir ótrúlega lífið 
þegar erfiðleikar sækja að. Og við 
höfum aldrei þurft eins mikið á 
því að halda og nú sem þjóð.“

Mesta dekrið:

Heilsubótardag-

ar eins og hún 

Sigrún Olsen 

var með bæði á 

Reykhólum og 

Akureyri. Það 

sem ég lærði 

hjá henni bjarg-

aði lífi mínu! Svo 

finnst mér frábært að stunda 

jóga hjá Ingibjörgu Stefánsdótt-

ur í Yoga Shala. 

Áhrifavaldurinn:

Svo margir á svo ólíkum tíma-

bilum í lífinu en ég er alltaf að 

læra.

BORGIN

mín

REYKJAVÍK STORE, LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007

operated by v8 ehf

opið 
föstudag 11-18.30 
laugardag 11-17.

nýjar gallabuxur komnar ! 
              mikið úrval af fl ottum nýjum “týpum”

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

Hrannar 
Helgason
s. 512 5441
hrannar@365.is
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✽  út með öll kemísk efni
útlit

MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR martamaria@365.is

G amla apótekið byggir fram-
leiðslu sína á gömlum upp-

skriftum sem hafa verið þróaðar í 
samstarfi við lækna og lyfjafræð-
inga. Vörurnar innihalda gæða 
hráefni, lágmarks rotvarnarefni og 
eru algjörlega lausar við öll ilm- 
og litarefni,“ segir Ólafur Kristins-
son lyfjafræðingur um húðvörur 
Gamla apóteksins sem hafa verið 

framleiddar frá 1953 og henta 
jafnt börnum sem fullorðnum.

„Vörurnar eru framleiddar sam-
kvæmt ströngustu gæðakröfum, 
undir handleiðslu lyfjafræðings. 
Þær eru upplagðar fyrir þá sem 
hafa þurra húð og þá sem þurfa 
góð, mýkjandi og rakagefandi 
krem samhliða húðlyfjameðferð. 
Gamla apótekið býður líka upp á 

úrval vara til varnar og meðhöndl-
unar á harðri húð, kælandi, kláða-
stillandi- og sótthreinsandi vörur, 
svo eitthvað sé nefnt. Vörurnar 
henta fyrir alla sem kjósa vand-
aðar húðvörur, ekki síst fyrir þá 
sem þola illa aukefni í kremum,“ 
bætir hann við, en vörur Gamla 
apóteksins fást í flestum apótek-
um um land allt.  - ag

Gæðavörur frá Gamla apótekinu:

HÚÐVÖRUR SEM ERU 
ÁN ALLRA AUKEFNA 

Einfalt Ólafur segir umbúð-
irnar undirstrika einfaldleik-
an varanna sem innihalda 
hvorki ilm- né litarefni.

LA BASE FRÁ LANCÔME  Til að fá sem fallegasta áferð á húðina skaltu bera á þig 

La base frá Lancôme. Þetta undragel sléttar húðina og gerir hana silkimjúka og dásamlega. 

Þetta er sérstaklega gott fyrir húðina í frosti og kulda.

Giorgio Armani hefur nú sent frá 
sér „Intense“ útgáfu af Empor-
io Armani Diamonds ilmvatninu. 
Spennandi kvenlegur blómailmur-
inn sem samanstendur af rósum, 
rifsberjum, patchouli og vanillu. 
Ómótstæðileg og tælandi blanda. 

Unlimited-útgáfan af Fuel for 
life frá Diesel er spennandi 
nýr ilmur. Gullinn ávaxtailmur 
mætir krydduðum blómailmi 
með vott af viði og ferskjum. 
Ilmvatnið er ekki síður flott 
gjöf því glasið er ekki síður 

flott, klætt heklaðri hlíf og gull-
keðju. Fáguð lykt sem passar 

vel við öll tækifæri.

SLÍPAÐU DEMANT-
INN Í MYRKRINU

Á dögunum var ég stödd hjá vinafólki mínu 
þegar líkamsrækt og aðrar mannbætandi at-
hafnir bárust í tal. Vinur minn tilkynnti að 
hann væri svo sannarlega ekki í átaki, hann 
væri bara aðeins að slípa demantinn. 

GERÐU LÍFIÐ SKEMMTILEGRA  Þetta fannst mér 
alveg frábær frasi enda hlýtur að vera mun 

skemmtilegra að hlaupa af sér spikið þegar litið er á fellingar og 
aukakíló sem eitthvað dásamlegt en ekki lýti á eigin útliti. Það 
að hugsa um heilsuna á þar fyrir utan ekki að vera í „leiðinlega 
flokknum“ í lífi okkar heldur eitthvað dásamlega skemmtilegt og 
eftirsóknarvert. 

VELDU RÉTTAN KLÆÐNAÐ  Það er þó hægt að „slípa demantinn“ 
í fleiri liðum en með líkamsrækt. Það að velja sér réttan klæðnað 
hefur ótrúlega mikið að segja og oft er hægt að klípa af sér mörg 
kíló með réttu fötunum. Þegar við erum í rétt samsettum fatnaði 
sem klæðir okkur vel þá gefum við frá okkur svo góða og jákvæða 
strauma að líf okkar verður mun betra fyrir vikið. 

VELDU RÉTTA FATASTÆRÐ  Það er mjög mikilvægt að velja sér 
fatnað í réttri stærð. Of lítil föt gera ekkert fyrir okkur nema skapa 
óþægindi. Buxur sem eru of þröngar í strenginn láta okkur líta út 
fyrir að vera breiðari um okkur miðjar en við erum í raun og veru. 
Of þröngir bolir gera brjóstahaldarafarið enn þá meira áberandi 
en það er í raun og veru. Í sjónvarpinu sést langbest þegar fólk er 
í of þröngum jökkum, þá ýtast herðapúðarnir upp og fólk verður 
ólögulegt í laginu. 

BREYTTU OG BÆTTU  Á tímum sem þessum þar sem nægjusemi 
er dyggð er afar mikilvægt að yfirfara fataskápinn sinn. Best er 
að taka allt út úr honum, máta hverja flík áður en hún er sett inn 
aftur. Svo er ekki úr vegi að reyna að sjá ljósið í gömlu fötunum 
og finna nýjar og spennandi samsetningar án þess að bæta nýju í 
skápinn. Ekki gleyma því heldur að það er yfirleitt hægt að breyta 
fötum og bæta ef þau passa ekki alveg inn í okkar nýju tilveru. 

PRÓFAÐU BARA  Þótt ný föt framkalli oft mikla gleði og hamingju 
þá er hægt að upplifa slíkt hið sama þegar við röðum gömlu fötun-
um okkar rétt saman. Prófiði bara …

L‘Occitane hefur valið 
f i m m  m i s m u n -

andi afrísk blóm fyrir 
nýtt Ultra Rich Body 
krem sem kemur að-
eins út í takmörkuðu 
upplagi. Kremið er 
gefið út í tilefni af 20 
ára afmæli Shea but-
ter línu L‘Occitane, en 
Shea butter hefur ein-
staklega mýkjandi eigin-
leika. Nýju Ultra Rich Body 
kremin innihalda öll 25 prósent 
Shea Butter og fást með ilmi af 
Acaciu Robinia frá Túnis, rósailm 
frá Marokkó og vanillu, Frangipani 
og Ylang Ylang frá Madagaskar. 

Kremin eru mjög rakagefandi 
og henta því sérstaklega vel fyrir 
þurra og viðkvæma húð. Þau skilja 
ekki eftir olíukennda áferð held-
ur smjúga fljótt inn í húðina og 
veita raka í allt að sólarhring eftir 
að þau eru borin á líkamann. 

Dekraðu við þig í vetrarkuldan-
um með þessu nærandi kremi frá 
L‘Occitane á meðan náttúrulegur 
blómailmur Afríku leikur um þig.

Nýtt frá L‘Occitane:

Afbragðskrem með 
afrískum blómum

Takmarkað upplag Ultra Rich Body 
kremin koma aðeins í takmörkuðu upp-
lagi með afrískum blómailmi og fást í 
fimm mismunandi tegundum.

ILMAÐU Á ÞORRANUM
Notorious-ilmvatnið frá Ralph 
Lauren er bæði djarft og kyn-
þokkafullt. Kryddaður ilmur-
inn endist lengi og hentar vel 
í vetur, en hann ber vott af 
súkkulaði-, kanil- og mosku-
slykt. Notorious er ilmvatn fyrir 
sjálfsöruggar konur sem vilja 
vekja athygli.
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ÔSCILLATION
Titrandi. Takmarkalaus. Orkumaskari.
Fyrsti sjálfvirki titrandi maskarinn frá Lancôme: 7000 ör-hreyfingar á mínútu

Bylting: sjálfvirkur titrandi maskari.
Margföld, lengri, aðskilin augnhár.
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KAUPTU:
1. Svartar buxur úr góðu efni 

og gættu þess vel að þær 

klæði þig súpervel.

2. Vel sniðnar skyrtur, þær 

hvítu standa alltaf fyrir 

sínu. 

3. Uppháa sokka. Þeir tröll-

ríða öllu núna og verða 

áfram það allra flottasta í 

fataskápnum. 

4. Flík með tígrisdýramynstri, 

það er alltaf klassískt

5. Appelsínugulan varalit. 

EKKI KAUPA: 
1. Ofurskræpóttar mussur sem bæta á þig 10 

kílóum. 

2. Gallabuxur sem eru lágar í mittið og fá 

björgunarhringinn til að vella upp úr.

3. Bleikt gloss.

4. Stuttar peysur.

5. Boli sem verða sjúskaðir eftir einn þvott. 

ÉG ER MIKIÐ FYRIR SKÓ,  ég get 

ekki valið hvað er mest í uppá-

haldi, ég elska þá alla. Þessir eru til 

dæmis í sérlegu uppáhaldi hjá mér 

enda líflegir og kvenlegir.

ÞETTA ER HÁLSFESTI 
OG HRINGUR  sem kær-

asti minn hannaði og lét gera 

fyrir mig. Steinninn er hrafntinna 

úr Esjunni sem hann fann þegar við 

fórum í lengstu göngu sem ég hef 

farið í á ævinni, við köllum þetta 

Tárin úr Esjunni.

Föstudagur 23. janúar:  Hvar er allt kjötið?

Ég er alveg með það á hreinu að það er á tíu ára plani að flytja í Garða-

bæ. Til að tékka enn þá betur á stemningunni smyglaði ég mér með vinum 

mínum á þorrablót Stjörnunnar. Aðallega þó í maka-

leit en mér hefur einhvern veginn skilist á vinum mínum 

að sætustu gæjana sé að finna í þessu bæjarfélgi. Varð 

því fyrir ógurlegum vonbrigðum þegar ég komst að því 

að allir heitustu og sleikvænu bitarnir voru fráteknir … 

Þarna var til dæmis Jón Haukur Baldvinsson, mark-

aðssnillingur hjá Marel, og mágur 

hans, Bjarni Benediktsson, sem 

fékk engan frið til skemmtana-

halds þvi allir vildu ræða stjórnmál-

in á fimmta glasi. Þar voru líka Svava 

Johansen, Lóló, Guðlaug Halldórsdóttir hönnuður, hin 

fagra Inga Lind fjölmiðlakona, Þorkell Máni útvarps-

maður, Jason Ólafsson fyrrum handboltakappi, Brynd-

ís Ásmundsdóttir leikkona, Helgi Björnsson og Þórunn 

Clausen leikkona. Þar var líka fasteignasalinn Gummi 

Th, Þóra Margrét Baldvinsdóttir hönnuður og Auður 

Guðmundsdóttir hjá VÍS. Varð fyrir svo miklum vonbrigðum með úrvalið að 

ég ákvað að drífa mig heim svo ég yrði hress fyrir morgundagurinn, tvistur-

inn yrði það þessa helgi …

Laugardagur 24.janúar:   Magnað stelpustuð

Kíkti í geðveikt stelpupartý hjá Marín Magnúsdóttur eiganda Practical. Þar 

var stuðið allsráðandi. Þar var Hanna Stína innanhússar-

kítekt, grafíski hönnuðurinn Baddý, Hrafnhildur Vala hjá 

Landsbankanum, Kristín Eva hjá Gagarín og Gunnhild-

ur Arna Gunnarsdóttir blaðamaður á Mogg-

anum. Eftir marga drykki og hressileg-

ar samræður var ferðinni heitið á B5. 

Þar voru fallegustu tvíburar lands-

ins, Óttar og Ómar Guðnasynir og 

Elli Schram. Þar var líka lögmaðurinn 

Sveinn Andri Sveinsson og Vilhjálm-

ur Hans Vilhjálmsson í villtum dansi 

við unnustuna, Önnu Lilju Johansen. Þar var líka Björg 

hjá MAC, Anna María Ragnarsdóttir og Óli Hjört-

ur rekstrarstjóri á Q bar. Einu sénsar kvöldsins voru 

þó í formi strokna á dansgólfinu eða meira svona 

líkamsnudds. Þegar sveittur gæi var farinn að 

þreifa á mér datt ég alveg úr stemningu …

tíðin
✽  farðu út á snjóþotu...

DÍANA MIST

HEIÐUR  Ekki missa af þessu einstaka verki um 

ástina, hjónabandið, fórnir og réttlætingar. Verkið er 

eftir margverðlaunaðan ástralskan höfund og fjall-

ar um gráa fiðringinn. Skelltu þér í kassann í Þjóðleik-

húsinu og sjáðu einvala lið leikara í áleitinni og áhuga-

verðri sýningu.

AER-BOXIÐ OG HLJÓÐNEMI  eru tæki 

sem ég nota mjög mikið við 

mína vinnu.

OSTABAKKINN FRÁ KÖTU MINNI

ÞESSAR VINKONUR  fékk ég sendar til 

mín þegar ég var að klára kennaranám í 

Bandaríkjunum. 

ÉG A TVO SVONA KERTASTJAKA 
 núna, einn gulan og svo bláan. Það 

kemur svo yndisleg birta frá þeim og 

myndin svo sæt.

ÉG FÉKK ÞENNAN KJÓL  í Rokki og 

rósum og held mikið upp á hann. Bæði 

sniðið og liturinn henntar mér voða vel.

FYRSTI GEISLADISKURINN MINN. 

TÖLVAN MÍN  er ótrúlega nett og þægi-

leg. Hún hefur verið lengi með mér og 

segir mér allt um heiminn.

MARGRÉT EIR
söngkona

TOPP
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MÁLVERKASÝNING  Inacio Pacas, sem er betur 

þekktur sem Pacas úr hæðinni, opnar sýningu á málverk-

um sínum á Sólon Íslandus á sunnudaginn. Beggi og Pacas 

hafa bæði sýnt og sannað að þeir kunna að innrétta og eru 

afbragðskokkar svo nú er um að gera að sjá málverk Pa-

casar á sýningunni sem stendur yfir til 1. mars.

Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í útsölugóss áður en verslan-

ir landsins fyllast af sumarlínunni 2009. Ef fólk ætti einhvern tíma að kaupa 

sér fatnað á útsölum þá er það akkúrat núna. En hverju á fólk að fjárfesta í og 

hvað ber að varast?

HVERNIG ÁTTU AÐ HAGA ÞÉR Á ÚTSÖLUM?

Kauptu sérlega
vandaðan fatnað

ÉG FÉKK ÞETTA PÍANÓ FRÁ ÖMMU MINNI,  ÞAÐ ER ORÐIÐ GAMALT OG 
FALSKT OG mér þykir enn vænna um það þess vegna.





Vakna snemma, 
gleyma því að 
tölvan sé til og 
lesa minning-
argreinar með 

morgunkaff-
inu. Það 
er hollt og 
lærdóms-
ríkt.

Ganga í nýföllnum snjó og stillu 
á fund skemmtilegu vina minna 
sem leggja nú á ráðin fyrir sýn-
inguna Húmanimal. 

Koma við á 
kaffihúsinu 

á Kárastíg og hitta þar hóp eldri 
borgara sem býður mér að setj-
ast hjá sér og spjalla.

 
Matur hjá 
mömmu 
og pabba 
með fólkinu 
mínu góða.
 

Fá óvænta símhringingu, þegar 
ég er á leið í háttinn, um að 
skella mér út og dansa hressi-
lega fram að dögun.

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS
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Íris Björk Tanya Jónsdóttir er fædd 

25.6.1969. Þegar þversumman af 

tölunum er fundin kemur út talan 38 

og þegar hún er lögð saman kemur 

út talan 11. „Það eru skiptar skoðan-

ir í talnaspekinni hvort fólk sé talan 

11 eða 2 þegar talan 38 kemur upp. Fyrir mér er það bara 

val en talan 11 er mikil masterstala og gefur fólki kraft til 

að rokka og róla í lífinu. Það eru margir listamenn sem 

skreyta sig með þessari tölu. Madonna hefur til dæmis 

lífstöluna 11 og það er aldeilis búið að vera fjör hjá henni. 

Íris hefur mikla sköpunargáfu og getur búið til allt úr engu. 

Hún deyr aldrei ráðalaus, alveg sama hvað mætir henni. 

Nú er hún á árstölunni 6 sem táknar ástina. Þegar árstalan 

sex er yfir okkur getum við búist við mörgum sprengjum 

í kringum okkur og oft þurfum við að færa okkur um set 

þegar þessi tala er í kortunum. Þó að manni finnist þetta 

dálítið erfitt þá er þetta manni alltaf til mikillar blessun-

ar. Íris á eftir að hasla sér völl á erlendri grund, byggja hús 

fyrir auðkýfinga um allan heim. Hún er ekki að fara inn á 

neitt rólegt tímabil. Ég sé fyrir mér land á fjarlægum slóð-

um þar sem viðskiptamöguleikar bíða Írisar. Ástamál-

in hjá henni þróast og útkoman verður falleg. Íris byrjar 

á þessu breytingaskeiði í kringum 20. apríl og þá verð-

ur mikið um að vera í kringum hana. Næsta sumar 

verður eitt það besta sem hún hefur upplifað. Nýir 

vinir eru á næsta leiti sem koma með nýjar hug-

myndir. Það er einhver hreinsun í kringum hana, 

nýtt fólk mun koma og gamalt mun hverfa á 

braut. Árið 2010 mun hún vera komin inn á 

mikla andlega braut og ekkert mun stoppa 

hana. 

www.klingenberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Íris Björk Tanya Jónsdóttir athafnakona

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Margrét Bjarnadóttir 

danshöfundur
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Þorra hvað?
Ferskur og ljúffengur þriggja rétta matseðill 
með frábæru útsýni á 4.990 kr. út febrúar. 

Forréttur
Humar með ætifíflamauki, epla chutney og kexi, heslihnetufroðu og heslihnetu-humargljáa.

eða

Dönsk urtönd með maísmjölköku, bökuðum maís og andadjús.

Aðalréttur
Lambarúlla, tunga og sultað lamb með lagskiptri kartöflu, ertumauki og rauðvínssósu.

eða

Steinbítur og hörpuskel með kremuðu banka-byggi, ætiþystlum, dijon sinnepi og froðu.

Eftirréttur
Mjólkursúkkulaðimús og brownie með heslihnetu kurli, tapioca perlum og tonkabaunaís.

eða

Bananakaka með hægelduðum banana, karamellu og „rum&cola“ ís.

Sérvalin frönsk og ítölsk vín einnig í boði í samráði við vínþjón okkar.

Tilboðið gildir öll kvöld frá 30. janúar til 28. febrúar. 

Borðapantanir í síma 595 8545 eða dine@panoramarestaurant.is

Ljúffengt tilboð
í febrúar

Það er óþarfi að
vera súr á þorranum

Útsýnisferð fyrir
bragðlaukana

Ingólfsstræti 1  |  101 Reykjavík  |  www.panoramarestaurant.is



Allt að 100% lán í boði
HYUNDAI GETZ GLS. Árgerð 2006, 
ekinn 50 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Allt að 100% lán í boði
TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2004, 
ekinn 91 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
790.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is Ásett verð 
920 þús

Tilboð 650.000.- þús
Allt að 100% lán í boði ISUZU TROOPER. 
Árgerð 2000, ekinn 208 þ.km, DÍSEL, 6 
gírar. Verð 1.390.000. Bílabankinn S 
588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is ásett verð 1390.000

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

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

MMC PAJERO GLS 33“,árg.05/2004, 
ek.79þús.km, sjálfsk, leður, lúga, stig-
bretti, 33“ dekk en breyttu fyrir 35“, 
Einn með öllu!!! Ásett verð 3990þús.
kr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.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

TILBOÐ 890.þ stgr
SKODA OCTAVIA AMBIENTE, árg 4/04, 
ek 76 þ. km, 5 dyra, 1.6L Beinskiptur, 
Spoiler, Ásett verð 1.090 þ. Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Isuzu Trooper 3,0 TDI 4x4 35’’ breyttur 
99 árg Diesel ek 199 þ.km beinskipting 
6 gíra Verð 490 þús. S. 895 8898.

Hyundai Terracan 2,9 CRDI 4x4 7/2003 
ek 127 þ.km 5 gíra langkeyrslubíll í 
toppstandi verð 1,690 þús. S. 690 
6465.

Ford Escape 2,3 XLS 4x4 2005 ek 
64 þ.km Sjálfskiptur Gott eintak. Verð 
1.950 þús. S. 690 6465.

Land Rover Discovery II 2,5 TDI 4x4 
11/2000 ek 190 þ.km Sjálfskiptur 7 
manna 100 þjónusta 2 Eigendur Verð 
990 þús S. 690 6465.

Til sölu Hyundai Sonata árg. ‘97. Ný 
heilsársdekk. Verð 220 þ. Uppl. í s. 
893 5517.

Volvo S40 T4 árg. ‘98 ek. 144þ. til sölu, 
ný túrbína ofl. Góður bíll. Uppl. í s. 
896 3444.

Mjög góður Ford Focus Caravan 1.6, 
rauður, 5 gíra. Árg. ‘00. Ek. 130 þ.km. V. 
350 þús. S. 616 2597.

VW Transporter 2,5L TDI 2002 árg. 
ekinn 119þ. ný yfirfarin ný tímareim. 
Mjög góður og eigulegur bíll. Verð 
750þús. ath skipti á ódýrari. Uppl. s. 
847 7266.

Til sölu Subaru Legacy árg’97 ek 213 
þús km. Verð 170 þús. Bíll í góðu 
ástandi. Uppl í s 892 7197.

 0-250 þús.

GÓÐUR BÍLL SK. 2010 Á 
TILBOÐI 199 ÞÚS!!!

HYUNDAI ACCENT 1500, 29.12.1999 
ek.um 100 þús,3ja dyra,ný skoðað-
ur 2010, vetrardekk,,eyðir litlu og lítur 
vel út,ásett verð 320 þús TILBOÐ 199 
ÞÚS!!! s.841 8955

 1-2 milljónir

Til sölu dökkgrár Toyota Aygo árgerð 
2006. Beinsk. Fór á götuna í janúar 
2007. Keyrður 21.000 km. Frítt í stæði í 
Reykjavík, Visthæfur bíll Lítil eyðsla eða 
um 5 á hundraði Yfirtaka á íslensku láni 
sem stendur í 1.332.963,-kr. Afborgun 
um 27.000,-kr. á mánuði Nýr Aygo 
kostar 1.790.000,-kr. Upplýsingar gefur 
Svanhildur gsm. 699 3799.

 2 milljónir +

Dökkgrár Rav 4 GX til söluÁrgerð 2006 
Sjálfskiptur. Keyrðurum 30 þús km 
Skyggðar rúður, dráttarkúla,gúmmím-
otta í skotti og heilsársdekk.Verð 
3.400.000,-kr. Skoðum uppítöku 
á ódýrari bíl. Upplýsingar í gsm 699 
3799 

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Ódýr bifreið óskast. Má þarfnast smá 
aðhlynningar. Stgr. ca. 30 -70 þ. S. 
844 6609.

Óska eftir ódýrum bíl 
0-100þ. Allt kemur til 

greina.

Upplýsingar í síma 865 8417.

Óska eftir bíl í skiptum fyrir 3 ára vto 
vespu, slétt skipti. S. 660 6707.

Óska e.að kaupa gamla Toyota/Hyundai 
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.

 Jeppar

GMC Sierra 1500, ‘96, 6,5 diesel, 
Pallhús. Verð 650 þ. Skipti mögul. á 
ódýrari. S. 482 3830 & 662 1060.

 Vélsleðar

Til söluPolaris RMK 800 árg. 2004 ek. 
3100 km topp eintak 151“ belti neglt 
vel útbúinn sleði. S. 848 2245.

Splunkunýr Polaris snjósleðagalli st. ca. 
190 hæð. Uppl. í s. 820 4543.

 Hjólbarðar

4 stk dekk 175/70R13 á Sunny álf. á 
20þ. 4 stk. dekk 185/65R14 á Escord 
felgum á 10 þ. 4 stk Legacy álf. á 5þ. 
S. 896 8568.

 Varahlutir

Er að rífa Subaru Impresu árgþ ‘98 og 
Volvo S40 árg. ‘00. Uppl í s. 893 5517.

Er að rífa Escord ‘98, Sunny 4x4, Sedan 
Twin Cam árg. ‘92. Accent árg. ‘95. 
Impreza árg. ‘97. Vinstra framljós á 
BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai 
Tuscon S. 896 8568.

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

 Snjómokstur

Snjómokstur
í hverfum 112, 110 og 200. Upplýsingar 
í s. 698 5222 Geymið auglýsinguna fyrir 
næstu hríð.

 Hreingerningar

Ungt par sem er í skóla vill taka að sér 
þrif á heimilum. Vinsamlegast hafið 
samband við Jóhann í síma 899 7979

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

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

Þjónusta
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 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

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

C.P. þjónusta
Óska eftir að taka að mér bókhald 
ásamt ýmiskonar eftirlitsstörfum. Hafið 
samband í s. 860 8439

TÓMAS BÓKARI & 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Bókhald - Skattauppgjör - Stofnun Ehf 
Fyrirtækja. Vönduð þjónusta / Þýsk 
nákvæmni. S. 659 5031 tomas.bokari@
gmail.com

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, 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

 Búslóðaflutningar

Ísfrakt ehf er alhliða flutningsþjónusta 
Búslóðir píanó og fl. vanir menn betri 
verð Ísfrakt ehf  S. 477 1400.

Búslóðaflutningar
og allir almennir flutningar. Stór bíll m/
lyftu. Toppflutningar ehf. S. 661 1977, 
Kristján.

Búslóðaflutningar Stór 
bíll. S. 692 7078 

 Millibíll S. 659 1047.
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð 
alla daga !!

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

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

 Húsaviðhald

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.

Múrun, málun, smíði, 
flísalögn...

Iðnaðarmannateymi óskar eftir fleiri 
verkefnum... (baðherbergi, eldhús, 
málun íbúða, utanhúsviðgerðir á fjöl-
býlum). S. 770 5599 skoðið á verka-
dvinna.is

Byggingarfélag
Getur bætt við sig verkefnum bæði í 
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni, 
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Úti og inni. Uppl. í s. 869 
3934.

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

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.

 Tölvur

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

 Nudd

Whole body massage for you! S. 841 
1837.

Good massage. Gsm. 822 7210.

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

S: 863 1987
Verð í Reykjavík 5 - 7 Febrúar. 

Tímapantanir í s. 863 1987
Lára.

 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

Pípulagnaviðgerðir sími 
897 3656

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. í s. 897 3656.

 Önnur þjónusta

Snjómokstur
Tökum að okkur snjómokstur á höfuð-
borgarsvæðinu allan sólarhringinn. S. 
820 0070 & 577 5177, Línuborun ehf.

 Verslun

ÚTSALA 30-70 % afsláttur!
Stærðir : 34-58. Endilega kíktu inn 
á www.gala.is Verslunin Emilía 
Suðurlandsbraut 50 (Bláu húsin v/
Faxafen)S:588 9925 Opið 11-18.laug 
11-16.

Útsala
Triumph sundbolir og bikini í úrvali. 
Hamraborg 7, 200 Kópavogur, sími: 
564 0035. Gengið inn frá Hamrabrekku. 
www.aquasport.is

 Til sölu

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

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, til 
afhendingar hérlendis eða 

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.

Til sölu
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Bergiðjan ehf 
Smiðshöfði 12, Reykjavík 

Baldvin 867 3245 / Jón 
869 1690 /

Þór 699 2698
Trétröppurnar vinsælu komnar 

aftur.
Jafnframt tökum við að okkur 
alla almenna trésmíðavinnu.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

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

Ónotuð event studio moniters til sölu. 
Uppl. í s. 820 4543

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
28“ TV á 10þ. Eldavél á 8þ. Þvottavél á 
15þ. Upp.vottavél á 10þ. Stáluppþvottav. 
á 30þ. Bílahátalarar á 5 þ. Rúm á 5 þ. 
Barnakerra á 1þ. Glerborð á 5þ. 20“ TV 
á 5þ. 15“ Tölvuflatskjár á 10 þ. 4 Legacy 
15“ álfelgur á 5þ. 4 stk. dekk 175/70R13 
á Nissan álfelg. á 20þ. Stórt borð á þ. 
Bíla-cd á 8þ. Svartir leðurstólar á 5þ. stk. 
Flúorljós á 1þ. stk.S. 896 8568.

11 ára gamalt Philips sjónvarp til sölu 
fyrir lítið. Uppl. í síma 694 3931.

Rafskutla- Gogo Ultra frá Eirberg verð 
155 þús.(kostar ný yfir 200 þús) Uppl. 
í s. 899 4125.

Allt til hárgreiðslu
Stólar, vaskar, hárþurrkur, innréttingar, 
speglar, hárlengina græjur og margt 
fleira. Uppl. í s. 660 7750.

Blek.is
Útsala á blekhylkjum 40% afsl. Blek.
is Ármúla 32, Opið 13:00-18:00 S: 
544-8000

 Gefins

Eldhúsinnrétting fæst fyrir lítið/gefins 
gegn því að vera tekin niður og sótt. 
S. 856 0307.

Skrifstofuhúsgöng fást gefins geng því 
að vera sótt. Borð og hillur. S. 821 9812 
& 822 2262.

 Óskast keypt

Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar tegundir gull-
skartgripa, gamla, nýlega, ónýta gegn 
stgr. demantar.is - Pósthússtræti 13 - S. 
699 8000.

 Hljóðfæri

Nýtt Gretch trommusett til sölu með 
öllum statífum & diskum. S. 820 4543, 
Emil.

 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

 Til bygginga

PALLAEFNI. Óska eftir að kaupa palla-
efni gagnvarða fura eða harðviður. Á 
sama óskast heitapottur S. 892 5545.

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

 Ýmislegt

Lampar með stækkunargleri í úrvali. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 
5870600, www.tomstundahusid.is

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

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

 Nudd

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

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.

 Námskeið

 Dýrahald

Fuglabúr á tilboði.
40% afsláttur af Irene Fuglabúrum. 
Búrin koma í 3 stærðum og henta 
öllum minni fuglum. Dýragarðurinn 
Síðumúla 10 S:517-6525

Pjakkur týndist frá Heiðarvegi, Selfossi 
í síðustu viku. Hann er ekki vanur að 
vera úti og gæti hafa lokast einhvers-
taðar inni. Ef einhver telur sig hafa séð 
til hans, vinsamlegast hringið í síma 
690 1623.

 Húsnæði í boði

3-4 herbergja íbúð í 101 
Rvk

Til leigu 90 m2 íbúð á besta 
stað í 101, getur leigst með 

húsgögnum. Skammtíma eða 
langtímaleiga verð 120 þús á 

mánuði
Uppl. Gefur Sverrir í s. 661 

7000.

Nýjar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í Hfj.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós fylgja.
Upplýsingar í síma 699 6464.

Til leigu
Góð 2ja her. íbúð í 109 Rvk. 

Langtímaleiga.
Upplýsingar í síma 699 6464.

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

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

Herbergi til leigu í húsi við Ásbúð í 
Garðabæ. Aðg. að interneti og þvotta-
húsi. S. 898 1779.

Room for rent now in 101 rvk. With 
everithing. S. 692 1681.

Herb. til leigu í 101. Allt innifalið. Uppl. 
í s. 692 1681.

Stök herbergi til leigu á svæði 104. 
Verð frá 38.000-56.000. Sameiginleg 
eldunar- og hreinlætisaðstaða. Uppl. í 
síma 822-4847/896-0042

Mamy do wynajecia pokoje kuchnia i taz-
ienki wspulne cena za miesiac 38.000-
56.000. W cene optaty za ogrzewanie i 
prad. Tel: 8224847/8960042

3 herb. íbúð á Leifsgötu til leigu. Laus 1 
feb. Leiga 90þ. Uppl. í s. 820 4947.

Herb. til leigu í 100 fm. húsi í grafarvogi. 
Internet. S. 820 3465.

Til leigu 2 herbergja íbúð, 50 fermetra 
á svæði 107 Leigist með eða án hús-
gagna Laus strax Uppl. í síma 8962859

115fm eign í Grafarholti. 5herb. Sanngj. 
verð. Stæði í bílageymslu. Þvottah. inn 
af íbúð. Uppl. í s. 862 2001

Til leigu.
Framnesvegur 42 stúdíó-íbúð 55fm 
leiga 70þ. Uppl. í síma 894 3110.

Til leigu.
Skrifstofuhúsnæði í Listhúsinu, Engjateig 
19, með eða án húsgagna. Verð 160-
180 þús. per mán. Upplýsingar í síma 
894 3110.

Espigerði 2ja - langtímaleiga 60 fm. 
íb. á jarðh. laus. Aðeins reglusamur 
og reyklaus aðili. 90 þ. mán. Uppl. í s. 
770 3434.

3. herbergja íbúð til leigu í Álfholti 
Hafnarfirði leiguverð 125.000 á mánuði 
+ rafmagn stutt í skóla, laus strax. Sími 
860 0811 Guðmundur.

Til leigu 3ja herbergja íbúð við 
Framnesveg Uppl. Ársæll í s. 867 3535.

3ja herb. 95fm íbúð á jarðhæð í 
Hlíðunum. Verð 100þ. Uppl. í s. 846 
7200.

425fm verslunar og iðnaraðarhúsnæði 
til leigu/ sölu á Smiðjuvegi. Laust strax. 

 Uppl. 897 2000 & johannes@sts.is

Newly furnished 20fm studio apart-
ment, Dugguvogur. Washing machine, 
dryer, and internet included. Available 
now. Price 59.000 p/month. Tel. 824 
6692.

Björt 2ja herb. 68 fm íbúð til leigu í 
Grafarvogi. Uppl. í s. 896 6655 & 861 
4406.

3 herb. lúxus íbúð til 
leigu

Íbúð og hús nýstandsett ofarlega á 
Laugavegi, öll tæki til staðar. 3 mán-
aða trygging. Aðeins traustir leigjendur 
koma til greina. Leiga per mán 120 þús. 
Uppl. í s. 822 7303 & 891 8612.

Bergstaðastræti - til leigu
Góð 2ja herbergja íbúð á rólegum stað 
í 101 Rvík. Laus 1. feb. Upplýsingar 
hjá Húsanaust www.husanaust.is 530 
7203 - 898 7203.

60fm nýtt einbýlishús á Vatnsenda í 
Kóp. Má jafnvel hafa gæludýr. Laus 
strax. Verð 100þús m/rafm. og hita. 
Ekki húsaleigubætur. S. 893 2262

Mjög hentugar stúdíóíbúðir til leigu í 
hverfi 101, 65-85þ. per mánuð. 1 mán-
uður fyrirfram + trygging. Reglusemi 
áskilin, uppl. í s. 618 2698.

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

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

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

 Húsnæði óskast

+Listahátíðin artFart óskar eftir hús-
næði í Rvík. Svarist á svidslist@gmail.
com+

 Atvinnuhúsnæði

Vantar meðleigjanda að húsn. Sem er 
staðsett upp á Höfða. 120fm. Nánari 
uppl. í s. 895 3534

Til leigu nýtt 30 fm skrifstofuherbergi 
við höfnina i hafnarfirði uppl 8946633

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

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

 Gisting

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

Vantar Aupair til San Francisco, 
Californíu í Bandaríkjunum. Byrjar í Júní 
2009 í eitt ár. Hrefna, email: Kistin@
ogo-global.com sími: 496-0964

Vááá!Ég fékk $844,26 við aðeins 10 klt 
vinnu.Og ég hef sönnun fyrir því!Kíktu 
á http://netvidskiptaskolinn.com strax 
í dag!

Ísbúðin Garðabæ óskar eftir starfsfólki 
í kvöld- og helgarvinnu, ísl. kunnátta 
skilyrði, ekki yngri en 18 ára. Uppl. í s. 
694 5368

Tækifæri í Svíþjóð
Ertu rafvirki eða handlaginn smiður, og 
þarf þú að breyta til? Sendu mér línu 
um þig á johannesvald@gmail.com

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

Rúmlegega þrítugur karlmaður, iðn-
menntaður og með lyftarapróf, óskar 
eftir starfi. S. 849 1484.

Smiður auglýsir: Sérhæfi mig í glugga-
viðgerðum og svalahurðum. S. 893 
2624.

 Tilkynningar

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666.

opið allan sólarhringinn

Leitar þú tilbreytinga?
Chat.is er vettvangur þeirra sem vilja 
breyta til. Kynntu þér málið.!

Chat.is - sýndu þig, sjáðu 
aðra

Chat.is er heitur og erótískur vefur fyrir 
fólk sem vill sýna sig og sjá aðra.

Símadömurnar á Chat.is
Símadömur Rauða Torgsins eru á Chat.
is. Skoðaðu prófíla þeirra!

Chat.is - flottar myndir
Vilt þú deila fegurð þinni og kyn-
þokka með landsmönnum öllum? Birtu 
myndirnar þínar á Chat.is!

Chat.is - erótískur vefur
Chat.is er nýr samfélagsvefur fyrir fólk 
með erótísk áhugamál.

 Símadama !!
Rauða Torgið kynnir ástríðufulla unga 
konu sem er nýflutt á mölina. Sjáðu 
prófílinn hennar: www.chat.is/Ilmur.

Skemmtanir

Til leigu



18  30. janúar 2009  FÖSTUDAGUR

timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 512 5000.

Þrjátíu ár eru síðan samningur um 
afnám allrar mismununar gagnvart 
konum, eða kvennasamningurinn, var 
samþykktur af allsherjarþingi Samein-
uðu þjóðanna en það var gert hinn 18. 
desember 1979. Hann var undirritað-
ur fyrir Íslands hönd árið 1980 en full-
giltur af Alþingi árið 1985. Í tilefni af-
mælisins hefur Jafnréttisstofa gefið út 
dagatal þar sem ákvæði samningsins 
eru tíunduð.

„Samningurinn átti sér langan að-
draganda en barátta fyrir jafnrétti 
kynjanna hafði staðið yfir árum saman 
hjá Sameinuðu þjóðunum og þar áður 
hjá Þjóðabandalaginu. Samningurinn 
var síðan ekki staðfestur á Alþingi fyrr 
en árið 1985. Það var gert eftir mikinn 
þrýsting frá kvennasamtökum því sátt-
málinn felur í sér ýmsar skuldbinding-
ar,“ segir Kristín Ástgeirsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Jafnréttisstofu. 

Nú eru 185 ríki aðilar að samningn-
um og því skuldbundin að gera nauð-
synlegar ráðstafanir til að framfylgja 
ákvæðum hans. „Aðildarríkin verða 
reglulega að leggja fram skýrslur um 
gang mála fyrir sérstaka eftirlitsnefnd. 
Á Íslandi er það í höndum félagsmála-

ráðuneytisins en auk þess hefur Mann-
réttindaskrifstofa Íslands skilað svo-
kallaðri skuggaskýrslu þar sem reynt 
er að koma gagnrýni á framfæri.“

Kristín var ein þeirra sem fór á fund 
eftirlitsnefndarinnar síðastliðið sumar 
og lýsti nefndin meðal annars ánægju 
sinni með nýlegar lagabreytingar á Ís-
landi sem eru til þess fallnar að styrkja 
stöðu kvenna almennt og eins með ýmis 
smærri og sértækari verkefni sem 
stuðla að jafnrétti kynjanna.

Helstu áhyggjuefni og tilmæli snúa 
sérstaklega að ofbeldi gagnvart konum. 
Þar lýsir nefndin áhyggjum sínum af 
vægum refsingum í kynferðisbrota-
málum. Þá er talað um að skortur sé á 
upplýsingum um mansal og lögleiðingu 
vændis. Nefndin lýsir einnig áhyggjum 
sínum af lágu hlutfalli kvenna í stjórn-
unarstöðum, sérstaklega hjá hinu op-
inbera og í dómskerfinu, og af stöðug-
um umtalsverðum launamun kynjanna, 
sem er að jafnaði um sextán prósent. 
Eins bendir hún á að verulega skorti 
á að unnið sé eftir fjórðu grein samn-
ingsins um afnám mismununar gagn-
vart konum þar sem kveðið er á um að 
íslenska ríkið eigi að flýta fyrir, jafnvel 

með sérstökum bráðabirgðaráðstöfun-
um, því að raunverulegt jafnrétti karla 
og kvenna náist.

„Það má til dæmis benda á að hlut-
fall kvenna á Alþingi er rúmlega þrjá-
tíu prósent. Ef samningnum væri fylgt 
eftir hefðu stjórnvöld fyrir löngu grip-
ið til aðgerða til að jafna þessa stöðu,“ 
segir Kristín, sem er þeirrar skoðun-
ar að baráttuhreyfingar hafi ekki sýnt 
sáttmálanum næga athygli og ekki nýtt 
hann sem baráttutæki í nógu ríkum 
mæli. „Þetta er eitt af grundvallar 
mannréttindaskjölum heimsins sem 
hefur nýst konum víða um heim í sókn 
til mannréttinda.“

Kristín segir Ísland standa vel á 
heimsvísu. „Hér eru lífskjör meðal 
þeirra bestu. Víða er gífurleg fátækt, 
uppblástur, vatnsskortur og ófriður. 
Slíkar aðstæður draga úr mannréttind-
um og veikja þar með stöðu kvenna. Það 
er því gífurlegt verk að vinna. Heim-
urinn þarf á fyrirmyndum að halda og 
þess vegna á að gera þá kröfu til þjóða 
sem standa vel að vígi að þær gangi á 
undan með góðu fordæmi. Þar mættum 
við standa okkur betur.“

vera@frettabladid.is

KVENNASAMNINGUR SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA:  ÞRJÁTÍU ÁRA

Baráttutæki sem nýta má betur

ÆTTUM AÐ VERA FYRIRMYNDIR Kristín vill sjá að Íslendingar gangi á undan með góðu fordæmi í jafnréttismálum en finnst ýmislegt skorta í 
þeim efnum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GSA-samtökin, sem er skammstöfun á 
Greysheeters Anonymous eða Gráu Síð-
unni á Íslandi, verða með opinn fund í 
safnaðarheimili Vídalínskirkju í Garða-
bæ á morgun milli klukkan 10 til 16. Til-
efni hans er níu ára starfsafmæli sam-
takana á Íslandi.

GSA-samtökin eru tólf spora samtök 
fyrir matarfíkla, sem hittast á regluleg-
um fundum til að deila reynslu sinni í 
von um að hjálpa sér og öðrum að ná 
stórn á matarfíkn og þar með bata. 

Fundurinn hefst með fyrirlestri Banda-
ríkjamannsins Joels H., sem er sérstak-
ur gestafyrirlesari og hefur viðhaldið 
stöðugu fráhaldi af Gráu síðunni í fjór-
tán ár. Að svo búnu situr hann fyrir 
svörum. Kvennafundur og karlafund-
ur verða svo haldnir frá klukkan 12 til 
13. Eftir það, eða milli klukkan 14 til 16, 
munu Joel og tveir íslenskir meðlimir í 
GSA-samtökunum segja sögu sína.

Nánari upplýsingar má nálgast á vef-
síðunni www.gsa.is.

Fráhald, umbreyting og bati

GSA-samtökin verða með opinn fund í Vídal-
ínskirkju á morgun milli klukkan 10 til 16.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Listasafn Íslands var opnað í gamla íshúsinu, á 
Fríkirkjuvegi 7, þennan dag árið 1988. 

Húsið var hannað af Guðjóni Samúelssyni árið 
1916 fyrir fyrirtækið Herðubreið. Síðar hýsti það 
Framsóknarhúsið og frá árinu 1961 Glaumbæ 
sem brann 1971. Eftir það fékk listasafnið það í 
sínar hendur en það þurfti þó algerrar endurnýj-
unar við og flutti safnið ekki inn í húsið fyrr en 
1988. 

Safnið er í eigu íslenska ríkisins en það var 
stofnað í Kaupmannahöfn árið 1884 af Birni 
Bjarnasyni. Árið 1916 var listasafnið gert að deild 
í Þjóðminjasafni Íslands. Safnkosturinn var þá 
geymdur víðs vegar og lánaður til opinberra 
stofnana og skóla um allt land. 

Árið 1950 var fyrsti forstöðumaður safnsins, 
Selma Jónsdóttir, ráðinn og því fenginn staður á 
efstu hæð nýja hússins sem hafði verið reist yfir 
Þjóðminjasafnið við Suðurgötu. Þá var safnkost-

urinn endurheimtur alls staðar að og fékkst að 
mestu leyti til baka.

Með nýjum lögum 1961 varð safnið svo sjálf-
stæð stofnun sem heyrir beint undir mennta-
málaráðuneytið.

ÞETTA GERÐIST:  30. JANÚAR 1988

Listasafn Íslands opnaðDICK CHENEY 
ER 67 ÁRA Í DAG

„Afdráttarlausar 
ógnir útheimta af-
gerandi viðbrögð.“

Cheney var 46. vara-
forseti Bandaríkj-

anna. Hann tók við 
embættinu af Al Gore 
hinn 20. janúar 2001 
en seinna kjörtíma-

bili hans lauk 20. 
janúar síðastliðinn.

MERKISATBURÐIR
1933 Adolf Hitler er settur í 

embætti kanslara Þýska-
lands.

1969 Bítlarnir spila opinberlega 
í síðasta sinn.

1971 Frost mælist 19,7 gráð-
ur í Reykjavík sem var það 
kaldasta síðan 1918.

1974 G. Gordon Liddy 
er dæmdur sekur í 
Water gate-málinu.

1981 Sjöunda hrina Kröfluelda 
hefst með gosi í Éthóla-
borgum í Gjástykki. Gosið 
stóð í fimm daga.

2003 Giftingar samkynhneigðra 
eru lögleiddar í Belgíu.

2005 Fyrstu frjálsu þingkosning-
arnar frá árinu 1958 eru 
haldnar í Írak.

2006 Snjór fellur í Lissabon í 
fyrsta skipti í 52 ár.

Bróðir minn og frændi,

Sigurður Marelsson
Vífilsstöðum, áður Njarðargötu 43,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn 
2. febrúar kl. 13.00.

Sigurbjörg Marelsdóttir

Sigurður Már Hilmarsson 

og fjölskylda.

Ástkær systir okkar og frænka,

Þóra Magnúsdóttir
Kumbaravogi, áður Engjavegi 75, Selfossi,

andaðist fimmtudaginn 22. janúar. Útför hinnar 
látnu fer fram laugardaginn 31. janúar kl. 13.30 í 
Selfosskirkju. 

Systkin og systkinabörn. 

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

Guðný Alberta Hammer
frá Brekkum í Holtum, 
Lækjarbraut 2, Rauðalæk, 

er látin. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Herdís Albertsdóttir

Kristjana Sigurðardóttir Gunnlaugur Gunnlaugsson

Herdís R. Þorgeirsdóttir Davíð B. Sigurðsson

Sigríður S. Jónasdóttir

Ragnheiður Jónasdóttir

Sigurður Jónasson Ásdís G. Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Kristín Sveinsdóttir
Múlasíðu 24, Akureyri,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 27. janúar.  

                         Júlíus Björgvinsson

Anna Óðinsdóttir Hafsteinn Hinriksson

Rúnar Júlíusson Olga Sigurðardóttir

Aníta Júlíusdóttir Hjalti Gestsson

Gréta Júlíusdóttir Tómas Karl Karlsson

Viðar Júlíusson Margrét Ösp Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hmmm. 
Calvin 

Klein! Það 
er aldeilis...

Er ekki 
til Harry 
Klein?

En mun ég 
þá lykta eins 
og Calvin? 
Þetta er jú 
hans lykt, 
ekki mín!

Hvað með 
Hugo Boss? 
Þessi heitir 
„Soul“. Það 
er nú ekki 
leiðum að 

líkjast!

Gengur ekki! Ég 
mun ekki hvíl-
ast fyrr en ég er 
kominn með 

mína eigin lykt 
á svitalyktareyði 

og rakspíra!

Hvíldu 
í friði, 
Hugo!

„Íþrótta-
sokkur“

Fyrir karl-
menn!

Ókei, hérna er 
vatnsflaska, kex, banani, 

tveir plástrar, týndi 
dúkkuhausinn 

og litakassi.

Vantar ykkur 
eitthvað fleira?

Þetta er ekki 
fjölskyldubíll... 

þetta er 
kjörbúð á 
hjólum.

Kisi og bróðir hans 
Kisa, hvernig komust 

þið út úr 
dýraathvarfinu?

Það var 
erfitt.

Á hverju kvöldi 
bað ég þess að þú 
yrðir ættleiddur.

Það virðist 
sem einhver 
hafi hlustað 

á ykkur. Í víðómi.

Nei, veistu, 
ég held að 
við þurfum 

ekki að 
læsa!

Alltaf orkar það tvímælis þegar áberandi 
fólk í samfélaginu gefur út æviminn-
ingar sínar um það bil hálftíma eftir 

að það hrökklast úr embætti. Þetta tíðkast 
víða erlendis, en Íslendingar í svipaðri stöðu 
hafa löngum sýnt meiri þolinmæði og hefur 
jafnvel tekist að hemja sig í nokkur ár með 
að ausa úr skálum reiði sinnar, ata forna 
fjendur auri og reyna að hreinsa ímynd sína 
á prenti. Þó eru undantekningar þar á; til 
dæmis ritaði Guðmundur Árni Stefánsson 
lífssögu sína, Hreinar línur, skömmu eftir 
að hann sagði af sér embætti heilbrigðis- og 
félagsmálaráðherra og stuttu eftir að Ingva 
Hrafni Jónssyni var vikið úr starfi frétta-
stjóra RÚV leit bókin Og þá flaug Hrafninn 
dagsins ljós. Í ljósi atburða vikunnar er vert 
að velta fyrir sér hvort von sé á holskeflu 
bóka af þessum toga í næsta jólabókaflóði.

Margir bíða spenntir eftir bók Davíðs 
Oddssonar, sem mun líklega bera titil-

inn Oft spurði ég ömmu. Þar sem íslenska 
efnahags undrið hefur vakið verðskuldaða 
athygli umheimsins verður bókin þýdd og 
gefin út á ensku undir heitinu I‘ll be back! 
Geir Haarde hyggur einnig á landvinninga 
með bók sinni Geirnegldur, eða Live Free or 
Die Haarde.

Einkavæðing heilbrigðiskerfisins verð-
ur ofarlega á baugi í sögu Guðlaugs Þórs 
Græðum á sárunum og titill bókar Björns 
Bjarnasonar, Þjóð bjarnarins 
mikla, skýrir sig sjálfur. Árni 
Mathiesen verður á ljúfsáru nót-
unum í ...Það sem að mér var 
rétt og Einar K. slær í gegn með 
Hvalræði á norðurslóð. En met-
söluhöfundurinn verður án efa 
Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir með bókina Þrykkt! - Ævi-
minningar handboltamömmu 
og menntamálaráðherra.

Ævisögur og endurminningar

NOKKUR ORÐ
Kjartan 

Guðmundsson

Sýningar um helgina

Þjóðleikhúsið

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

Hart í bak
Jökull Jakobsson

Hrífandi verk sem snertir okkur öll 
             EB, FBL

lau. 24/1 uppselt
sun. 25/1 uppselt

Sumarljós
Jón Kalman Stefánsson
leikgerð og leikstjórn Hilmar Jónsson
Hrífandi, einlæg og æsandi sýning
fös. 30/1, lau 31/1 örfá sæti laus
Sýningum að ljúka

Kardemommu-
bærinn
Thorbjörn Egner

Frumsýning 21. febrúar
Miðasala í fullum gangi!

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Heiður
Joanna Murray-Smith
Drepur girndin ástina?           JVJ, DV
fös. 30/1 örfá sæti laus

Skoppa
og Skrítla

snúa aftur í febrúar!

Javier Bardem     Penélope Cruz     Scarlett Johansson

Ekkert hlé á góðum myndum!
Skráning á póstlistann margborgar sig
www.graenaljosid.is

Sýnd í

Háskólabíói

GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR
BESTA LEIKKONAN
REBECCA HALL

BESTI LEIKARINN
JAVIER BARDEM

LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI
PENÉLOPE CRUZ

GOLDEN GLOBE SIGURVEGARI

BESTA MYNDIN
ÓSKARSTILNEFNING
BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI

PENÉLOPE CRUZ
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 30. janúar 2009 

➜ Tónleikar
12.15 Tríó Reykjavíkur heldur hádeg-
istónleika Á Kjvarvalstöðum við Flóka-
götu. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Davíð 
Ólafsson verður 
með tónleika í 
Langholtskirkju 
þar sem ásamt 
honum koma fram 
Karlakórinn Fóst-
bræður, Jóhann 
Friðgeir, Garðar 
Thor Cortes, Hulda 
Björk, Gissur Páll, 
Stefán Helgi og 
fleiri. Allur ágóði mun renna til hjálpar-
starfs ADRA.
22.00 Retro Stefson spilar á Prikinu, 
Bankastræti 12 auk þess sem Danni 
Deluxxx þeytir skífum.
22.00 Matti, Magni og Beggi verða 
með tónleika á Græna hattinum, Hafn-
arstræti 96, Akureyri. Húsið opnar kl. 
21.00.

➜ Leiklist
20.00 Leikverkið Dubbeldusch eftir 
Björn Hlyn Haraldsson er sýnt í Hafn-
arfjarðarleikhúsinu, Strandgötu 50, 
Hafnarfirði.

➜ Dans
21.00 Ugly Duck productions frum-
sýnir fjögur ný dansverk á Skúlagötu 
26 (inngangur við 
Vitastíg).

➜ Fyrirlestrar
12.00 iPod-inn 
sem menningar-
fyrirbæri í síðkap-
ítalisma Mirko M. 
Hall flytur erindi 
á Háskólatorgi, 
Sæmundargötu 
4, stofu 103.

➜ Sýningar
Hulda Halldór hefur opnað sýningu 
í Tjarnarsal Ráðhússins í Reykjavík. 
Opið virka daga kl. 8-19 og um helgar 
kl. 12-18.
Ásdís Kalman sýnir í Listasal Mosfells-
bæjar, Kjarna, Þverholti 2, Mosfellsbæ. 
Opið virka daga kl. 12-19 og laugardaga 
kl. 12-15.
Í glugganum á Gallerí Marló við Lauga-
veg 82, stendur yfir sýning á listaverka-
bókum eftir nemendur í Myndlista-
skólanum í Reykjavík. Einnig stendur 
þar yfir ljóðasýningin „Með þinni skrift“ 
sem samanstendur af handskrifuðum 
ljóðum eftir nokkrar af helstu skáldkon-
um okkar tíma. Báðum sýningin lýkur 4. 
febrúar. Opið virka daga 13-18. Laugar-
daga kl. 14-17.

➜ Síðustu forvöð
Sýningu Kolbrúnar Hjörleifsdóttur Ull er 
gull á Geysi bistro/bar við Aðalstræti, 
lýkur í dag. Þar sýnir Kolbrún myndverk 
unnin úr íslenskri ull. Opið í dag kl. 
11.30-22.30.

➜ Söngleikir
20.00 Nemendaópera Söngskólans 
frumsýnir söngleikinn The Show Must 
Go On í Íslensku óperunni við Ingólfs-
stræti.

➜ Dansleikir
Spútnik spilar á Players í Bæjarlind í 
Kópavogi.

➜ Pub Quiz
19.00 Pub Quiz verður haldið á Dillon 
Sportbar Trönuhruni 10. Frosti Gringo 
verður spyrill. Seinna um kvöldið mun 
hljómsveitin Ink spila. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Þrettán ára gamalt breskt leikrit 
sem á sínum tíma hristi upp í leik-
ritun Vesturálfu verður loksins 
frumsýnt hér á landi í kvöld. Höf-
undurinn Sara Kane var við frum-
flutning verksins óþekkt stærð í 
samtímanum en varð á einni nóttu 
víðfræg. Verk hennar, Blasted eða 
Rústað, er nú orðinn minnisvarði 
í samtímaleikritun Vesturlanda. 
Það verður frumsýnt í kvöld á Nýja 
sviði Borgarleikhússins.

Rústað er löngum talið eitt upp-
hafsverka bylgju sem skall á leik-
húsi Vesturálfu á miðjum tíunda 
áratugnum. Hópur höfunda sem 
var á svipuðu aldurskeiði var fljótt 
dreginn í dilka og við hann kennd-
ur skóli ofbeldisfullra og opin-
skárra verka og kallaður Uppí opið 
geðið – In yer face – þótt þeir ættu 

raunar fátt sameiginlegt stíllega. 
Sara Kane var þar framarlega í 
flokki. Hún sendi frá sér nokkra 
fleiri leiktexta sem komust á svið 
en ferill hennar var skammur: hún 
svipti sig lífi 1999 og síðasta verk 
hennar var frumsýnt að henni lát-
inni.

Miðaldra blaðamaður er stadd-
ur í stórborg á fínu hóteli og hefur 
kallað til fundar við sig skjól-
stæðing sinn og ástkonu. Samvera 
þeirra er full af þrá og endar í 
ofbeldi. Þegar hótelið verður fyrir 
árás eru þau ofurseld ofbeldi að 
utan. Frumsýning Rústað á efri 
hæð Royal Court vakti heiftarleg 
viðbrögð og fordæmingu 1995, ekki 
ósvipaða og dæmi eru um. Þegar 
Hjálp eftir Edward Bond var frum-
sýnt 1965 eða Rómverjar í Bret-

landi eftir Howard Brenton var 
frumsýnt 1980 var það ofbeldi sem 
vakti óhug og andstyggð. Kane við-
urkenndi á sínum tíma sterk áhrif 
frá Bond á höfundarverk sitt. Verk 
Kane var samið í miðjum ófriði 
Balkanskagans. hroðaverk sem þar 
voru unnin á stríðsmönnum og sak-
lausum borgurum komust í hámæli 
á Vesturlöndum, ólíkt því sem nú 
viðgengst í hinum lokuðu stríðum 
Asíu og Afríku. Kane heimfærir 
ofbeldið, hún upphefur tímann í 
verkinu og hrörnun siðlegra gilda 
er hröð í framgangi verksins. 

Leikstjóri á sviðsetningu í Borg-
arleikhúsi er Kristín Eysteinsdótt-
ir. Þýðingu vann  Guðrún Vilmund-
ardóttir, leikmynd gerir Börkur 
Jónsson, en  Þórður Orri Péturs-
son lýsir. Leikarar í sýningunni eru 

þau Ingvar E. Sigurðsson, Björn 
Thors og Kristín Þóra Haraldsdótt-
ir. Í tengslum við sviðsetninguna 
verða leiklestrar á öðrum verkum 

Kane, Ást Fedru verður lesin 10. 
febrúar, Hreinsun 17. febrúar, Þrá 
24. febrúar og loks 4.48 geðtruflun 
þann 3. mars. pbb@frettabladid.is

Rústað frumsýnt í kvöld

LEIKLIST Ofbeldið kemur óvænt inn 
á fínt hótelherbergi. Hermaðurinn er 

leikinn af Birni Thors.
 MYND LEIKFÉLAG REYKJAVÍKUR/GRÍMUR BJARNASON



22  30. janúar 2009  FÖSTUDAGUR
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Tónleikar hljómsveitar-
innar For a Minor Reflect-
ion, sem hitaði upp fyrir 
Sigur Rós á síðasta ári, 
þóttu hápunktur Euros-
onic-hátíðarinnar að mati 
breska tímaritsins Music 
Week. „Þeir voru hápunkt-
ur Eurosonic-hátíðarinn-
ar í þessum mánuði. Þessi 
íslenska hljómsveit býr til 

náttúrulega og melódíska 
tónlist með alþjóðlegu 
yfirbragði,“ sagði gagn-

rýnandi tímaritsins.
Troðfullt var á tónleik-

um hljómsveitarinnar, sem 
fóru fram í þrjú hundruð 
manna tjaldi. Þrír tónleika-
bókarar hafa nú sýnt sveit-

inni áhuga og til stendur að 
hún fari í þriggja vikna tón-
leikaferð í lok maí.

Fram undan hjá hljóm-
sveitarmeðlimum er að 
klára skólagöngu og undir-
búa upptöku nýrrar plötu. 
Síðan er stefnt á tónleika-
hald í Evrópu í vor og 
sumar.

Eurosonic laðar að sér 
fulltrúa allra ríkisútvarpa 
í Evrópu um leið og hún er 
ein helsta hátíð tónleika-
bókara og -haldara. Meg-
intilgangur hennar er að 
koma ungum hljómsveitum 
og listamönnum á framfæri 
við tónlistarhátíðir og tón-
leikahaldara í Evrópu.

Hápunktur Eurosonic-hátíðar

Rapparinn Mike Skinner, betur þekktur sem The Streets, þurfti 
á læknisaðstoð að halda eftir sviðsdýfu sem hann tók á tónleik-
um í Cambridge. Hann segist hafa verið sleginn af einhverjum 
aðdáendum og vaknaði morguninn eftir með mikla verki.

„Ég hef aldrei upplifað annan eins sársauka en þegar ég var 
yngri handleggsbrotnaði ég á báðum höndum og fann varla 
fyrir því,“ skrifaði Skinner á bloggsíðu sinni. Sviðsdýfa hans 
var með óvenjulegra móti því í stað þess að stökkva ofan af 
sviðinu hljóp hann aftast í salinn og lét áhorfendur bera sig upp 
á svið.

Meiddist í sviðsdýfu

FOR A MINOR REFLECTION 
Hljómsveitin efnilega þótti 
standa sig best allra á Euro-
sonic að mati Music Week.

THE STREETS 
Mike Skinner 

þurfti á læknis-
aðstoð að halda 
eftir óvenjulega 

sviðsdýfu í 
Cambridge.
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Söngkonan Lily Allen segist 
hafa misst nokkur aukakíló 
vegna þess að henni líði svo 
vel um þessar mundir. Núna 
láti hún frönsku kartöflurn-
ar alveg í friði. „Eina ástæðan 
fyrir því að ég hef grennst er 
að ég borða mikið þegar 
mér líður ekki vel,“ 
sagði Allen.

Virtir fjölmiðlar á borð við 
Reuters og AP hafa fjallað 
mikið um skipan Jóhönnu 
Sigurðardóttur í forsætis-
ráðherrastólinn. Stjörnur á 
borð við Conan O‘Brien og 
Perez Hilton hafa heldur 
ekki látið sitt eftir liggja.

„Íslendingar hafa tilkynnt hver 
verður næsti forsætisráðherra; 
hún er lesbía og flugfreyja … eða 
var mig að dreyma þetta?“ var 
ein af skrýtlum kvöldsins hjá 
bandaríska spjallþáttastjórnand-
anum Conan O‘Brien. Áhorfendur 
í sal sprungu úr hlátri. Jóhanna 
er sennilega sá íslenski forsætis-
ráðherra sem fengið hefur hvað 
mestu athyglina í heimspressunni, 
ef undanskilinn er Geir H. Haarde 
fyrstu dagana eftir að bankarnir 
hrundu. Og hún er kannski ekki 
skrýtin, athyglin sem Jóhanna fær. 
Hún er fyrsta konan sem gegn-
ir þessu embætti í sögu Íslands, 
landið hefur verið nánast stans-
laust í kastljósi fjölmiðlanna und-
anfarna hundrað daga, auk þess 
sem Jóhanna er samkynhneigð, 
hefur verið í sambúð með Jónínu 
Leósdóttur, leikskáldi og rithöf-
undi frá árinu 2002. 

Á það hefur verið bent í erlend-
um fjölmiðlum að Íslendingar 
setja hjónabandsstöðu og viðtekn-
ar venjur í sambúð ekki fyrir sig, 

ólíkt því sem gerist í öðrum vest-
rænum löndum. Þar þurfa stjórn-
málamenn yfirleitt að hafa óflekk-
að mannorð í þeim málum, helst 
að vera hvítir, gagnkynhneigðir 
karlmenn með tvö börn og eigin-
konu. Íslendingum sé slétt sama 
um einkahagi fólks; þeir hafi til 
að mynda kosið einstæða móður 
í embætti forseta Íslands. Sem 
þóttu mikil tíðindi meðal siða-
vandra borgara hins vestræna 
heims. 

En aftur að Jóhönnu. Bloggar-
inn Perez Hilton, einhver sá þekkt-
asti í bransanum, óskar Íslend-
ingum til hamingju. Hann hefur 
fylgst grannt með gangi mála á 
Íslandi, skrifað nokkrar færslur 
um íslenska efnahagshrunið og 
saup eiginlega hveljur þegar rík-
isstjórn Íslands féll með hvelli. 
Perez óskar Jóhönnu góðs gengis 
og allrar lukku. „Enda veitir henni 
ekki af,“ skrifar Perez á bloggsíðu 
sína. 

The Sun fer ekki eins og köttur 
í kringum heitan graut þegar það 
segir frá ráðningu Jóhönnu. „Ice-
land´s new PM is a lesbian,“ er 
fyrirsögn á frétt breska blaðsins. 
Og þar er síðan rætt við Þórunni 
Sveinbjarnardóttur, umhverfis-
ráðherra. „Jóhanna hefur lengst-
an þingferil og Íslendingar elska 
hana,“ segir Þórunn við The Sun. 
Geir H. Haarde tekur undir það 
að einhverju leyti en bætir við að 
Jóhanna sé eyðslusamur ráðherra. 
 freyrgigja@frettabladid.is

Jóhanna í kastljós-
inu um allan heim

Meg White, trommari rokkdúetts-
ins The White Stripes, ætlar að 
setja eitt af trommusettum sínum 
á uppboð. Með uppátækinu vill hún 
koma vini sínum Jim Shaw, sem er 
þekktur úr rokksenunni vestan-
hafs, til aðstoðar en hann glímir 
nú við krabbamein.

Trommusettið var notað við 
tökur á myndbandinu við lagið 
The Hardest Button to Button árið 
2003. Settið fer á uppboð sjöunda 
febrúar ásamt fleiri munum tón-
listarmanna. Meðal annars verða 
boðnar upp sjaldséðar ljósmynd-
ir af hljómsveitinni Iggy and the 
Stoogies.

Trommusett á uppboð

MEG WHITE Trommari rokkdúettsins 
The White Stripes ætlar að bjóða upp 
trommusettið sitt.

FJALLAÐ UM JÓHÖNNU
Bæði Perez Hilton og Conan O‘Brien gerðu 
skipan Jóhönnu að umtalsefni hjá sér. Conan fékk 
salinn til að hlæja þegar hann sagði að nýr for-
sætisráðherra Íslands væri lesbía og flugfreyja. The 
Sun fór hins vegar beint af augum í nálgun sinni.

Veljum íslenskt 
í Bónus

HEILSUFÆÐI

Það fara fimm kíló af ferskum roðlausum og beinlausum 
ýsuflökum í að búa til eitt kíló af Gullfiski. Gullfiskur notar kælda 
framleiðsluaðferð, sem tryggir að ferskleiki og næringargildi 
vörunnar heldur sér þótt vatnið sé dregið úr henni.

Langhollasti þorramaturinn

VELJUM 
ÍSLENSKT



Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is

SARAH KANE:

Frumsýning í kvöld á einu umtalaðasta leikriti síðari ára.

Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir
Þýðing: Guðrún Vilmundardóttir
Búningar og leikmynd: Börkur Jónsson
Tónlist: Frank Hall
Lýsing: Þórður Orri Pétursson
Hljóð: Jakob Tryggvason og Frank Hall
Aðstoðarleikstjóri: Kolbrún Björt Sigfúsdóttir
Leikarar: Ingvar E. Sigurðsson, Björn Thors, Kristín Þóra Haraldsdóttir

30/01 UPPSELT   frums.
01/02 UPPSELT   
02/02 UPPSELT  
05/02 UPPSELT   
06/02 UPPSELT   
07/02 UPPSELT  
12/02 ÖRFÁ SÆTI LAUS

13/02 ÖRFÁ SÆTI LAUS

14/02
27/02

Bannað yngri en 16 ára 

Alls ekki fyrir viðkvæma
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
L
16
12
L
12
L

VALKYRIE kl. 8 - 10.15
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 6
UNDERWORLD 3 kl. 10.15
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 6 

12
L
16
L
L

VALKYRIE kl. 5.30 - 8 - 10.30
VALKYRIE LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45
UNDERWORLD 3 kl. 5.50 - 8 - 10.10
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 
AUSTRALIA kl. 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 

12
L
L
L
12
L

VALKYRIE kl. 5.30 - 8 - 10.30
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50 - 8 - 10.10
REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI kl. 6
SKÓLABEKKURINN / ENSKUR TEXTI kl. 10.30
REVOLUTIONARY ROAD kl. 8 - 10.30
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 - 8

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
16
16
12
12

SEVEN POUNDS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
UNDERWORLD 3 kl. 6 - 8 - 10
TAKEN kl. 8 - 10
AUSTRALIA kl. 5.30 - 9
QUANTUM OF SOLACE kl. 5.30

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

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

MEÐAN AÐRIR FYLGDU 
SKIPUNUM... FYLGDI 

HANN SAMVISKU SINNI.

EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ 
BREYTT SÖGUNNI!

REFURINN & BARNIÐSKÓLABEKKURINN

FRÖNSK HÁTÍÐ: AUKASÝNINGAR
Á 2 VINSÆLUSTU MYNDUNUM

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

BLOODY VALENTINE - 3D kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

DOUBT kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

ROLE MODELS kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 12

BENJAMIN BUTTON kl. 6 - 9:10 FORSÝND VIP
BEDTIME STORIES kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

ROCKNROLLA kl. 10:30 16

CHANGELING kl. 8 16

YES MAN kl. 3:40 - 10:10 7

BOLTI 3-D m/ísl. tali kl. 3:40(3D) L

TWILIGHT kl. 5:50 12

BLOODY VALANTINE - 3D kl. 6:10 - 8:20 - 10:30 16

DOUBT kl. 6:10 - 8:20 - 10:30 L

ROLE MODELS kl. 8:20 - 10:30 12

BEDTIME STORIES kl. 4D - 6:10D L

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 4(3D) L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 4 L

DIGTAL-3D

DIGTAL-3D

DIGTAL-3D

DIGTAL-3D

ROLE MODELS kl. 10:10 12

BEDTIME STORIES kl. 5:50 L

AUSTRALIA kl. 8 12

SKÓGARSTRÍÐ 2 m/ísl. tali kl. 6 12

INKHEART kl. 8 10

BEDTIME STORIES kl. 8 L

ROCKNROLLA kl. 10:10 16

CHANGELING kl. 8 16

TRANSPORTER 3 kl. 10:40 16

SKÓGARSTRÍÐ 2 m/ísl. tali kl. 6 L

BOLTI m/ísl. tali kl. 6 L

BOLT m/ísl. tali kl.  6 L

ROLE MODELS kl. 8 - 10 12

BEDTIME STORIES kl.  6 - 8 L

TAKEN kl. 10 16

5ÓSKARSVERÐLAUNA©TILNEFNINGAR

BESTI LEIKARI Í AUKAHLUTVERKI
Philip Seymour Hoffman

BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI
Amy Adams

BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI
Viola Davis

BESTA HANDRIT

BESTA LEIKKONA Meryl Streep

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MY BLOODY VALENTINE 3D kl. 6, 8 og 10-POWER 16

OPEN SEASON 2 kl 4 L

REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.45, 8 og 10.20 12

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

INKHEART kl. 4 10

SKOPPA OG SKRÍTLA kl. 4 L

�����
- S.V., MBL

�����
- L.I.L., Topp5.is/FBL

����1/2

- K.H.G. DV

���1/2

- S.V. MBL

Árslistakvöld útvarpsþáttar-
ins Party Zone verður haldið 
á skemmtistaðnum Jakobsen á 
laugardag. Hápunktur kvölds-
ins verður þegar plötusnúðarn-
ir Aeroplane frá Belgíu stíga á 
stokk. Þeir Stephen Fasano og 
Vito Da Luca hafa komið eins 
og stormsveipur inn í danssen-
una í Evrópu og eru taldir með 
því heitasta sem kom fram á síð-
asta ári. „Við erum að tala um 
listamenn sem eru meira í anda 
þáttarins. Þetta eru verðandi 
stórstjörnur,“ segir Helgi Már 
Bjarnason hjá Party Zone, sem 
lofar hörkustuði.

Aðrir sem koma fram eru Dj 
Andrés og Kangos Stein Massiv. 
Kangos, sem er einnig þekktur 

undir nafninu Fjordfunk, er einn 
helsti stuðbolti Norðmanna.

Gleðin á Jakobsen byrjar 
klukkan 23 og er miðaverð 2.000 
krónur. Hægt er að kaupa ódýr-
ari miða í forsölu á midi.is og í 
Skífunni.

Stuð hjá Party Zone 

AEROPLANE Stephen Fasano og Vito 
Da Luca spila á árslistakvöldi Party 
Zone.

Billy Powell, hljómborðsleikari 
bandarísku sveitarinnar Lynyrd 
Skynyrd, er látinn, 56 ára að aldri. 
Powell var einn þeirra sem spilaði 
í laginu Sweet Home Alabama og 
einnig lifði hann af flugslys árið 
1977 sem varð þremur hljómsveit-
armeðlimum að bana.

Powell lést úr hjartaáfalli en 
hann hafði lengi átt við hjarta-
vandamál að stríða. „Kannski eru 
þetta bara örlög Lynyrd Skynyrd. 
Við höfum spilað fyrir milljónir 
manna og þetta hefur verið frá-
bært ferðalag en erfitt,“ sagði 
Johnny Van Zant, bróðir söngvar-
ans Ronnies sem lést í flugslysinu.

Umboðsmaðurinn Ross Schill-
ing bætti við: „Hann var einn 
besti rokkhljómborðsleikari sög-
unnar.“

Meðlimur 
Lynyrd lést

LYNYRD SKYNYRD Billy Powell (annar 
frá hægri) er látinn, 56 ára gamall.

NORDICPHOTOS/GETTY

Kassagerð Senu sem hefur meðal 
annars skilað sér í glæsilegum 
diskakössum með Sálinni og Þurs-
unum heldur áfram og næst er 
röðin komin að hljómsveitinni Trú-
brot. Þessa dagana er verið að und-
irbúa útgáfuna sem verður á fjór-
um diskum sem samsvarar fjórum 
LP-plötum sveitarinnar. 

Sveitin varð til upp úr miklum 
hræringum í íslenska poppinu 
vorið 1969 þegar Gunnar Þórðar-
son, Rúnar Júl og Shady Owens úr 
Hljómum gengu til liðs við Karl 
Sighvatsson og Gunnar Jökul 
Hákonarson úr Flowers. Árni 
Johnsen lagði til nafnið, Trúbrot. Á 
þessum árum voru frægir erlend-
ir popparar að hætta í grúpp-
um og krunka sig saman í nýjum 
sem voru kallaðar „súpergrúpp-
ur“. Trúbrot var fyrsta íslenska 
súpergrúppan. 

Nokkrar mannabreytingar áttu 
sér stað fram til ársins 1973 þegar 
bandið hætti en Gunnar og Rúnar 
voru innanborðs alla tíð. Platan 
Trúbrot kom fyrst, poppaðasta 
platan, svo kom ein plata á ári: 
Undir áhrifum, meistaraverkið 
Lifun og Mandala að lokum 1972. 
Einnig komu út tvær litlar plötur 
1970. Allt þetta efni verður í kass-
anum og akkúrat núna er verið að 
grafa upp aukalög. Vitað er um tvö 

sem tekin voru upp en ekki notuð 
á fyrstu plötunni, „Breyttu bara 
sjálfri þér“, sem komið hefur út á 
geisladisks-endurútgáfu og „Bang 
bang“ sem aldrei hefur komið út. 
Ef einhver lumar á upptökum sem 
hægt er að nota má hann endilega 
hafa samband við Höskuld hjá 
Senu. Stefnt er að útgáfu í apríl.

 - drg

Trúbrot í kassa

FYRSTA ÍSLENSKA SÚPERGRÚPPAN 
Trúbrot 1971 á þeim tíma sem Lifun var 
gerð.

Áhættuleikari á þrítugsaldri 
meiddist alvarlega í baki við 
tökur á nýjustu Harry Potter-
myndinni, The Deathly Hall-
ows, í Englandi. Maðurinn er 
staðgengill aðalleikarans Dani-
els Radcliffe og var að leika í 
flugatriði þegar hann datt og 
slasaðist. „Við getum staðfest 
að meðlimur Harry Potter-
tökuliðsins meiddist í slysi. Við 
bíðum frekari tíðinda,“ sagði í 
yfirlýsingu frá framleiðandan-
um Warner Bros.

Harry Potter and the Deathly 
Hallows er sjöunda myndin um 
galdrastrákinn Harry Potter. 
Frumsýning hennar er fyrirhug-
uð í nóvember á næsta ári. 

Potter-leikari 
meiddist illa

Aðeins tvö lög verða flutt 
á íslensku þegar þjóð-
in kýs framlag Íslands í 
Eurovision sem fram fer í 
Moskvu. Lögin fjögur sem 
keppa á laugardaginn eru 
öll á ensku og því ljóst að 
sex af þeim átta lögum sem 
keppa á lokakvöldinu eru 
sungin á ensku. 

Sjö lög sem hafa verið sungin á 
íslensku hafa tekið þátt en aðeins 
Lygin ein og Vornótt hafa hlotið 
náð fyrir augum áhorfenda.

Höfundar laganna, Albert G. 
Jónsson og Erla Gígja Þorvalds-
dóttir,  segjast hvorugt ætla að 
þýða lögin sín yfir ensku ef þau 
fara með sigur af hólmi og verða 
send til Moskvu. „Við syngjum á 
íslensku, engin ástæða til að púkka 
eitthvað upp á enskuna, svo hefur 
laginu líka verið tekið vel af þeim 
sem hafa heyrt það á íslensku,“ 
segir Albert í samtali við Frétta-
blaðið. Erla Gígja tekur í sama 
streng, sagðist reyndar ekki hafa 
hugsað svona langt fram í tím-
ann en bjóst frekar við að 
halda sig við íslenskuna ef 
sigur myndi hafast laugar-
daginn 7. febrúar.

„Ég kýs að tala var-
lega um þetta mál, af fyrri 
reynslu,“ segir Mörður Árna-
son íslenskufræðingur. 
Frægt er þegar hann 
barðist við Einar 
Bárðarson um 
hvort Two Tricky 
mættu syngja á 
ensku í Parken 

um árið.  Mörður telur að þarna 
standi RÚV sig ekki í stykkinu. 
Ungir krakkar, á aldrinum 10-15 
ára, séu áköfustu áhorfendurnir og 
það sé ekki gott að ef RÚV bjóði 
upp á enska texta í íslenskum tón-

listarþætti. „Mér fannst það 
góður siður að öll lögin í 

undankeppninni væru 
sungin á íslensku en 
svo mætti sigurvegar-
inn velja hvort textinn 

yrði þýddur eða ekki,“ 
segir Mörður. Sá hátt-

ur var hafður á, allt þar til í fyrra 
þegar boðið var upp á sannkallaða 
Eurovision-langloku.

Í lögum um RÚV ohf. stendur í 
3. grein að RÚV skuli leggja rækt 
við íslenska tungu, sögu þjóðarinn-
ar og menningararfleifð.

Þórhalli Gunnarssyni, dag-
skrárstjóra RÚV, fannst þetta ekki 
mikið áhyggjuefni. Svona hefðu 
reglurnar verið í fyrra og svona 
væru þær núna. Hann segir þó 
vel koma til greina að endurskoða 
þessar reglur að þessari keppni 
liðinni. Keppnin í fyrra skartaði 
fjórum lögum á íslensku þannig 
að það hefur gengið töluvert á 
framlag hins ylhýra tungumáls. 
„Staðreyndin er bara sú að laga-
höfundum finnst mörgum hverjum 
betra að semja á ensku heldur en 
íslensku.“ freyrgigja@frettabladid.is

Íslenskan á undanhaldi

SYNGJA Á ÍSLENSKU Kaja ætlar að syngja á íslensku ef Lygin ein verður valin til 
Moskvuferðar. Sama á við um lag Erlu Gígju, Vornótt, en þessi tvö lög eru þau einu 
sem verða á íslensku á úrslitakvöldinu. Hér er Kaja með fjölskyldu sinni, en eigin-
maðurinn Albert G. Jónsson samdi lag og texta.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BREYTTAR REGLUR Mörð-
ur Árnason telur að 
gömlu reglurnar eigi 
betur við, að lögin 
í undankeppnni 
séu öll sungin á 
íslensku.
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> Ætla ekki að selja Sölva Geir

Jacob Gregersen, íþróttastjóri SönderjyskE, tjáði Frétta-
blaðinu í gær að varnarmaðurinn Sölvi Geir Ottesen væri 
ekki til sölu en enska 1. deildarliðið Birmingham hefur 
áhuga á Sölva. „Við höfum tekið ákvörðun um að selja 
ekki okkar bestu menn í janúarglugganum. Við 
ætlum að halda sæti okkar í deildinni og við 
myndum ekki finna annan sterkan varnarmann 
á þeim tíma sem eftir er,“ sagði Gregersen 
sem vildi ekki tjá sig um hvort komið 
hefði tilboð frá Birmingham. Aðspurður 
hvort félagið hefði efni á að hafna öllum 
tilboðum sagði Gregersen: „Auðvitað 
yrðum við að skoða mjög freistandi tilboð. 
Það yrði þá að vera mjög freistandi.“

9. HVER

VINNUR!
HVER

NNUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum
 – Skógarlind 2.  M

eð því að taka þátt ertu kom
inn í SM

S klúbb. 149 kr/skeytið. 

MEÐAN AÐRIR FYLGDU SKIPUNUM...
FYLGDI HANN SAMVISKU SINNI

FRUMSÝND 30. JANÚAR

SENDU SMS ESL VBV Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR, 
TÖLVULEIKIR, PEPSI OG MARGT FLEIRA

WWW.SENA.IS/VALKYRIE

FFjjaarrnnáámm ÍÍSSÍÍ oogg nnýý ffrrææððsslluukkvvöölldd!!

Fjarnám ÍSÍ í þjálfaramenntun hefst mán. 16. 
feb. nk.  Ný fræðslukvöld, öllum opin, s.s. þjálfurum og 
íþróttaiðkendum verða í boði frá og með 12. feb. nk.  
Uppl. um skráningu o.fl. í síma 460-1467 og á 
vidar@isi.is

Sjá einnig nánar á wwwwww..iissii..iiss

N1 deild karla
Fram-Haukar 20-30 (7-16) 
Mörk Fram (skot): Guðjón Drengsson 5 (8), 
Haraldur Þorvarðarson 4 (8), Halldór Jóhann 
Sigfússon 3/3 (3/3), Rúnar Kárason 3 (8), Magn-
ús Stefánsson 2 (4), Björn Guðmundsson 1 (1), 
Magnús Einarsson 1 (1), Andri Haraldsson 1 (6).
Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 14 
(37/4, 38%), Davíð Svansson 1 (8/3, 13%).
Mörk Hauka (skot): Sigurbergur Sveinsson 9/7 
(11/7), Elías Már Halldórsson 5 (6), Freyr Brynj-
arsson 5 (8), Tjörvi Þorgeirsson 3 (5), Gunnar 
Berg Viktorsson 3 (6), Kári Kristjánsson 2 (2), 
Andri Stefan 2 (5), Stefán Sigurmannsson 1 (1). 
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 22 (41/2, 
54%), Gísli Guðmundsson 0 (1/1, 0%).
FH-Stjarnan 34-22  
Markahæstir FH: Bjarni Fritzson 11, Ásbjörn 
Friðriks. 6, Benedikt Kristins. 6, Guðmundur Ped-
ersen 4, Sigurður Ágústs. 2, Hermann Björns. 2.
Markahæstir Stjarnan: Vilhjálmur Halldórs-
son 6, Guðmundur Guðmundsson 3, Sverrir 
Eyjólfsson 3, Kristján Kristjánsson 2, Fannar 
Þorbjörnsson 2, Jón Heiðar Gunnarsson 2.
Valur-Akureyri 32-21  
Markah. hjá Val: Fannar Friðgeirsson 10, Arnór 
Gunnarsson 9, Sigurður Eggertsson 4, Hjalti 
Pálmason 2, Heimir Örn Árnason 2.
Markah. hjá Ak.: Andri Snær Stefánsson 5, 
Oddur Grétarsson 3, Árni Sigtrygsson 3, Jónatan 
Magnússon 3, Hreinn Hauksson 2, Goran Gusic 
2, Gústaf Kristjánsson 1, Hafþór Einarsson 1.
Víkingur-HK  27-24 
Markah. Vík: Sverrir Hermannsson 7, Davíð 
Ágústsson 5, Sveinn Þorgeirsson 4, Hreiðar 

Haraldsson 4, Davíð Georgsson 2.
Markah. HK: Valdimar Þórsson 10, Ásbjörn 
Stefánsson 4, Einar Ingi Hrafnsson 4.

Iceland Express karla
Breiðablik-Keflavík 63-85 
Stigahæ. Breiðablik: Nemanja Sovic 21, Kristján 
Sigurðsson 10, Daníel Guðmundsson 9, Halldór 
Halldórsson 8, Þorsteinn Gunnlaugsson 6, R.
Stigahæ. Keflavík: Gunnar Einarsson 18, Sig-
urður Þorsteinsson 13, Sverrir Sverrisson 12, Jón 
Hafsteinsson 10, Þröstur Jóhannsson 9, Gunnar 
Stefánsson 8, Hörður Axel Vilhjálmsson 7.
FSu-Þór Ak.  94-84 
Stig FSu: Chris Caird 27, Sævar Sigurmundsson 
27, Árni Ragnarsson 20, Tyler Dunaway 9, Björg-
vin Valentínusson 5, Vésteinn Sveinsson 5.
Stigahæ. Þór: Guðmundur Jónsson 28, Konrad 
Tota 20, Daniel Bandy 15, Jón Kristjánsson 10, 
Baldur Jónasson 3, Óðinn Ásgeirsson 3.
Grindavík-Skallagrímur 117-67  
Stigahæ. Grindavík: Páll Axel Vilbergsson 22, 
Nick Bradford 19, Páll Kristinsson 18, Brenton 
Birmingham 15, Þorleifur Ólafsson 14, Davíð 
Hermannsson 13, Guðlaugur Eyjólfsson 8.
Stigahæ. Skallar: Igor Beljanski 21, Landon 
Quick 20, Sveinn Davíðsson 12.

Iceland Express kvenna
Haukar-KR  65-57 (24-30)
Stigah. Hauka: Slavica Dimovksa 20, Kristrún 
Sigurjónsdóttir 12, Guðbjörg Sverrisdóttir 8, María 
Sigurðardóttir 8, Ragna Brynjarsdóttir 7.
Stigahæ. KR: Sigrún Ámundadóttir 14, Guðrún 
Þorsteinsdóttir 13, Hildur Sigurðardóttir 7, Gréta 
Guðbrandsdóttir 6, Margrét Sturludóttir 6. 

HANDBOLTI Leikið var um sæti 
fimm til tólf á HM í Króatíu 
í gær. Þjóðverjar tryggðu sér 
fimmta sætið með þægilegum 
og öruggum sigri á Ungverjum, 
28-25. Lars Kaufmann, sem held-
ur Loga Geirssyni utan liðs hjá 
Lemgo, fór mikinn hjá Þjóðverj-
um og skoraði átta mörk.

Svíar lentu ekki í neinum vand-
ræðum með Serba í leiknum um 
sjöunda sætið og unnu átta marka 
sigur, 37-29. Mattias Gustafsson 
skoraði sjö mörk fyrir Svía og 
Jonas Kallman sex.

Leikurinn um ellefta sætið á 
milli Makedóna og Suður-Kóreu 
var æsispennandi en Makedón-
ar unnu eins marks sigur, 32-31. 
Makedónska skyttan Kiril Laz-
arov skráði sig í sögubækurnar í 
leiknum er hann skoraði fimmt-
án mörk. Hann varð markahæsti 
leikmaður mótsins með 92 mörk 
en aldrei áður hefur leikmað-

ur skorað svo mörg mörk á HM. 
Hann sló þar með met Kóreubú-
ans Kyung Shin-Yoon frá því á 
HM á Íslandi árið 1995.

   - hbg

Leikið um sæti á HM í handbolta í Króatíu:

Lazarov sló met Yoon

MAGNAÐUR MAKEDÓNI Kiril Lazarov 
fór á kostum á HM í Króatíu. 
 NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI Knattspyrnusamband 
Evrópu, UEFA, tilkynnti í gær 
að úrslitaleikur Meistaradeild-
arinnar árið 2011 færi fram á 
hinum glæsilega Wembley-leik-
vangi í Lundúnum. Valið stóð á 
milli Wembley, Allianz-vallarins í 
München og Ólympíuleikvangsins 
í Berlín. Leikið verður á Allianz-
vellinum í úrslitunum árið 2012.

Á sama tíma var tilkynnt að 
úrslitaleikur UEFA-bikarsins 
sama ár færi fram á Lansdowne 
Road í Dyflinni. Emirates-völlur 
Arsenal laut í lægra haldi í þeirri 
keppni þar sem Wembley fékk 
Meistaradeildarleikinn.

Síðast var spilað í úrslitum 
Meistaradeildarinnar í England-
ið árið 2003 þegar leikið var á Old 
Trafford, heimavelli Man. Utd.

Gamli Wembley var með 
úrslitaleik Meistaradeildarinnar 
árið 1992 þegar Barcelona lagði 
Sampdoria í úrslitum.  - hbg

Meistaradeildin 2011:

Úrslitin spiluð á 
Wembley

HANDBOLTI „Ég er gríðarlega 
ánægður með leikinn. Við vorum 
að spila frábæran varnarleik allan 
tímann með Birki öflugan fyrir 
aftan og sóknarleikurinn var líka 
spilaður af mikilli skynsemi og 
ákveðni. Það kom smá óðagot hjá 
okkur í byrjun seinni hálfleiks en 
svo náðum við aftur jafnvægi í 
okkar leik og baráttugleði minna 
manna átti sinni þátt í því,“ segir 
ánægður Aron Kristjánsson, þjálf-
ari Hauka, eftir stórsigur sinna 
manna, 20-30, á Fram í gær.

Haukar mættu gríðarlega vel 
stemmdir til leiks í gærkvöld og 
baráttugleðin skein úr andlitum 
Hafnfirðinganna sem gjörsam-
lega pökkuðu andlausum Frömur-
um saman í fyrri hálfleik.

Haukar spiluðu grimman varn-
arleik frá fyrsta flauti og Fram-
arar áttu engin svör og skoruðu 
sitt fyrsta mark eftir tæplega tíu 
mínútna leik en þá var staðan 1-
4. Haukar héldu baráttunni áfram 
og stigu sérstaklega vel út í skytt-
urnar Rúnar Kárason og Andra 
Berg Haraldsson sem komust ekki 
á blað í fyrri hálfleik. Markvörð-
urinn Birkir Ívar Guðmundsson 
stóð líka vaktina vel á bak við frá-
bæra vörnina og varði fjórtán skot 
í hálfleiknum. 

Eftir tuttugu mínútur hafði 
nákvæmlega ekkert breyst en 
staðan var þá 4-10 gestunum í vil 
og þrjú af fjórum mörkum heima-
manna úr vítum.

Haukar voru ekki síðri sóknar-
lega þar sem Sigurbergur Sveins-
son og Freyr Brynjarsson voru 
líflegastir en staðan í hálfleik var 
7-16 Haukum í vil. Til að bæta 
gráu ofan á svart fyrir Framara þá 
þurfti skyttan Magnús Stefánsson 
að yfirgefa völlinn vegna meiðsla 
á hendi en hann var nýbyrjaður að 
spila aftur fyrir Fram.

Allt annað var að sjá til Framara 

í upphafi síðari hálfleiks þar sem 
leikmenn liðsins fóru loks að berj-
ast og spila eins og lið í vörninni 
og þá fylgdi með fín markvarsla 
frá Magnúsi Gunnari Erlendssyni 
í kjölfarið.

Haukarnir gáfu þó ekki færi á 
sér lengi og leikurinn varð aldrei 
spennandi í síðari hálfleik. 

Haukarnir náðu mest ellefu 
marka mun í stöðunni 19-30 en 
lokatölur urðu 20-30 og Haukar 

unnu þar með sinn sjötta leik í röð 
í deildinni og hirtu í leiðinni topp-
sætið af Fram.

„Það er lítið hægt að segja eftir 
svona leik. Þetta var nánast búið 
í fyrri hálfleik. Það þýðir ekki að 
mæta með hangandi haus í leikina 
því þá taparðu pottþétt. Þeir sem 
vilja meira, þeir vinna. Við verð-
um núna að rífa okkur upp á rass-
gatinu,“ segir Haraldur Þorvarð-
arson Framari. omar@frettabladid.is

Niðurlæging í Safamýri
Haukar skutust á topp N1-deildar karla eftir auðveldan sigur á Fram, 20-30, í 

Safamýri. Fram átti engin svör við frábærum varnarleik Haukanna í leiknum.

KÁTIR Kári Kristján Kristjánsson og Birkir Ívar Guðmundsson fögnuðu oft í leiknum í 
Safamýri í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Haukakonur héldu sigurgöngu sinni áfram í Iceland Express deild 
kvenna með átta stiga sigri, 65-57, á KR í fyrstu umferð efri hluta 
deildarinnar. Haukar hafa þar með unnið þrettán deildarleiki í 
röð og náðu um leið að hefna fyrir tapið fyrir KR í bikarnum í 
byrjun mánaðarins. 
Bæði lið spiluðu fast, oft á tíðum lá við slagsmálum og það 
kom mikið niður á gæðum leiksins.
KR-liðið virtist vera í fínum málum í lok annars leik-
hluta, með níu stiga forskot og að spila grimma vörn. 
Haukarnir skoruðu hins vegar þrjú síðustu stig 
hálfleiksins og byrjuðu seinni hálfleikinn 14-0 
og voru eftir það með frumkvæðið í sínum 
höndum. 
„Við vorum að spila skelfilega illa í fyrri 
hálfleik og gátum ekki spilað verr en samt voru 
þetta bara sex stig. Við vissum að við myndum 
brúa það fljótt, breyttum í maður og mann í seinni hálfleik 
til þess að fá smá stemmningu í vörnina og það tókst. Við 
skoruðum 17 stig í röð og tókum stjórnina á leiknum,” sagði 

Yngvi Gunnlaugsson, þjálfari Hauka. „Ég held að leikmenn 
hafi ætlað sér of mikið að hefna sín eftir bikarleikinn. 
Þetta var heilt yfir ekki gæða körfuboltaleikur en ég myndi 
frekar vilja vinna svona leiki heldur en að tapa þeim,” segir 

Yngvi en Haukar hafa nú áfram fjögurra stiga forskot á 
Keflavík.
 “Víst að Keflavík vann í gær var mikilvægt fyrir okkur 
að vinna í dag og sérstaklega þar sem við vorum á 
heimavelli. Keflavík er að spila feykilega vel þessa 
stundina og þó að þetta hafi ekki verið okkar besti 

leikur þá var þetta sigur,” sagði Yngvi að lokum.
“Við vorum óöruggar með boltann í sókninni í 
seinni hálfleik og sóknin var mjög vanmáttug. 

Haukarnir gengu á lagið og menn misstu hausinn. 
Ég hef samt engar áhyggjur á  mínu liði því við vorum í 

hörkuleik á móti efsta liði deildarinnar, “ sagði Jóhannes 
Árnason, þjálfari KR, eftir fyrsta tap ársins hjá liðinu.

YNGI GUNNLAUGSSON, ÞJÁLFARI HAUKA:  ÁNÆGÐUR MEÐ SIGUR Á KR EN EKKI LEIKINN SJÁLFAN

Haukar skoruðu 17 stig í röð og skildu KR eftir





 30. janúar 2009  FÖSTUDAGUR28

FÖSTUDAGUR

▼

▼

▼
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15 Föstudagsþátturinn  Endurtekið á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

15.00 Leiðarljós  (e)

16.20 HM í handbolta  Bein útsending 
frá fyrri undanúrslitaleiknum á HM karla í 
handbolta sem fram fer í Króatíu.

18.00 Táknmálsfréttir

18.10 Afríka heillar  (Wild at Heart)(4:6)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Útsvar  (Álftanes - Kópavogur) 
Hér eigast við í átta liða úrslitum lið Álftnes-
inga og Kópavogsbúa. Sigmar Guðmunds-
son og Þóra Arnórsdóttir stýra þættinum. 
Dómari og spurningahöfundur er Ólafur 
Bjarni Guðnason. 

21.15 Svartstakkar II  (Men in Black II)       
Bandarísk bíómynd frá 2002. Tveir menn 
sem hafa eftirlit með geimverum í New 
York reyna að bjarga jörðinni þegar gestirn-
ir hóta að sprengja hana í tætlur. Aðalhlut-
verk: Tommy Lee Jones og Will Smith.

22.40 Lögin í Söngvakeppninni 
 Flutt verða lögin tvö sem komust áfram í 
Söngvakeppninni um síðustu helgi.

22.50 Taggart - Fíklar og fól  (Taggart: 
Users and Losers: Fíklar og fól) Skosk saka-
málamynd þar sem rannsóknarlögreglu-
menn í Glasgow fást við snúið sakamál. 
Meðal leikenda eru Alex Norton, Blythe 
Duff, Colin McCredie og John Michie. 

00.00 HM í handbolta  Upptaka frá 
seinni undanúrslitaleiknum á HM karla í 
handbolta sem fram fór í Króatíu fyrr um 
kvöldið.

01.20 Lögin í Söngvakeppninni

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Lotta í Skarkalagötu 

10.00 Miracle On 34th Street 

12.00 Firewall 

14.00 Music and Lyrics 

16.00 Lotta í Skarkalagötu 

18.00 Miracle On 34th Street 

20.00 Firewall Hasarmynd með Harri-
son Ford í aðalhlutverki. Ford leikur sérfræð-
ing í öryggismálum sem er neyddur til þess 
að fremja bankarán til þess að bjarga fjöl-
skyldu sinni frá mannræningjum.

22.00 Happy Endings 

00.10 Boys On the Run 

02.00 The Prophecy 3 

04.00 Happy Endings 

07.00 Barcelona - Espanyol Útsending 
frá leik í spænska bikarnum.

17.20 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur þáttur þar sem farið er yfir það 
helsta sem er að gerast í íþróttunum út í 
heimi.

17.50 PGA-Tour 2009 Sýnt frá hápunkt-
unum á PGA-mótaröðinni í golfi.

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

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

20.00 Spænski boltinn Fréttaþáttur 
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir 
sig er skoðuð í bak og fyrir. 

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

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

22.10 World Series of Poker 2008 S ýnt 
frá World Series of Poker þar sem mæta til 
leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í 
heiminum.

22.55 NBA tilþrif  Öll bestu tilþrif vikunn-
ar í NBA-körfuboltanum.

23.25 Leiðin að Superbowl  Leið lið-
anna sem leika til úrslita um Superbowl 
skoðuð.

18.10 PL Classic Matches Everton - 
Leeds, 1999. Hápunktarnir úr bestu og eftir-
minnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

18.40 PL Classic Matches Newcastle - 
Sheffield Wednesday.

19.10 West Ham - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

21.20 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 

21.50 PL Classic Matches Blackburn - 
Leeds, 1997.

22.20 PL Classic Matches Blackburn - 
Sheffield, 1997. 

22.50 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltan-
um. Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

23.20 Man. City - Portsmouth Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

17.10 Vörutorg

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

18.55 America’s Funniest Home Vid-
eos  (3:48) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin mynd-
brot sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á 
filmu. (e)

19.20 One Tree Hill  (1:12) (e)

20.10 Charmed  (19:22) Bandarískir þætt-
ir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar örlaga-
nornir. Christy reynir að sannfæra Billie um 
að heillanornirnar séu á rangri braut og að 
það þurfi að stoppa þær. Til að rökstyðja 
mál sitt sendir hún Halliwell-systur í djúpan 
svefn til að draga fram þeirra heitustu þrár 
og langarnir.

21.00 The Bachelor  (8:10) Raunveru-
leikaþáttur þar sem efnilegur piparsveinn 
leitar að stóru ástinni. Stúlkurnar sem Brad 
hefur hafnað koma nú saman á ný og láta 
allt flakka. Þær fá að spyrja hann erfiðra 
spurninga og spá fyrir um hverja hann velur. 
Einnig eru sýnd skemmtileg atriði sem ekki 
hafa verið sýnd áður í þáttunum.

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

23.40 The Dead Zone  (7:12) (e)

00.30 The Annual Screen Actors 
Guild Awards 2009  (e)

02.05 Jay Leno  (e)

02.55 Jay Leno  (e)

03.45 Vörutorg

04.45 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Afram!, Refurinn Pablo, Gulla og grænjaxlarn-
ir, Lalli og Ofurhundurinn Krypto.

08.15 Oprah  Þáttur með vinsælustu 
spjallþáttadrottningu heims

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (242:300)

10.15 Extreme Makeover. Home Edit-
ion (10:25)

11.00 The Riches (7:7) 

12.00 Grey‘s Anatomy (5:17) 

12.45 Neighbours 

13.10 Forboðin fegurð (110:114)

13.55 Forboðin fegurð (111:114)

14.40 Forboðin fegurð (112:114)

15.35 A.T.O.M. 

15.58 Nornafélagið 

16.18 Bratz 

16.43 Camp Lazlo 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Neighbours 

17.58 Friends (10:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.15 Auddi og Sveppi  Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur í gamanþætti þar sem allt 
er leyfilegt.

19.45 The Simpsons (21:23) Þegar vin-
sæll milljónamæringur opnar stórverslun í 
Springfield verður herra Burns afbrýðisamur. 
Hann fær því Hómer til liðs við sig í von um 
að ná hylli bæjarbúa.

20.10 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Berg-
manns Eiðssonar. Hann fær góða viðmæl-
endur í heimsókn og auk þess verður boðið 
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.

20.55 Wipeout (1:11) raunveruleikaþáttur 
þar sem 24 manneskjur keppa um 50.000 
þúsund dollara. 

21.40 Roll Bounce Ungstirnið Bow 
Wow leikur unglingspilt sem er bestur allra í 
hjólaskautadansi. Hann ákveður því að taka 
þátt í erfiðasta hjólaskautamóti sem um 
getur og ætlar sér ekkert nema sigur.

23.30 Throw Momma from the Train

01.00 Déjà Vu 

03.05 All in the Game 

04.45 Country of My Skull

> Will Smith
„Að eyða peningum sem 
maður á ekki, í að kaupa 
hluti sem maður vill ekki, 
til að vekja aðdáun fólks 
sem maður þolir ekki – er 
fáranlegt.“ Smith leikur í 
myndinni Svartstakkar II 
(Men in Black II) sem sýnd 
er í sjónvarpinu í kvöld. 

20.00 Firewall   STÖÐ 2 BÍÓ

20.15 Útsvar   SJÓNVARPIÐ

20.45 The O.C. STÖÐ   2 EXTRA

21.40 Roll Bounce   STÖÐ 2

21.50 The Contender  
 SKJÁREINN

▼

Árlega sest ég niður við sjónvarpið, stilli á íþróttarásina og 
bind vonir við að þurrkatímabilið sé yfirstaðið. Nú taki við 
gullaldartímabil Bítlaborgarinnar, rauðklæddi herinn sigri 
heiminn. Að minnsta kosti England. En, eins og venja er, 
rennur janúar upp með öllum sínum drunga, og maður fer 
að finna til hræðslu og kvíða. Sá tími er runninn upp.

Nick Hornby velti því einu sinni fyrir sér hvað í ósköp-
unum fengi þrjú þúsund manns til að standa í grenjandi 
rigningu og fylgjast með kappleik þriðjudeildarliða. Hann 
komst ekki að neinni skynsamlegri niðurstöðu. Hið sama 
má eflaust segja um mig. Hvað í ósköpunum kallar fram 
grá hár í vöngum þegar liði, sem er ekki einu sinni frá 
Hafnarfirði, þaðan af síður Íslandi, gengur illa? Þetta er 
bara svona. Ég get ekkert að þessu gert.

Ég hef meira að segja farið í afvötnun, prófað tólf 
spora-kerfið, beðið fólk afsökunar á þessari áráttu og reynt 
að afeitra mig af enska boltanum. En þegar enginn sér 

til, laumast ég á netið og bölsótast yfir úrslitum 
helgarinnar. Bý síðan til dulnefni og skrifa athuga-
semdir á íslenska Liverpool-bloggsíðu um hversu 
ömurlegt leikkerfið sé, þjálfarinn glataður og leik-
mennirnir bæði áhugalausir og lélegir. Kem jafnvel 
fram með mínar eigin lausnir, hverja sé best að 
nota í hvaða stöðu og svo framvegis.

Staðreyndin er að Liverpool kveikir ein-
hverja undarlega þörf til að klappa fyrir framan 
sjónvarpsskjáinn, öskra og láta öllum illum 
látum. Ég veit hvorki hvaðan þessi tilfinning er 
komin né hvort hún fer yfirhöfuð. Ég veit hins 
vegar eitt: ég mun sitja fyrir framan sjónvarpið á 
sunnudaginn, klæddur í Liverpool-búninginn, búinn 
að koma heimilisfólkinu fyrir inni í skáp með hljóðein-
angrandi efnum og naga neglur yfir leik tveggja liða frá 
Englandi. Eins undarlega og það kann að hljóma.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON Á ENGA VON

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

21.00 Sportið mitt  Íþróttaþáttur í umsjá 
Sverris Júlíussonar, íþróttaviðburðir verða 
til umfjöllunar og kastljósinu er beint að 
íþróttaandanum. Spá helgarinnar er á vísum 
stað. 

21.30 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir vara-
borgarfullrúi skoðar það sem helst brennur 
á höfuðborgarbúum.

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

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

16.00 Hollyoaks (114:260)

16.30 Hollyoaks (115:260) 

17.00 Ally McBeal (9:24)

17.45 The O.C. (6:27)

18.30 20 Good Years (6:13)

19.00 Hollyoaks (114:260)

19.30 Hollyoaks (115:260) 

20.00 Ally McBeal (9:24) Gamanþættir 
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma. 
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal 
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og 
ástamál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

20.45 The O.C. (6:27) Stöð 2 Extra 
og Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þátta-
röð frá upphafi. Orange-sýsla í Kaliforníu virð-
ist vera friðsæl paradís þar sem lífið leik-
ur við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim 
betur koma hins vegar leyndarmálin í ljós. 
Með aðalhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa 
Barton, Adam Brody, Benjamin McKenzie og 
Peter Gallagher.

21.30 20 Good Years (6:13) Frumlegir 
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 Prison Break (16:22) Fjórða serían 
af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar 2. 
Til þess að sanna sakleysi sitt og leita hefnda 
þurfa bræðurnir að uppræta Fyrirtækið, dul-
arfulla stofnun sem er ábyrg fyrir því að þeir 
eru hafðir fyrir rangri sök.

22.45 Auddi og Sveppi 

23.10 Logi í beinni 

23.55 Armed and Famous (2:6) 

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Þeim er ekkert heilagt, 
komast upp með allt, láta 
sig allt varða og svo er öllu 
slegið upp í grín. Gestur 
Audda og Sveppa í kvöld 
verður lögregluvarðstjórinn 
með gullhjartað, Geir Jón 
Þórisson, en eins og alþjóð 
veit hafa hann og félagar 
hans í Lögreglu Íslands 
staðið í ströngu undanfarið. 
Strákarnir komast að því 
hvernig það er að láta úða 
á sig piparúða, Höddabögg verður á sínum stað og fleira. Vinirnir Auddi og 
Sveppi strax eftir fréttir í kvöld í opinni dagskrá á Stöð 2.

STÖÐ 2 KL. 19.15
Auddi og Sveppi

Hörkuspennandi og bráðskemmti-
legur raunveruleikaþáttur sem öll 
fjölskyldan getur haft gaman af. 
Þessi leikur gengur út á það að 24 
manneskjur keppa í ýmsum þrautum 
sem krefjast þols og úthalds í miklum 
buslugangi. Sigurvegarinn fær að 
launum 50.000 dollara.

VIÐ MÆLUM MEÐ 
Wipeout
Stöð 2 kl. 20.55

▼

▼

10.00 Stemmer fra opgangen  10.30 Forandring 
på vej  11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 
Jersild Live  11.35 Aftenshowet  12.05 Aftenshowet 
2. del  12.30 Danmark Ekspeditionen  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 Boogie Listen  16.00 Amigo  16.30 
Shanes verden  17.00 Aftenshowet  17.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret  18.00 Disney Sjov  
19.00 X Factor  20.00 TV Avisen  20.30 Tolken  
22.30 Nighthawks  

10.25 V-cup langrenn  11.20 V-cup langrenn  
12.00 NRK nyheter  12.05 V-cup alpint  12.40 
V-cup alpint  13.30 Koht i familien  14.00 NRK nyh-
eter  14.05 Par i hjerter  15.00 NRK nyheter  15.10 
Dynastiet  16.00 NRK nyheter  16.10 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.25 Slipp naboene løs  
16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Ugleskogen  
17.10 Mumfie  17.20 Charlie og Lola  17.35 
Danny og Daddy  17.40 Distriktsnyheter  18.00 
Dagsrevyen  18.30 Norge rundt  18.55 Mesternes 
mester  19.55 Nytt på nytt  20.25 Grosvold  21.10 
Detektimen. Livvaktene  22.10 Kveldsnytt  22.25 
Program ikke fastsatt  23.05 Classic Albums  23.55 
Folk i farta  00.25 Kulturnytt

10.00 Tuff tid  11.00 Rapport  11.05 Debatt  
12.35 Alpint  14.00 Carola - 25 år som artist  
15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.55 
Antikrundan  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport 
med A-ekonomi  17.10 Regionala nyheter  17.15 
Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala 
nyheter  18.30 Rapport med A-ekonomi  19.00 På 
spåret  20.00 Skavlan  21.00 Hitch. Din guide till 
en lyckad date  22.55 Kulturnyheterna  23.10 Mia 
och Klara  23.40 Rush hour

Svaraðu spurningunni um Sannleikann og þú getur unnið miða á 
sýninguna fyrir alla fjölskylduna. 

Einnig getur þú látið taka Sannleiksmyndir af þér og fengið þér 
ískalt Pepsi Max.

í Kringlunni 15-19 á föstudaginn og 10-18 á laugardaginn

kynnir:
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HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?

LÁRÉTT
2. hagga, 6. mjöður, 8. meðal, 9. 
nagdýr, 11. tveir eins, 12. afspurn, 14. 
fet, 16. karlkyn, 17. bar, 18. for, 20. 
klaki, 21. fimur.

LÓÐRÉTT
1. eins, 3. gangflötur, 4. sumbl, 5. 
þróttur, 7. undirförull, 10. stykki, 13. 
struns, 15. aflast, 16. kóf, 19. slá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. bifa, 6. öl, 8. lyf, 9. mús, 
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. kk, 17. 
krá, 18. aur, 20. ís, 21. frár. 

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

„Mig langar 
helst af öllu að 
verða lögfræð-
ingur. Ég get 
ímyndað mér 
að það sé svo 
gaman að 
starfa við það. 
Svo get ég auð-
vitað alveg hugsað mér að fara 
á listaskóla eins og í Fame og 
læra að verða danskennari.“

Selma Björnsdóttir í Helgarpóstinum 23. 
apríl 1987. Hún hafði þá unnið freestyle-
keppni 10-12 ára. „Ég stefndi að því 
að verða lögfræðingur alveg þar til um 
tvítugt eða þar til ég slysaðist í prufu fyrir 
söngleik. Ég hef nú kennt dans svo þetta 
var alls ekki svo fjarri lagi. En ég held að 
ég sé alveg búin að gefa lögfræðidraum-
ana upp á bátinn, það gerist ekki úr 
þessu,“ segir Selma í dag.

Svo virðist sem bundist hafi 
ævarandi vináttuböndum í frægri 
för undir handleiðslu Jónínu 
Benediktsdóttur þeir Ásgeir Þór 
Davíðsson sem kenndur er við 
Goldfinger, Árni Johnsen þing-
maður og Gunnar Þorsteinsson 
kenndur við Krossinn. Geiri og 

Gunnar eru reyndar kallaðir 
Krossfingers í Kópavogi en 
þeir sáust snæða saman 
hádegisverð í Turninum í 

Kópavogi og var það 
í boði eins eig-

enda staðarins 
og ferðafélaga: 

Þorsteins 
Hjaltested.

Nýr þáttur Sveppa og Audda hefur 
mælst vel fyrir þó svo að þeir hafi 
á síðustu stundu hætt við að bjóða 
til sín sem aðalgesti 
Benna Ólsara. Þess í 
stað fengu þeir Ólaf 
F. Magnússon til sín 
og virðist sem þeir 
ætli að halda sig við 
opinberar persónur 
því næsti 
gestur 
þeirra er 
Geir Jón 
Þórisson 
yfirlög-
regluþjónn og gospelsöngvari. 
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að í þættinum muni Geir Jón 
„meisa” þá félaga með piparúða en 
sem kunnugt er leggja Sveppi og 
Auddi sig alla fram þegar dagskrár-
gerðin er annars vegar.

Þriðja hjólið undir vagni, sem var 
með Sveppa og Audda í þátt-
unum Strákarnir, Pétur Jóhann 
Sigfússon, er ekki síður vel séður 
fugl meðal landsmanna. Hann er 
nú að fara að standa á leiksviði í 
fyrsta skipti í einleiknum Sannleik-
urinn sem frumsýndur verður 6. 
febrúar í Borgarleikhúsinu. Það er 

3Sagas sem framleiðir 
verkið og eru þeir þar 
alsælir með forsölu 
aðgöngumiða en 
uppselt er á fyrstu 
sextán sýningar 

verksins.  - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Hljómsveitin Amiina seldi nýverið 
lag sitt Seoul í breska auglýsingu 
fyrir Hitachi-tölvur. „Það dettur 
alltaf inn eitthvað annað slagið,“ 
segir Sólrún Sumarliðadóttir úr 
Amiinu. 

Hún segir að fleiri lög hafi verið 
notuð í auglýsingar bæði í Banda-
ríkjunum og Bretlandi og nefnir 
Uglu sem dæmi. Hún segir þær 
stöllur ekki græða á tá og fingri á 
þessu. „Þetta eru engar svimandi 
upphæðir en þetta er nóg til að 
halda manni gangandi eitthvað.“

Lög Amiinu hafa eingöngu verið 
notuð í erlendar auglýsingar og enn 
hefur ekkert íslenskt fyrirtæki séð 
ástæðu til að nota þau. „Þetta byrj-
aði að koma inn um 2007 eftir að 
platan kom út,“ segir Sólrún og á 

þar við einu breiðskífu Amiinu til 
þessa, Kurr.

Þau tíðindi urðu í herbúðum 
Amiinu á dögunum að María Huld 
Markan Sigfúsdóttir eignaðist 
barn með manni sínum Kjartani 
Sveinssyni úr Sigur Rós. Er það 

jafnframt fyrsta barnið sem með-
limur Amiinu eignast. „Við erum 
búin að taka því frekar rólega síð-
ustu mánuði en við erum að kom-
ast á skrið aftur,“ segir Sólrún. Á 
döfinni er verkefni á Listahátíð 
í Reykjavík og ný smáskífa með 
Kippa Kaninus. Einnig ætla þær 
að ljúka upptökum á nýrri plötu 
á árinu og fara í tónleikaferð í 
sumar. „Þetta verður aðeins í 
breyttri mynd því það er lítið barn 
með. Það er lítil hefð fyrir kvenna-
böndum og börnum á ferðalögum 
og þess vegna þarf aðeins að finna 
upp hjólið. Við ætluðum alltaf að 
gera þetta á sama tíma og láta öll 
börnin vera saman í bandi og hita 
upp fyrir okkur. Þau fara vonandi 
að koma sem flest.“  - fb

Seldu lag í breska auglýsingu

AMIINA Hljómsveitin seldi lag sitt Seoul 
í breska auglýsingu fyrir Hitachi-tölvur.

„Þetta er gríðarlega stór hópur. 
Ég er aðeins farin að spá í þetta og 
fyrir liggur markaðsáætlun sem 
sérhæfir sig fyrir þennan mark-
aðshóp,“ segir Eva María Þórar-
insdóttir, markaðsstjóri Eldingar.

Fjölmargir aðilar innan ferða-
þjónustunnar sjá mikil sóknarfæri 
samfara því að Jóhanna Sigurðar-
dóttir verður, ef að líkum lætur, 
fyrsti lesbíski forsætisráðherra í 
heimi. Fjölmiðlar heimsins hafa 
veitt þessu athygli og þeir sem 
starfa innan ferðaþjónustunnar 
segja þetta jákvæða athygli – og 
veiti ekki af eftir að Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráðherra 
heimilaði auknar hvalveiðar – 
nokkuð sem Samtök ferðaþjónust-
unnar hafa fordæmt. 

Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamála-
stjóri Íslands segir: „Dásamlegt. 
Öll skilaboð sem við sendum út 
þess efnis að hér búi frjálslynd 

þjóð og jafnréttissinnuð, burtséð 
frá því hvar þú stendur í pólitík, 
eru frábær.“ Hún segir hóp sam-
kynhneigðra einkar eftirsóknar-
verðan. Þetta sé markhópur sem 
sé þekktur fyrir að skilja eftir sig 
fé, sé oft auðugur og hafi gaman af 
því að eyða. „Þetta eru dásamleg-
ir og frábærir ferðamenn. Ég þori 
ekki að segja til um hvaða áhrifum 
þessi embættisveiting skilar beint 
en þetta er afar eftirsóknarverð-
ur hópur.“

Í sama streng tekur Pétur Ósk-
arsson ferðamálafrömuður og 
annar eigandi Katla Travel. Hann 
veit reyndar ekki hversu mik-
inn áhuga almenningur í Þýska-
landi eða Bandaríkjunum hefur 
á stjórnmálamönnum. „En þetta 
bætir ímynd Íslands og ekki veit-
ir af. Þetta er sóknarfæri.“ Pétur 
líkir þessu við það þegar Vigdís 
Finnbogadóttir var kjörin forseti 

fyrst kvenna og var það nýtt til að 
kynna land og þjóð. Ólöf og Pétur 
segja ferðaþjónustuna skapa um 70 
milljarða af gjaldeyrisforða þjóð-
arinnar eða um 20 prósent á árs-
grundvelli. Það er um 50 prósent 
þess sem sjálarútvegurinn skilar.

Eva María segir ýmsar mark-
aðsrannsóknir segja að hópur-
inn sem lesbíur og hommar telj-
ist til gangi undir nafninu dink´s 
(disposeble income and no kids). 
„Þetta er hópur sem almennt er 
tekjuhár, eyðir miklu í afþreyingu, 
tísku og heilsu. Þetta er stór hópur 
eða um fimm til sjö prósent mann-
kyns sem um að gera er að höfða 
til í markaðsstarfi.“

Engum orðum er aukið að 
Jóhanna Sigurðardóttir, sem lesb-
ískur verðandi forsætisráðherra, 
hefur vakið mikla athygli heim-
spressunnar. Sjá síðu 22.

 jakob@frettabladid.is

EVA MARÍA ÞÓRARINSDÓTTIR: SÓKNARFÆRI FYRIR FERÐAÞJÓNUSTUNA

Ísland markaðssett fyrir 
samkynhneigða ferðamenn

EVA MARÍA ÞÓRARINSDÓTTIR Segir lesbíur og homma mjög eftirsóknarverðan hóp og í sama streng tekur meðal annarra ferða-
málastjóri Íslands: Þetta eru dásamlegir ferðamenn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég er alveg einstaklega glað-
ur,“ segir Gaukur Úlfarsson kvik-
myndagerðarmaður en Hæstirétt-
ur sýknaði hann í meiðyrðamáli 
sem almannatengslafulltrúinn 
og laganeminn Ómar R. Valdi-
marsson höfðaði á hendur 
honum. Í stuttu máli sagt er 
forsagan sú að Gaukur kall-
aði Ómar aðalrasista blogg-
heima á bloggsíðu sinni í 
apríl 2007. Í kjölfarið hóf-
ust orðaskipti milli þeirra 
tveggja sem enduðu með 
því að Ómar höfðaði 
meiðyrðamál á hend-
ur Gauki. Héraðsdóm-
ur féllst á rök Ómars 
og dæmdi Gauk til 
að greiða honum 800 

þúsund krónur í málskostnað og 
miskabætur.

Gaukur vildi ekki una dómn-
um og áfrýjaði til Hæstaréttar 

sem kvað upp úrskurð sinn 
í gær. Þar kemur fram að 
þegar Gaukur hafi sett þess-
ar ályktanir fram hafi það 
verið á valdi hvers þess, 
sem kynnti sér grein hans, 
að móta sér á þeim grunni 

sjálfstæða skoðun á því hvort 
gildisdómar hans væru á 

rökum reistir. „En gagn-

vart þeim, sem ekki voru sama 
sinnis, dæmdu orð áfrýjanda sig 
sjálf,“ stendur í dómsorði Hæsta-
réttar. Gaukur segir þetta vera 
sigur fyrir málfrelsið og lýðræð-
ið. „Ég spurði mig þeirrar spurn-
ingar þegar dómur héraðsdóms 
var kveðinn upp hvort við lifðum 
í þannig þjóðfélagi að ekki mætti 
tjá sig um talsmenn stórfyrirtækja 
á Netinu. Hæstiréttur hefur nú 
sannað að við lifum ekki í þannig 
landi,“ segir Gaukur.

Fréttablaðið náði tali af Ómari 
R. Valdimarssyni. Hann sagðist 
vera ósáttur við dóminn en vildi 
að öðru leyti ekki tjá sig. „Mér 
finnst dapurlegt að Hæstiréttur 
skuli leyfa ærumeiðingar á Net-
inu,“ sagði hann.  - fgg

Gaukur sýknaður í meiðyrðamáli Ómars

ÓSÁTTUR Dapurlegt að 
Hæstiréttur skuli leyfi 

ærumeiðingar á 
Netinu, segir Ómar 

R. Valdimarsson.

SÝKNAÐUR Gaukur Úlfarsson var sýkn-
aður í Hæstarétti í meiðyrðamáli sem 
Ómar R. Valdimarsson höfðaði á hendur 
honum. 

TÚNFISKSSTEIKUR

STÓR HUMAR

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Jaap de Hoop Scheffer

 2 AZ Alkmaar

 3 Katrín Jakobsdóttir
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórgunnar 
Oddsdóttur

Í dag er föstudagurinn              
30. janúar, 30. dagur ársins.

10.14 13.41 17.09
10.12 13.26 16.40

Geir settist fyrir framan tölv-
una og opnaði fésbókina. Best 

að breyta um hjúskaparstöðu 
strax, hugsaði hann með sér og 
skráði sig úr sambandi í „einhleyp-
an“. Hann sá að Solla hafði gert 
slíkt hið sama og í leiðinni þegið 
vinarbeiðni frá Steingrími sem var 
greinilega nýr á Facebook-vefn-
um. Nú stóð þarna á skjánum að 
þau væru trúlofuð svo eflaust biðu 
þau aðeins færis á að geta uppfært 
stöðuna sem fyrst. Honum fannst 
þetta ótrúlega ómerkilegt og var 
kominn á fremsta hlunn með að 
skrifa andstyggilega athugasemd 
á vegginn hennar Sollu en sá sem 
betur fer að sér. Lét sér nægja að 
fussa og sveia yfir hamingjuósk-
unum sem hafði rignt yfir turtil-
dúfurnar þegar þau opinberuðu 
þarna á vefnum. 

AUÐVITAÐ hafði Geir lengi vitað 
í hvað stefndi. Það var samt ekki 
fyrr en hann sá á tölvuskjánum 
tilkynninguna „Geir og Solla eru 
ekki lengur í sambandi“ að hann 
áttaði sig á að þetta hafði í raun og 
veru gerst. Einhvern veginn varð 
það ekki raunverulegt fyrr en það 
var komið inn á Facebook. 

HANN gat alls ekki haft sig í hátt-
inn. Sat bara límdur við skjáinn og 
skoðaði síður allra vina sinna og 
óvina. Hann sá að Jóhanna hafði 
uppfært statusinn sinn og nú stóð 
þar stórum stöfum að hennar tími 
væri kominn. Það fór hrollur um 
Geir en um leið mundi hann eftir 
að uppfæra sinn eigin status. Þar 
stóð enn og hafði staðið í rúma 
100 daga: „Geir er að vinna í mál-
unum.“ Hann breytti þessu sem 
snöggvast í „Geir er orðinn þreytt-
ur á ruglinu í Samfylkingunni“ en 
skipti svo um skoðun og skrifaði 
„Geir lætur ekki bugast“. 

SVO tók hann nokkur tilgangs-
laus sjálfspróf og fletti mynd-
um sem flokksfélagarnir höfðu 
tekið í samkvæmum meðan allt 
lék í lyndi. „Dagar víns og rósa“ 
hafði fjármálaráðherra nefnt eitt 
albúmið og Geir vöknaði um augun 
þegar hann rifjaði upp dýrðlegar 
veislur þar sem kampavínið draup 
af hverju strái og menn böðuðu sig 
áhyggjulausir upp úr kavíar og 
humarhölum. 

HANN var við það að slökkva á 
tölvunni þegar hann sá að í póst-
hólfinu beið hans ný vinarbeiðni. 
„Dabbi kóngur hefur gert þig að 
vini sínum á Facebook“ las Geir 
og brosti út að eyrum. Hann þáði 
beiðnina með djúpu þakklæti. Með 
Davíð á fésbókinni hlyti allt að 
fara á besta veg. 

„Status 
updates“

Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

OPIÐ 8-24 ALLA DAGA

- Lifið heil

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16
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