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SKIPULAGSMÁL Að minnsta kosti 
1.173 fullkláraðar nýbyggingar 
stóðu tómar á höfuðborgarsvæð-
inu og í sveitarfélögunum í kring 
sumarið 2008, samkvæmt könnun 
Landsbankans. Nýbyggingar, hús 
í byggingu og nýjar lóðir á sama 
svæði voru þá að minnsta kosti 
7.335. Þetta kemur fram í grein 
sem Ari Skúlason, hagfræðingur 
hjá Landsbanka Íslands, skrifar í 
Fréttablaðið í dag. 

Ari skrifar að opinber gögn um 
byggingarstarfsemi hafi lengi verið 
óáreiðanleg. Landsbankinn hafi 
því árið 2005 ákveðið að gera eigin 
kannanir og greiningar á bygginga-
markaðnum. Strax hafi verið ljóst 
að stefndi í offramboð á húsnæði, 
það staðfesti önnur könnun sumar-
ið 2007. Sumarið 2008 gerði Lands-
bankinn könnun til að áætla hversu 
mikið væri til af ónotuðu nýju hús-
næði á nokkrum nýbyggingarsvæð-

um á höfuðborgarsvæðinu. Ari birt-
ir niðurstöðurnar í grein sinni. Í 
samtali við Fréttablaðið segir Ari 
að þótt tölurnar séu frá 2008 megi 
gera ráð fyrir að þær séu svipað-
ar í dag. 

Byggingarstarfsemi hafi augljós-
lega farið úr böndunum á undan-
förnum árum. Þar leiki bygginga-
fyrirtæki, fjármálastofnanir og 
sveitarfélög stórt hlutverk. 

- bs / sjá síðu 24

Ókláraðar nýbyggingar á höfuðborgarsvæðinu skipta þúsundum: 

Yfir 1.100 nýjar íbúðir tómar 

FÓLK Veitingastaðurinn Dillverð-
ur opnaður í Norræna húsinu í 
kvöld með matreiðslu í anda ný-
norræns eldhúss. Fyrirmyndin 
er Noma í Kaupmannahöfn. Mat-
reiðslumeistararnir Gunnar Karl 
Gíslason og Ólafur Örn Ólafsson 
stýra veitingastaðnum í sam-
vinnu við Norræna húsið en Max 
Dager, forstöðumaður hússins, 
segir þessa hugmynd hafa verið 
á borðinu eftir að Háskólatorg 
var opnað með ódýra veitinga-
sölu. Þessi gamli kunni veitinga-
salur, hönnun Alvars Aalto, hefur 
verið tekinn í gegn af innanhúss-
hönnuðinum Hönnu Stínu Ólafs-
dóttur og breytingarnar unnar í 
samvinnu við húsafriðunarnefnd. 
  - jma/ sjá síðu 36 

Dill í Norræna húsinu:

Hinn „íslenski 
Noma“ opnar

ÚTIVIST „Þetta er búið að vera 
meiri háttar og held ég óhætt 
að fullyrða að aldrei frá upphafi 
hafi verið svona gott start í Blá-
fjöllum,“ segir Einar Bjarnason, 
rekstrarstjóri skíðasvæðisins í 
Bláfjöllum. Á milli tvö og þrjú 
þúsund manns hafa sótt svæðið á 
virkum dögum frá því að opnað 
var og helmingi fleiri eru þar 
yfirleitt um helgar.

Einar segir að brettafólki hafi 
fjölgað mikið, sérstaklega á virk-
um dögum. Um helgar sé meira af 
fjölskyldufólki sem virðist halda 
sig frekar við skíðin. Nýlega var 
opnunartíminn á svæðinu lengd-
ur. -sg / sjá Vetrarlíf

Skíðasvæðið í Bláfjöllum:

Aldrei farið 
jafn vel af stað 

Í BLÁFJÖLLUM Skíðasvæðið hefur verið 
vel sótt þessa sextán daga frá opnum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

LÖGGÆSLA Aukakostnaður lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu vegna 
mótmælanna í desember og janúar 
er á bilinu 40 til 50 milljónir króna, 
segir Stefán Eiríksson lögreglu-
stjóri. Endanlegar kostnaður fyrir 
janúarmánuð liggur ekki fyrir, en 
viðbótarkostnaðurinn fyrir áramót 
nam um 20 milljónum króna. Við-
búnaður lögreglu í síðasta mánuði 
var enn meiri en í desember.

„Ef við fáum þetta ekki bætt þá 
verðum við klárlega að grípa til enn 
frekari aðhaldsaðgerða. Það er ekk-
ert flóknara en það,“ svarar Stef-
án. „Við vitum ekkert hversu lengi 
þetta ástand varir.“ Lögreglumenn 
sem Fréttablaðið hefur rætt við 
segja fjárhagsstöðu lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu aldrei hafa 

verið verri en nú og álagið aldrei 
meira.

Nýjar skipulagsbreytingar séu 
gerðar í skugga krafna um niður-
skurð. Þeir kváðust allir hafa þung-
ar áhyggjur af stöðunni.

„Það er búið að segja upp öllum 
fastlaunasamningum,“ sagði Snorri 
Magnússon, formaður Landssam-
bands lögreglumanna, um stöðuna. 
„Nú er fyrirliggjandi krafa um nið-
urskurð upp á 98 milljónir króna og 
svo bættust 68 milljónir við í loka-
frágangi fjárlaga, þannig að heild-
arkrafan er 166 milljónir króna. 
Gallinn er bara sá, að það er ekkert 
meira að skera. Uppsagnir eru eina 
úrræðið sem eftir er, að óbreyttu. 
Lögreglan er í fjársvelti.“  

Um áramót var embættinu gert 

kleift með fjárframlagi að ráða tut-
tugu nýja lögreglumenn til starfa. 
Sú ráðstöfun var hins vegar tíma-
bundin og rennur út í lok febrúar. 

„Það munar gríðarlega um þetta 
fólk og það verður rosalega erfitt 
þegar það fer, ef það fer,“ segir lög-
reglustjóri.

Aukinn viðbúnaður er nú aftur 
kominn á hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu eftir nokkurra daga 
hlé, vegna daglegra mótmæla við 
Seðlabankann. Kostnaðurinn held-
ur því áfram að hlaðast upp. Lög-
reglustjórinn segir ekki séð fyrir 
endann á þeim fjárhæðum. 

Faglærðir lögreglumenn í skamm-
tímastörfum eða atvinnulausir und-
irbúa nú umsóknir um inngöngu í 
norska herinn.    - jss / sjá síðu 6

Lögreglan í fjársvelti 
og uppsagnir blasa við
Tuttugu nýútskrifaðir lögreglumenn fá ekki vinnu nema fram að mánaðamót-
um, að óbreyttu. Lögreglan sögð í fjársvelti og líklegt að fleirum verði sagt upp. 

HLÝNANDI   Framan af degi 
verður allhvöss eða hvöss suð-
austanátt á landinu sunnan- og 
suðvestanverðu annars hægari.  
Snjókoma eða slydda og síðar 
rigning sunnan og vestan til ann-
ars þurrt lengst af.  
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Túrar um landið
Logi Geirsson hefur 
stofnað hljómsveit 

og hyggst ferð-
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sumar og halda 
tónleika.
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ÆÐIÐ HELDUR ÁFRAM Ýmis æði hafa gripið Íslendinga með reglulegu millibili. Bítlaæði reið yfir á sjöunda áratugnum, Grease-
æði heltók margt ungmennið í lok hins áttunda og jójó-æðið í byrjun tíunda áratugarins. Fólkið á myndinni er greinilega heltekið 
af nýjasta æðinu, sjósundi, og svamlaði um í Nauthólsvíkinni í gærdag. Hitastig sjávar var -1,8 stig.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Margir líta á sviptingar efnahags-hrunsins sem tækifæri til nauð-synlegra grundvallarbreytinga á Íslandi. Er þar ekkert undan-
skilið; ekki einu sinni lýðræðið sjálft. Radd-
ir úr öllum áttum fullyrða að nauðsynlegt 
sé að innleiða nýja starfshætti í stjórnmál-
um. Búsáhaldabyltingin knúði fram ríkis-
stjórnarskipti. Ný ríkisstjórn, undir forystu 
Jóhönnu Sigurðardóttur, hyggur á endur-
skoðun stjórnarskrárinnar og undirbúning 
að stjórnlagaþingi sem haldið verði síðar á 
árinu.

Afgreiðslustofnunin AlþingiStoð stjórnskipunar á Íslandi er þrískipting 
ríkisvaldsins; löggjafarvald, framkvæmdar-
vald og dómsvald. Innan þessarar skiptingar 
er Alþingi valdamesta stofnunin og fer með 
fjárveitingar- og löggjafarvaldið. Alþingis-
menn sækja umboð sitt til þjóðarinnar í lýð-
ræðislegum kosningum. Framkvæmdarvald-
ið starfar svo í skjóli meirihluta þingsins sem 
grundvallast af svokallaðri þingræðisreglu; 
sem þýðir að ríkisstjórnin verður að njóta 
trausts þingheims. Segja má að með þing-
ræðisreglunni yfirtaki meirihluti á Alþingi 
framkvæmdarvaldið þar sem þingheimur 
hefur gert með sér samkomulag um hvern-
ig ríkisstjórn er skipuð á hverjum tíma. 
Löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið er 
þannig samtvinnað í gegnum ríkisstjórnina. 
Ráðherrar eru í senn hluti af framkvæmdar-
valdinu sem æðstu yfirmenn stjórnsýslunn-
ar í sínum málaflokki, og löggjafarvaldinu 
sem þingmenn. Þó deilt sé um valdahlutföll framkvæmdar-
valds og löggjafarvalds hníga flest rök að 
því að mjög halli á það síðarnefnda. Styrkur 
framkvæmdarvaldsins felst í því að meiri-
hlutinn sem styður ríkisstjórnina á hverjum 
tíma unir því að framkvæmdarvaldið hafi 
undirtökin á þingi. Það er því stjórnarand-
staðan á hverjum tíma sem ber hitann og 
þungann af því að verja stöðu löggjafans en 
hefur farið hallloka í þeirri baráttu. Það er 
framkvæmdarvaldið sem hefur frumkvæði 
að og undirbýr stóran meirihluta allra þeirra 
lagafrumvarpa sem þingið hefur til meðferð-
ar. Aðkomu þingsins að lagasetningunni hafa 
gagnrýnendur því sagt vera litla sem enga; 
þingið sé afgreiðslustofnun. Þetta er þó ein-
földun og gefur ekki raunsanna mynd af 
störfum þingsins. Fá frumvörp fara óbreytt 
í gegnum þingið. Löggjafarvinnan fer að 
stórum hluta fram á fundum þingflokka og 
í fagnefndum. 
Ráðherrana út fyrir vegginnÁ undanförnum árum, og síðast í janúar 
síðastliðnum, hafa verið flutt frumvörp á 
Alþingi um breytingar á stjórnskipaninni. 
Inntak þeirra er einfaldlega að ráðherrar 
gegni ekki þingmennsku sem tekur fyrir 
þann möguleika að einstaklingur sitji beggja 
vegna borðsins. Hugmyndin er að löggjafar-
störfin færist til Alþingis. Í því felst að ráð-
herra kemur ekki í þingsal nema til að mæla 
fyrir sínum málum eða til að svara fyrir-
spurnum. Hann hefur ekki afskipti af því 
hvaða mál eru á dagskrá þingsins; er ekki 
hluti af þinginu og hefur því ekki atkvæðis-
rétt. Ráðherrar hafi ekki afskipti af því hvað 
fastanefndir þingsins ákveða að taka fyrir 
og hafa ekki áhrif á afgreiðslu mála innan 
nefndanna að neinu leyti. Í hnotskurn: Þeir 
gera það sem þingið segir þeim að gera en 
ekki öfugt. 

Það má spyrja sig hvort þetta breyti eins 
miklu og það virðist gera við fyrstu sýn. 
Vegna þingræðisreglunnar þyrftu þeir flokk-
ar sem saman mynda ríkisstjórn að njóta 
stuðnings eða hlutleysis Alþingis. Lagafrum-
vörp ríkisstjórnarinnar gætu því með króka-
leiðum verið í meirihluta og notið forgangs. 
Flokkshollusta þingmanna, sem vart þarf að 
vefengja að er til staðar, myndi tryggja að 
svo færi. Eins er erfitt að sjá fyrir sér hvern-
ig skilja ætti að ráðherra og þingmenn sama 
flokks í nefndarstörfum. Hins vegar eru for-
dæmin til staðar og þarf ekki að fara lengra 
en til Noregs. Þar í landi getur ráðherra ekki 
jafnframt verið þingmaður og tekur vara-
maður hans sæti á Alþingi á meðan hann 
gegnir ráðherraembætti. Væri því fordæmi 
fylgt má enn spyrja sig hvort mikið hefði 
breyst við að ráðherra gengi úr húsi. Hlut-
föll þingheims á milli stjórnarliða og stjórn-
arandstöðu yrðu þau sömu. Einhver myndi
segja að það eina se áþb

þeirra hefði stjórnarliðum í raun fjölgað sem 
því næmi. Þannig myndi enn frekar halla á 
stjórnarandstöðuna en með gildandi fyrir-
komulagi.

Gömul saga og nýBjarni Benediktsson, síðar forsætisráðherra, 
hefur að öðrum ólöstuðum lagt hvað mest 
til umræðunnar um stjórnskipun landsins. 
Sumarið 1940, þegar breskur her var nýst-
iginn af skipsfjöl í Reykjavík, sat hann og 
velti vöngum yfir því sem þá var öllum ljóst. 
Ísland myndi segja sig úr sambandi við kon-
ung og lýðveldi yrði stofnað. Ný stjórnarskrá, 
grundvallarlög til nýrrar framtíðar, var við-
fangsefni hans eins og oft síðar. Hann skrif-
ar: „Dönum getur eigi fremur en oss dulizt, 
að sagan hefir kveðið upp sinn dóm, og að 
bezt er í vináttu að jarðsetja það, sem þegar 
er dautt.“ En nýtt upphaf sá Bjarni fyrir sér 
að þyrfti ekki að grundvallast á þeim arfi 
sem Danir höfðu fært þjóðinni með stjórn-
arskránni 1874. Hann sá að líklegt væri að 
byggt væri á því sem fyrir var, enda myndi 
annað tefja fyrir lýðveldisstofnuninni. En 
hann spyr hvort það sé sjálfsagt að halda í 
þingræðisfyrirkomulagið, sem honum er til 
efs að sé heppilegt. Hann horfir til Banda-
ríkjanna sem voldugasta lýðræðisríkis heims. 
„Þar er forsetinn kosinn af þjóðinni og hann 
útnefnir ráðherrana, sem eru þinginu óháð-
ir. (...) Þingræðið í sömu mynd og hér, hefir 
ekki heldur verið tekið upp hjá einni elztu lýð-
ræðisþjóð Norðurálfunnar, Svisslendingum. 
Hefir þeim þó lengi verið viðbrugðið fyrir 
frelsisást sína og viturlega stjórnarháttu.“

Bjarni sá fyrir sér að með afnámi þingræð-
isins og beinni kosningu forsætisráðherra 
væri hið erfiða úrlausnarefni um forseta og 
samhengi í meðferð hins æðsta valds leyst 
fyrirhafnarlaust. Gylfi Þ. Gíslason, síðar ráðherra og þing-
maður Alþýðuflokksins, skrifaði árið eftir 
lýðveldisstofnun um sama efni. Hann aðhyllt-
ist afnám þingræðis, rétt eins og Bjarni 
fyrr. Höfuðeinkenni þingræðisins væri náin 
tengsl valdþáttanna og á þau þyrfti að skera. 
Hann vildi forsetaræði að bandarískri fyr-
irmynd, tveggja flokka kerfi sem yki skil-
virkni. Helstu kosti taldi hann vera að farið 
væri með framkvæmdarvaldið af meiri heið-
arleika og því ekki misbeitt í þágu einstakl-
inga eða flokka. Til verka myndu veljast hæf-
ari menn því stjórnin væri engum háð nema 
forseta. 

Vilmundur
Róttækari hugmyndir en þær sem nú eru 
uppi um aðskilnað valdsins komu til kasta 
þingsins þegar Vilmundur Gylfason, þing-
maður Alþýðuflokks og Bandalags jafnaðar-
manna og ráðherra, lagði fram þingsályktun-
artillögu árið 1982. Hugmynd Vilmundar var 
að forsætisráðherra yrði kosinn beinni kosn-
ingu. Hann skipaði ríkisstjórn, utan þings 
eða innan, sem færi með framkvæmdarvald-
ið. Þingið hins vegar væri kosið sérstaklega 
í aðskildum kosningum. Þingið færi eitt með 
fjárveitingar- og löggjafarvaldið. Þingmanni 
væri því óheimilt að gegna ráðherradómi og 
viki af þingi fyrir varamanni sínum veldist 
hann til starfans.Hér er rétt að staldra við. Í upphafsorð-
um Vilmundar í greinargerð hans með frum-
varpinu má merkja vissa samfellu við daginn 
í dag. „Íslenskt efnahagslíf og íslenskt stjórn-
kerfi eru í upplausn. Erlendar skuldir á hvert 
mannsbarn í landinu nema um 4000 banda-
ríkjadölum. Verðþensla nemur nálægt 70 af 
hundraði á ári. Atvinnuleysi gæti blasað við, 
þrátt fyrir margháttað góðæri.“ Þessi leið Vilmundar stefnir að því að 
framkvæmdarvaldið fái umboð sitt beint frá 
þjóðinni, líkt og Alþingi gerir í dag. Mjög er 
kallað eftir róttækri kerfisbreytingu af þjóð-
inni og má til sanns vegar færa að þessi leið 
myndi uppfylla þá nauðsyn að byggja upp 
traust á milli þings og þjóðar. Framgangur 
mála ræðst af samkomulagi á milli þingsins 
og ríkisstjórnarinnar sem felur í sér vald-
dreifingu. Gegnsæi, sem mjög er kallað eftir, 
hlyti að nást þegar einstök mál væru ekki á 
valdi einstakra ráðherra heldur væru rædd 
fyrir opnum tjöldum á Alþingi.

Ráðherrarnir út fyrir vegginn
Umrót síðustu mánaða hefur vakið upp spurninguna um stöðu Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hvernig má skilja 

frekar á milli handhafa ríkisvaldsins, lýðræðinu til framdráttar? Þessari spurningu hafa menn velt upp allan lýðveldistímann. 

FRÉTTASKÝRING: Endurskoðun stjórnarskrárinnar 

1. hluti

 

Framkvæmdarvald
Forseti 

Ríkisstjórn

Löggjafarvald
435 í fulltrúadeild100 í öldungadeild 

Framkvæmdarvald
Forseti 

Ríkisstjórn

Dómsvald
HæstirétturFylkisdómstólarHéraðsdómstólar

Kjósendur

Kjósendur

Kjósendur

Dómsvald
HæstirétturHéraðsdómstólar

Forseti

Stjórnkerfi Bandaríkjanna

Stjórnkerfi Íslands

Forseti getur beitt þingið neitunarvaldi.
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andstæ
ð stjórnarskrá.

Eftirlit (þingnefndir), þingið staðfestir emb-
ættisveitingar, fer með fjárveitingarvaldið.

Kjósendur

Löggjafarvald
63 þingmenn Ráðherrar sitja á þingi

Þingræði (ákveður forystu framkvæmdar-
valdsins, eftirlit með framkvæmdarvaldinu.)

Undirbýr lagasetningu.

Áhrif á stjórnar-myndanir. (Takmarkast af þingræðisreglu).

Hlutverk Alþingis:Fulltrúa- og umræðu-hlutverk: Að sjónarmið í samfélaginu hafi rödd.Löggjafarhlutverkið: Þingið er aðalhandhafi löggjafar-valdsins.
Eftirlitshlutverkið: Vakta framkvæmdarvaldið og veita því aðhald.

Fjárveitingarvald.

Löggjafarvaldið:
Fulltrúadeild: fjöldi fulltrúa eftir hlutfalli íbúa í ríkjum. Kjör-tímabil 2 ár.

Öldungadeild: Tveir frá hverju ríki. Kjörtímabil 6 ár.

Framkvæmdavaldið:Forseti er æðsti maður framkvæmdavaldsins og þjóðhöfðingi í senn.Forsetinn er yfirmaður bandaríska hersins.
Undir forsetann heyra ráðuneyti og stofnanir með fjórar milljónir starfsmanna.

Ráðherrar oftast 15. Helstu ráðgjafar forseta og sitja utan þings.

Dómsvaldið: 
Skipan hæstaréttardómara er eitt mikilvægasta hlutverk forseta.Hæstiréttur er sá valdamesti í heimi og hefur mikil áhrif á lagasetningu.

KOSTIR
■ Þingmenn hafa mikil tækifæri til að beita sér í þinginu. Minni möguleikar á fjölmennum þingum. 

■ Hlutfallskosningar og líklegra að ólíkir hugmyndastraumar fái rödd. ■ Þingræðið er skilvirkt. Lagasetning einföld. 
■ Valddreifing meiri en í forsetaræði. 
GALLAR
■ Misræmi í atkvæðav i

KOSTIR
■ Þingmenn sjálfstæðir, flokksræði ekki jafn sterkt og víða annars staðar. 

■ Einfalt að bregðast við atburðum eða aðstæðum. ■ Stöðugra kerfi en þingræði. ■ Reglulegri kosningar. ■ Aðhald dómsvaldsins með laga-setningu.  

GALLAR
■ Frambjóðendur lítilla flokka eiga erfitt uppdráttar. ■ Kosið í fulltrúadeild á tve jf i

Getur vísað lögum til þjóðaratkvæða-greiðslu.

Setur lög.

Handhafar fram-kvæmdarvalds sjá um að framkvæma þá stefnu sem sett er af löggjafar-valdi og úrskurðað um af dómsvaldi. Á Íslandi er forseti æðsti handhafi framkvæmdar-valdsins. Hann framselur valdið til forsætisráðherra.

Umboðskeðjan. Kjósendur fram-selja vald til þings, þing til forsætis-ráðherra eða ríkisstjórnar, stjórn til ráðherra, ráðherrar til ráðuneytis, ráðuneyti til stofnana og síðan til almennra starfsmanna í opinbera geiranum.
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Kristján, hlæja kýrnar nokkuð 
hrossahlátri?

„Nei, þær eru nú heldur dannaðri í 
þessu en hrossin.“

Bóndinn Kristján Oddsson að Neðra-
Hálsi í Kjós segir kýrnar sínar svo ham-
ingjusamar með lífræna búskapinn hans 
að þær fari skellihlæjandi um allt.

EFNAHAGSMÁL Fram undan eru 
mestu samdráttarár sem Íslend-
ingar hafa gengið í gegnum frá 
stríðslokum, að mati hagdeildar 
ASÍ. Útlit er fyrir að niðursveifl-
an verði dýpri og lengri en spárn-
ar eftir bankahrunið í haust gerðu 
ráð fyrir, segir í nýrri efnahagsspá 
hagdeildarinnar fyrir 2009-2011.

Spáin gerir ráð fyrir að atvinnu-
leysi nái hámarki í vor þegar um 
18 þúsund manns verði án vinnu en 
það gerir um tíu prósenta atvinnu-
leysi. Atvinnuleysi minnkar aftur 
í sumar þegar framkvæmdir kom-
ast á fullt og eykst svo hratt aftur 
næsta vetur og verður jafnvel 
meira en það er mest á þessu ári.

Ólíklegt þykir að viðsnúning-
ur verði fyrr en 2011 þegar lands-
framleiðsla eykst að nýju. Spáin 
byggir á því að það takist að skapa 
tiltrú á íslenskt efnahagslíf. „Þessi 
sýn byggir á þeirri forsendu að það 
takist að skapa traust á íslensku 
efnahagslífi á ný og blása lífi í 
íslensku krónuna. Ef það tekst 
ekki er hætta á að hagkerfið festist 
í fjötrum,“ varar ASÍ við. Hætta 
er því á að „hagkerfið festist í 
dróma“.

Heimili og fyrirtæki róa nú líf-
róður vegna vaxta, verðbólgu, 
veikrar krónu og skerðingar á tekj-
um og eignum. Verðbólguspáin er 
há áfram en lækkar hratt í vor. 
Stýrivextir lækka. Búast má við að 
einkaneysla minnki um þriðjung, 
fólki fækki, kaupmáttur rýrni og 
launaskrið verði lítið.

Hagdeildin gerir ráð fyrir að 
framkvæmdir í Helguvík komist 
á fullt í sumar og álframleiðsla 
hefjist 2011. Ólafur Darri Andra-

son, hagfræðingur ASÍ, segir að 
íbúðamarkaðurinn verði „helfros-
inn“ áfram. Sveitarfélög geti lítið 
farið í framkvæmdir og því verði 
þær helst á vegum ríksins.

Hagfræðingar hafa varað við 
hættu á verðhjöðnun en hún er 
merki mikillar kreppu. „Það getur 
verið mjög erfitt að koma hjólum 
atvinnulífsins af stað á ný. Þegar 
við erum að sjá verðhjöðnun yfir 
lengri tíma en nokkra mánuði 
getur það verið merki um að stað-
an sé alvarlegri en við höfum gert 

okkur grein fyrir,“ segir Ingunn S. 
Þorsteinsdóttir hagfræðingur.

Stefán Úlfarsson hagfræðingur 
segir mikla sveiflu í einkaneyslu á 
síðasta árinu geta hamlað gegn því 
að verðhjöðnunaráhrifin verði var-
anleg „en auðvitað er það háð for-
sendum og ef einkaneyslan tekur 
ekki kipp undir lok tímabilsins er 
hætta á því að þessi verðhjöðnun-
aráhrif vegi meira. Þegar fólk er 
farið að hugsa út frá því að verð 
lækki þá frestar það fjárfesting-
um,“ segir hann.  ghs@frettabladid.is

Dýpri niðursveifla 
en áður var talið
Fram undan eru mestu samdráttarár sem Íslendingar hafa gengið í gegnum frá 
stríðslokum, að mati ASÍ. Hátt í 20 þúsund einstaklingar verða atvinnulausir 
næstu árin. Atvinnuleysi gæti grafið varanlega um sig. Hætta er á verðhjöðnun.

MESTI SAMDRÁTTUR FRÁ STRÍÐI Ólafur Darri Andrason, Stefán Úlfarsson og Ingunn 
S. Þorsteinsdóttir, hagfræðingar ASÍ, kynntu efnahagsspá fyrir árin 2009-2011 í gær. 
Samkvæmt henni eru fram undan mestu samdráttarár sem Íslendingar hafa gengið í 
gegnum frá stríðslokum. Ólafur Darri talar um að íbúðamarkaðurinn verði helfrosinn 
áfram. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra undrast ákvörð-
un Eiríks Guðnasonar seðlabanka-
stjóra þess efnis að vilja ekki láta 
af störfum af sjálfsdáðum fyrr en 
1. júní. Ákvörðunin sé mikil von-
brigði.

Eftir að Eiríkur neitaði að verða 
við ósk Jóhönnu um að víkja þegar 
úr embætti ítrekaði Jóhanna ósk 
sína við Eirík. Hún segist við lest-
ur á svarbréfi hans hafa eygt von 
um að kannski gæti hún sannfært 
hann um að skipta um skoðun. 
Jafnframt segist hún hafa kallað 
hann á fund til að „leiðrétta  mis-
skilning um að hún hafi vegið að 
starfsheiðri hans“. Hann svaraði 
ítrekuninni í fyrrakvöld með bréfi 
sem í stendur að hann stefni nú að 
því að biðjast lausnar frá embætti 
bankastjóra frá og með 1. júní.

Fyrir Alþingi liggur hins vegar 
frumvarp um breytingar á yfir-

stjórn Seðlabankans og þegar það 
verður að lögum munu seðlabanka-
stjórarnir sem eftir sitja, Eiríkur 
og Davíð Oddsson, fara frá. 

„Nú liggur fyrir að tveir banka-
stjórar ætla ekki að verða við 
þessari ósk og það veldur mér 
auðvitað miklum vonbrigðum,“ 
segir Jóhanna. „Þess vegna legg ég 
bara allt traust á að þingið afgreiði 

þetta mál sem allra fyrst.“ 
Hún segir bréf Eiríks hafa 

komið sér mjög á óvart, ekki síst 
í ljósi þess hversu mikil áhersla 
hefur verið lögð á að afgreiða 
frumvarpið um Seðlabankann frá 
þingi sem fyrst til að auka traust 
á bankanum. Eiríkur hafi því mátt 
vita að hann myndi líklega aldrei 
sitja til 1. júní.  - sh

Eiríkur Guðnason má vita að hann mun aldrei sitja í Seðlabankanum til 1. júní:

Jóhanna undrast tilkynningu Eiríks

STJÓRNSÝSLA Valur Valsson og 
Magnús Gunnarsson, stjórnarfor-
menn Nýja Glitnis og Nýja Kaup-
þings, ætla ekki að verða við bón 
Steingríms J. Sigfússonar fjár-
málaráðherra um að þeir sitji áfram 
sem stjórnarformenn fram að aðal-
fundum bankanna í apríl. Þetta til-
kynntu þeir í gær.

Tvímenningarnir tilkynntu 
afsögn sína á þriðjudag og sögð-
ust með því vilja skapa svigrúm 
til þeirra mannabreytinga sem 
stjórnar flokkarnir hefðu lýst vilja 
til að ráðast í. Í kjölfarið bað Stein-
grímur þá að sitja áfram um hríð. 
Þeir hafa nú ákveðið að verða ekki 
við þeim tilmælum og hætta strax.

Steingrímur segist virða ein-
dregnar óskir þeirra. „Þeir vilja 
losna karlarnir og þá bara hefur 
það sinn gang.“ Boðað verði til hlut-
hafafundar hið fyrsta og banka-
stjórnirnar endurmannaðar. 

„Bankaráðin eru að sjálfsögðu 

starfandi og varaformennirnir fún-
kera þá bara þangað til búið er að 
endurskipuleggja þetta. En ég hefði 
að sjálfsögðu kosið að þeir sætu 
fram að aðalfundum,“ segir Stein-
grímur. Þetta sé einungis minni-
háttar truflun á starfsemi stjórn-
anna.  - sh

Valur Valsson og Magnús Gunnarsson ætla að hætta strax í bankastjórnum:

Verða ekki við bón Steingríms

VALUR 
VALSSON

MAGNÚS 
GUNNARSSON

ALÞINGI Útflutningstekjur af 
hvalafurðum námu 95 milljón-
um á síðasta ári. Tæp 82 tonn af 
langreyðarkjöti voru seld til Jap-
ans fyrir 94 milljónir, 900 kíló af 
hrefnukjöti voru seld til Færeyja 
fyrir rúmar 700 þúsund krónur 
og 90 kíló af hvallýsi voru seld til 
Noregs fyrir tæpar 400 þúsund 
krónur.

Sjávarútvegsráðherra svar-
aði þessu við fyrirspurn Marðar 
Árnasonar Samfylkingunni í 
gær. Mörður fullyrti að kostn-
aður vegna flutnings kjötsins til 
Japan hefði numið 112 milljón-
um og væri því talsvert meiri en 
söluandvirðið. Því mótmælir Jón 
Gunnarsson Sjálfstæðisflokki 
sem segir flutningskostnaðinn 
langtum minni. - bþs

Gjaldeyristekjur af hvalkjöti:

Hvalkjötið var 
95 milljóna virði  

ALÞINGI „Landsbankinn, stærsti 
banki landsins er stjórnlaus og í 
raun hinir tveir minni, Kaupþing 
og Glitnir, líka“ sagði Ármann 
Kr. Ólafsson Sjálfstæðisflokki á 
þingfundi í gær. 

Hann rakti vendingar í málefn-
um bankanna; afsagnir banka-
stjórnarformanna Kaupþings 
og Glitnis, væntanleg starfslok 
bankastjóra Landsbankans, mán-
aðarorlof formanns bankaráðs 
Landsbankans og margt fleira.

Sagði Ármann bankana þurfa 
að líða fyrir pólitískar ofsóknir 
ríkisstjórnarinnar og hvatti hana 
til að skapa frið um starfsemi 
þeirra. - bþs

Ármann Kr. Ólafsson:

Segir bankana 
vera stjórnlausa  

VERÐLAUN Magnús Þór Óskars-
son bifvélavirki var í gær valinn 
Skyndihjálparmaður ársins 2008. 
Í ágúst síðastliðnum bjargaði hann 
Hannesi Ragnarssyni sem kramd-
ist milli tveggja bíla á bílastæði 
við bifreiðaskoðunina Frumherja. 
Hannes var hættur að anda þegar 
Magnús kom að honum og vann 
þrekvirkið, eins og segir í til-
kynningu Rauða krossins. Hann 
var stórslasaður á brjóstkassa, 
mjaðmakúla úr liði, lungun fallin 
saman og nýra í lamasessi. -jse

Skyndihjálparmaður ársins:

Björgunarafrek 
bifvélavirkjans

SÁ SEM BJARGAÐ VAR OG BJARGVÆTTUR 
Hannes og Magnús Þór að afhendingu 
lokinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR EIRÍKUR GUÐNASON

Bankaráðin eru að 
sjálfsögðu starfandi og 

varaformennirnir fúnkera þá 
bara þangað til búið er að endur-
skipuleggja þetta.

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON 
FJÁRMÁLARÁÐHERRA

VIÐSKIPTI Baugur Group hf. fékk 
veitta greiðslustöðvun í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. Var 
greiðslustöðvunin veitt til fjórða 
mars næstkomandi.

Í samtali við Vísi.is segist 
Stefán H. Hilmarsson, fjármála-
stjóri Baugs, vera mjög ánægður 
með niðurstöðuna. Nú verði farið í 
að ná fram lausn með kröfuhöfum 
félagsins.

Aðspurður segir Stefán það 
verða að koma í ljós hvort Baugur 
þurfi að óska eftir framlengingu 
á greiðslustöðvuninni í byrjun 
mars. - kg

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Baugur fékk 
greiðslustöðvun

LÖGREGLUMÁL Jóhannes Ottósson, 
þrjátíu og þriggja ára gullsmið-
ur, fékk að kenna á þjófum sem 
frömdu vopnað rán á vinnustað 
hans í Kaupmannahöfn í gær. Frá 
því var sagt á Vísi í gærkvöldi. 
Þjófarnir tveir komust inn á skrif-
stofu fyrirtækisins, dulbúnir sem 
póstburðarmenn og þegar Jóhann-
es kemur þar að til að ljósrita 
gögn hleypur annar þjófurinn að 
honum og skipar honum að leggj-
ast í gólfið því annars verði hann 
drepinn. Við það kemur hinn þjóf-
urinn og beinir byssunni fram-
an í íslenska gullsmiðinn. Komust 
þjófarnir undan með mikið þýfi. 
Hann fékk eins og aðrir áfalla-
hjálp eftir þessa óskemmtilegu 
reynslu.  - jse  

Íslenskur gullsmiður:

Varð fyrir vopn-
uðum þjófum

Auglýst eftir forstjóra FME
Starf forstjóra Fjármálaeftirlitsins (FME) 
hefur verið auglýst laust til umsókn-
ar. Fram kemur að mikilvægt sé að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 25. febrúar.

EFNAHAGSMÁL

SPURNING DAGSINS



Borgaðu 0 kr. út og talaðu
fyrir 0 kr. Nova í Nova.
Fáðu þér nýjan 3G farsíma hjá Nova og talaðu meira við vini þína!

Þú hringir og sendir SMS á 0 kr. í alla sem þú þekkir hjá Nova og líka þá 
sem þú þekkir ekki. Ert þú eitt af 30.000 andlitum Nova?

Nova býður lægra verð á farsímum og farsímaþjónustu og þú getur flutt símanúmerið 
þitt með þér til Nova. 

0 kr. Nova í Nova: 1.000 mínútur í símtöl og myndsímtöl og 500 SMS og MMS á mánuði.

Greiðsludreifing: Mánaðarleg afborgun i 12 mánuði greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.

Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!

Afborgun 2.000 kr. á mánuði
2.000 kr. notkun á mánuði

í 12 mánuði fylgir
öllun símatilboðum Nova.

Staðgreitt: 24.000 kr.

útborgun 0 kr.
Nokia 3120

Afborgun 2.000 kr. á mánuði
2.000 kr. notkun á mánuði
í 12 mánuði fylgir
öllun símatilboðum  Nova.

Staðgreitt: 24.000 kr.

útborgun 0kr.
Nokia 6120

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

Verslanir Kringlunni, Smáralind, Lágmúla og Glerártorgi Akureyri | Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is
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EFNAHAGSMÁL Ákvæðið um bann við 
málsóknum á hendur fjármálafyrir-
tækjum, sem var hluti af svoköll-
uðum neyðarlögum tvö, gæti hafa 
skapað ríkinu skaðabætur. Ákvæð-
ið batt hendur manna til að sækja 
rétt sinn gagnvart gömlu bönkun-
um. Héraðsdómur Reykjavíkur 
hefur úrskurðað að það hafi brotið 
í bága við stjórnarskrá.

Á þeim tíma sem lögin hafa gilt 
hafa töluverðar eignir verið seldar 
frá gömlu bönkunum. Kröfuhafar 
geta því ekki sótt í þær eignir leng-
ur og ekki gátu þeir farið í mál þar 
sem lögin bönnuðu það. 

Sigurður Líndal, prófessor í 
lögum við Háskólann á Bifröst, 
segir telja mögulegt að sú staða 
komi upp. „Maður getur ekki úti-
lokað að það gerist og ég get alveg 
ímyndað mér að sú staða komi 
upp.“

Sigurður Tómas Magnússon, sér-
fræðingur í lögum við lagadeild 
Háskólans í Reykjavík, segir einnig 
að sú staða gæti komið upp. Líklega 
hafi menn þó þurft að láta reyna á 
málið fyrir dómstólum. „Það er svo 
sem ekki eðlilegt að menn láti reyna 
á hvort nýsamþykkt lög standist 
stjórnarskrá eða ekki, en í þessu 
tilviki hefði það ekki verið sér-
staklega viðurhlutamikið þar sem 
lagafrumvarpið hafði verið gagn-
rýnt mjög.“ Sigurður segist telja 
að málið eigi að fara fyrir Hæsta-
rétt. „Það þarf að láta reyna á málið 
fyrir Hæstarétti og ég vona að lög-
menn finni sér eitthvert gott mál og 
láti það fara alla leið þangað.“

Jóhann H. Hafstein, lögmaður 
hóps sem stefnt hefur Landsbank-
anum, segir úrskurð héraðsdóms 

þýða að eigendur peningabréfa, líf-
eyrissjóðsréttinda og allir þeir sem 
eigi kröfu á bankana geti nú hafið 
mál á hendur þeim. „Menn verða að 
vera óhræddir við að stefna bönk-
unum,“ segir Jóhann og býst við að 
fleiri geri það nú.

Hrafn Magnússon, formað-
ur Landssambands lífeyrissjóða, 
segir ekki búið að taka ákvörðun 
um hvort sjóðirnir hefji mál gegn 
gömlu bönkunum. „Við eigum full-
trúa á kröfuhafafundum og fylgj-
umst með. Við tókum málsókn út af 
borðinu eftir að lögin voru sett en 
nú bíðum við og sjáum hvað setur.“

Hróbjartur Jónatansson, lögmað-
ur fyrirtækis sem rekur mál gegn 
gamla Glitni, en héraðsdómur tók 
afstöðu til þess með úrskurði sínum, 
segir ljóst að lögin séu beinlínis 
ávísun á skaðabótaskyldu, sérstak-
lega hvað varðar fyrningu mála, en 
eina leiðin til að létta fyrningu sé 
málsókn.

 kolbeinn@frettabladid.id

Neyðarlögin gætu 
skapað skaðabætur
Ákvæðið um bann við málsóknum á hendur fjármálafyrirtækjum í greiðslu-
stöðvun gæti skapað skaðabætur fyrir ríkið. Héraðsdómur segir lögin stangast 
á við stjórnarskrá. Lögmenn telja að rétt sé að fara með málið fyrir Hæstarétt.

VIÐSKIPTAVINIR Lögspekingar telja að lög, sem héraðsdómur segir stangast á við 
stjórnarskrá, gætu skapað ríkinu skaðabótaskyldu. Þeir sem telji sig eiga kröfur á 
hendur bönkunum gömlu eigi skýlausan rétt á málshöfðun.

SIGURÐUR 
LÍNDAL

SIGURÐUR TÓMAS 
MAGNÚSSON

Þau mistök urðu við vinnslu fréttar 
um söfnunina Börn hjálpa börnum, 
sem stendur yfir á vegum ABC-
barnahjálpar út febrúarmánuð, að 
rangt reikningsnúmer söfnunarinnar 
var birt. Rétta númerið er: 515-14-
110000, kennitala: 690688-1589.

LEIÐRÉTTING

ALÞINGI Engar ákvarðanir verða 
teknar um hugsanlegt álver á 
Bakka við Húsavík í tíð núver-
andi ríkisstjórnar. Ekki er heldur 
hætta á að framkvæmdum í Helgu-
vík verði hætt. 

Það var upplýst á Alþingi í gær. 
Og lá svo sem fyrir. 

Álmál voru rædd utan dagskrár 
og í fyrirspurnartíma. Ólöf Nordal 
Sjálfstæðisflokki sagði að ríkis-
stjórnin yrði að setja Bakkafram-
kvæmdirnar á dagskár. 

Því var svarað til að í gildi væri 
viljayfirlýsing um verkefnið og 
að hún stæði óhögguð. Hins vegar 
væri staða mála sú að álverð hefði 
hrunið og álfyrirtækin í heiminum 

hefðu gefið út að þau ætluðu ýmist 
að loka verksmiðjum eða hætta við 
að reisa nýjar. Ríkisstjórnin gæti 
ekkert frekar aðhafst í málinu.

Höskuldur Þór Þórhallsson 

Framsóknarflokki sagði Ólöfu og 
Sjálfstæðismenn lýðskrumara, 
það væri þeim að kenna að álver 
á Bakka væri ekki komið lengra 
á veg en raun ber vitni. Kolbrún 
Halldórsdóttir umhverfisráðherra 
sagði sporin hræða, reynslan af 
Kárahnjúkavirkjun og álversupp-
byggingu á Austfjörðum hefði nú 
ekki verið svo góð. 

Því mótmæltu framsóknarmenn 
harðlega og sögðu þvert á móti að 
annar bragur væri eystra en fyrir 
stórframkvæmdirnar.

Þá var í umræðunum fullyrt 
að hvergi verði slegið af í fram-
kvæmdunum í Helguvík.

 - bþs

Sjálfstæðismenn vilja að stjórnin spýti í lófana en er sagt að mál séu í farvegi:

Óbreytt á Bakka og í Helguvík

ÓLÖF 
NORDAL

KOLBRÚN 
HALLDÓRSDÓTTIR

EFNAHAGSMÁL Nýr viðskiptaráð-
herra hefur ekki tekið afstöðu 
til óska aðila í sjávarútvegi, 
lífeyrissjóða 
og annarra 
um að fram-
virkir gjald-
eyrissamning-
ar verði gerðir 
upp á öðru en 
almennu gengi.

„Ég hef sett 
mig inn í málið 
en ekki tekið 
afstöðu til þess,“ segir Gylfi Magn-
ússon viðskiptaráðherra. Hann 
segir það eitt af mörgu sem þurfi 
að gera sem fyrst í ráðuneytinu 
og vonast til þess að hægt verði að 
ljúka málinu fyrir kosningar í vor.

Sérfræðingur í málefnum 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur 
fullyrt að slík ráðstöfun muni 
brjóta gegn samkomulagi Íslands 
við sjóðinn.  - bj

Enn opið fyrir tvöfalt gengi:

Ráðherra ekki 
tekið afstöðu

GYLFI MAGNÚSSON

ÍTALÍA, AP Hægristjórn Silvios 
Berlusconi á Ítalíu er staðráðinn 
í að setja sem allra fyrst lög um 
líknardráp, sem verði ítarlegri en 
sú skyndilöggjöf sem átti að koma 
í veg fyrir líknardauða 38 ára 
gamallar konu, Eluana Englaro, 
sem hafði legið í dái í sautján ár.

Englaro lést á mánudag, nokkr-
um dögum eftir að læknar höfðu 
samkvæmt dómsúrskurði hætt að 
gefa henni næringu í æð.

Líknardráp er ekki heim-
ilt á Ítalíu, en hins vegar geta 
sjúkl ingar hafnað læknismeðferð. 
Engin lög eru hins vegar sem 
heimila sjúklingum að gefa fyrir-
mæli um hvernig fara skuli með 
mál þeirra síðar meir, fari svo að 
þeir verði ófærir um að tjá vilja 
sinn.  - gb

Englaro lést á mánudag:

Lög um líknar-
dráp í smíðum

ELUANA ENGLARO Lést á mánudag, 38 
ára gömul, eftir sautján ár í dái.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍRAK, AP Nicolas Sarkozy Frakk-
landsforseti kom til Bagdad á 
þriðjudag og er það fyrsta opin-
beru heimsókn fransks forseta 
til Íraks. Erindi hans er fyrst og 
fremst að freista þess að festa 
frönsk áhrif í sessi í landinu nú er 
hillir undir að Bandaríkjamenn 
kalli herlið sitt á brott þaðan. 

Frakkar áttu mikil viðskipti 
við Íraka í stjórnartíð Saddams 
Husseins, ekki sízt með vopn, og 
Jacques Chirac, forveri Sarkozys 
í embætti, fór fyrir þeim þjóðum 
heims sem töldu innrás Banda-
ríkjamanna og bandamanna 
þeirra í landið vera mistök sem 
bæri að hindra. 

Sarkozy hvetur önnur Evrópu-
ríki til að fara að dæmi sínu og 
efla tengsl sín við Írak.  - aa

Frakklandsforseti í Írak: 

Vill endurvekja 
viðskiptatengsl
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BREYTINGAR  
Það er að hlýna á 
landinu. Það mun þó 
taka daginn og nótt-
ina að koma hlýind-
unum yfi r megin hluta 
landsins. Í dag hlýnar 
smám saman og þá 
fyrst og fremst sunn-
an og vestan til. Þar 
má því búast við snjó-
komu eða slyddu nú 
með morgninum en 
rigningu þegar líður á 
daginn. Úrkomulítið 
verður lengst af í dag 
á landinu norðan- og 
austanverðu. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

KEMUR MANNINUM 
MÍNUM EKKERT VIÐ
„Ég var þarna eingöngu að spyrja 
spurningar út frá orkunýtingu, sem 
ég er mikill talsmaður fyrir, og það 
kemur manninum mínum bara 
ekkert við,“ segir Ólöf Nordal, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, sem sagði 
á þingi í gær að ríkisstjórnin yrði að 
setja Bakkaframkvæmdir á dagskrá. 
Eiginmaður Ólafar er Tómas Már 
Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi.

Ólöf segir bakgrunn sinn vera í 
orkubransanum. „Ég er fyrrverandi 
framkvæmdastjóri í orkufyrirtæki, 
vann hjá Landsvirkjun í mörg ár, 
og finnst ótrúlegt að ég þvælist við 
manninn minn í umræðum um 
orkumál. Þetta kemur Tómasi ekkert 
við. Mér er andskotans sama hvort 
þetta fer í álver eða eitthvað annað, 
ég vil bara að orkan sé nýtt,“ segir 
Ólöf Nordal. - kg

GENGIÐ 11.02.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

179,944
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

112,42  112,96

161,91  162,69

145,39  146,21

19,509  19,623

16,671  16,769

13,441  13,519

1,2483  1,2557

168,19  169,19

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



OPNUM
ódýr!

Opið alla daga til 21:00!
Opið 11-21 alla virka daga, 10-21 um helgar

Glæsileg
opnunartilboð!

Nú eru Krónubúðirnar 

orðnar tvær í Hafnarfirði

Í DAG KL. 11:00
NÝJA VERSLUN
Í HAFNARFIRÐI

REYKJAVÍKURVEGI 50
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Útboðsþing 2009
Verklegar framkvæmdir í 

mannvirkjagerð og byggingariðnaði 

Árlegt útboðsþing um verklegar fram-
kvæmdir verður haldið föstudaginn
13. febrúar kl. 13.00 á Grand Hótel 
Reykjavík.

Á þinginu verður gefið yfirlit yfir öll    
helstu útboð opinberra aðila á verklegum 
framkvæmdum. Verktökum gefst ein-
stakt tækifæri að skyggnast inn í verk-
efnaboð ársins. 

Nánari upplýsingar veitir Árni Jóhanns-
son í síma 591 0100, netfang, arni@si.is 

Auglýsingasími

– Mest lesið

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Reykjavík hefur lengi 
fylgst með Catalinu Mikue Ncogo, íslenskri konu ætt-
aðri frá Miðbaugs-Gíneu, vegna rökstudds gruns um 
að hún geri út vændiskonur og hagnist á því. Catal-
ina hefur verið yfirheyrð vegna málsins, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

DV hefur sagt frá vændisstarfsemi sem fram fer 
í íbúð við Hverfisgötu 105. Þar starfi fjórar vændis-
konur. Lögregla mun einnig hafa haft til rannsóknar 
meinta vændisstarfsemi á heimili Catalinu í Hafnar-
firði.

Málið ku vera eitt hið umfangsmesta sinnar teg-
undar sem íslensk lögregla hefur fengist við. Lög-
regla eigi hins vegar afar óhægt um vik að aðhafast 
í málum sem þessum, þar eð vændi er einungis ólög-
legt ef þriðji aðili hagnast á því. Slíkt mansal sé nær 
ómögulegt að sanna nema konurnar sjálfar fáist til 
að vitna um það. Í þessu tilviki hafi þær ekki reynst 
samstarfsfúsar.

Catalina, sem heimildarmaður lýsir sem slóttugri, 

er grunuð um að flytja til landsins konur gagngert til 
að stunda vændi. Þá er hún einnig grunuð um fleiri 
afbrot af ýmsum toga og að hafa á sínum snærum 
aðra afbrotamenn sér til fulltingis. Hún hlaut íslensk-
an ríkisborgararétt árið 2004, sem gerir það að verk-
um að ekki er unnt að vísa henni úr landi.  - sh

Erfitt fyrir lögreglu að hafa hendur í hári meints höfuðpaurs í stóru vændismáli:

Undir smásjá vegna gruns 
um að gera út gleðikonur

HÓRUHÚSIÐ Í þessu húsi er margvísleg starfsemi. Meðal ann-
ars er þar stundað vændi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGGÆSLUMÁL Lögreglumaður-
inn Bergsteinn Karlsson undir-
býr, ásamt nokkrum starfsbræðr-
um sínum, að sækja um inngöngu 
í norska herinn vegna atvinnu-
leysis lögreglumanna hér. Annar 
lögreglumaður, Guðlaugur Freyr 
Jónsson, er á atvinnuleysisbótum. 
Þeir eru báðir í hópi 32 lögreglu-
manna sem útskrifuðust úr Lög-
regluskóla ríkisins í lok síðasta 
árs.

„Atvinnustaða þessa hóps er 
arfaslæm, borið saman við hópana 
sem útskrifuðust árin á undan,“ 
segir Bergsteinn. Hann er einn 
af tuttugu lögreglumönnum sem 
ráðnir voru tímabundið hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu 
í kringum mótmælin. Ráðning 
þeirra rennur út um næstu mán-
aðamót og þá hætta þeir störfum, 
allir sem einn, að óbreyttu.

Guðlaugur segir að 43 lögreglu-
menn hafi sótt um 22 framtíðar-
störf lögreglumanna sem auglýst 
voru til umsóknar á höfuðborg-
arsvæðinu fyrir jól. Hann segist 
hafa verið meðal umsækjenda en 
ekkert bóli á ráðningu í stöðurn-
ar. Það vanti einfaldlega fjármagn 
í rekstur lögregluembætta um land 
allt. Guðlaugur kveðst hins vegar 
ekki hafa haft hug á skammtíma-
ráðningunni, sem boðin var.

„Mér fannst sex vikur í vinnu 
engu breyta. Ég bíð bara eftir 
svari frá höfuðborgarsvæðinu, 
því umsóknarfrestur rann út í lok 
desember. Nú er ég bara atvinnu-
laus og á bótum.“

Bergsteinn segir allflesta ef ekki 
alla í útskriftarhópnum hafa skráð 
sig atvinnulausa að útskrift lokinni 

og margir séu enn á atvinnuleysis-
bótum.

„Þetta er í rauninni alveg fárán-
legt,“ segir hann. „Atvinnuleysis-
bætur eru ekkert annað en laun 
frá ríkinu, þannig séð. Af hverju 
er ekki hægt að hliðra þessu fjár-
magni til og setja það í lögregluna. 
Þá væri einstaklingurinn í starfi, 
auk þess sem lögreglan fengi liðs-
auka. Ekki veitir af.“

Bergsteinn segir álagið á lög-
reglu höfuðborgarsvæðisins 
gríðarlegt og enn hafi það aukist 

í tengslum við mótmælin. Sjálfur 
hlaut hann skrámur vegna grjót-
kasts og segir bagalegt að þurfa 
að yfirgefa starfið og þar með 
félagastuðninginn áður en tæki-
færi gefist til að vinna úr málun-
um. Lögreglumenn séu þéttur og 
góður hópur sem séu í starfinu af 
lífi og sál, þrátt fyrir aðstæður.

„Við viljum vera hluti af þess-
ari heild,“ segja þeir félagar. „Við 
vildum hvergi starfa annars staðar 
en í íslensku lögreglunni mættum 
við ráða.“  jss@frettabladid.is

Atvinnulausar löggur 
sækja í norska herinn
Íslenskir lögreglumenn undirbúa að sækja um inngöngu í norska herinn þar 
sem hér er enga vinnu að fá. Einn þeirra, Bergsteinn Karlsson, starfar tíma-
bundið á höfuðborgarsvæðinu. Guðlaugur F. Jónsson er á atvinnuleysisbótum. 

ATVINNULEYSI Lögreglumennirnir Guðlaugur Freyr Jónsson t.v. og Bergsteinn Karls-
son eru báðir úr síðasta úrskriftarhópi Lögregluskóla ríkisins. Annar á leið í norska 
herinn, hinn atvinnulaus.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

FANGELSISMÁL Fjórir fangar á Litla-
Hrauni voru settir í einangrun í 
fyrrakvöld vegna agabrota. Einn 
þeirra kveikti í ruslafötu í klefa 
sínum. Annar er grunaður um til-
raun til íkveikju. Hinir tveir hafa 
verið yfirheyrðir vegna agabrota. 

Fangarnir fjórir urðu uppvís-
ir að andlegu áreiti og líkamlegu 
ofbeldi í garð nýs fanga sem var 
að koma inn til að afplána refsingu 
í fyrradag. Sá hafði verið dæmd-
ur í tíu mánaða fangelsi fyrir stór-
fellda líkamsárás.

Fangarnir fjórir sem um ræðir 
voru lokaðir inni í klefum sínum 
eftir að þeir höfðu orðið uppvísir 
að áreiti í garð nýja fangans. Eftir 

það kveikti einn þeirra í ruslaföt-
unni. 

„Það er tekið á svona málum 
af fullri hörku,“ segir Margrét 
Frímannsdóttir, forstöðumað-
ur fangelsisins á Litla-Hrauni, 
um íkveikjutilraun fangans. Hún 
segir enn fremur að fangaverðir 
hefðu þegar slökkt í ruslafötunni. 
Slökkvilið hafi þó verið kallað á 
vettvang og lögreglu gert viðvart, 
sem sé vinnuregla í tilvikum sem 
þessu.

Margrét segir starfsfólk Litla-
Hrauns hafa brugðist hárrétt 
við og enn einu sinni komið í ljós 
hversu frábærum starfsmönnum 
fangelsið hafi á að skipa. - jss

Fangar á Litla-Hrauni urðu uppvísir að áreiti og ofbeldi í garð nýs fanga:

Fjórir fangar eru í einangrun

LITLA-HRAUN Hart er tekið á agabrotum 
og hvers konar uppsteyt í fangelsinu, 
segir forstöðumaður fangelsisins.

BRETLAND, AP Þegar hin átta ára 
gamla Sophie Waller braut tönn 
er hún var að borða sælgæti fór af 
stað atburðarás sem endaði með 
andláti hennar. Mál hennar hefur 
kallað á endurbætur á heilsugæslu 
barna í Bretlandi. 

Stúlkan var þjökuð af sjúkleg-
um ótta við tannlækna og harðneit-
aði að opna munninn þegar læknir 
ætlaði að skoða upp í hana. Hún 
var því send á sjúkrahús, þar sem 
allar barnatennurnar voru fjar-
lægðar. Eftir aðgerðina neitaði hún 
svo mikið sem að opna munninn 
til að borða. Hún var engu síður 
send heim, þar sem hún dó þremur 
vikum síðar úr næringarskorti. - aa

Harmleikur í Bretlandi: 

Átta ára stúlka 
hungurmorða

Ætti Davíð Oddsson að segja af 
sér starfi seðlabankastjóra?
Já  78% 
Nei  22%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að fólki eigi eftir að 
fjölga á landsbyggðinni á 
næstunni?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN



FLUG OG GISTING Í EINA NÓTT FRÁ AÐEINS 17.150 KR.* 

FLUGFELAG.IS

SKEMMTUM OKKUR
INNANLANDS
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1 Hvaða hljómsveit lék á 
mótmælafundi fyrir utan 
Seðlabankann á þriðjudag og 
heimtaði Davíð burt?

2 Hvað heitir íslenski fiðluleik-
arinn í kvartettinum Pacifica 
sem nýverið fékk Grammy-verð-
laun?

3 Hvaða lið lagði KR að velli 
í körfunni, fyrst liða á leiktíð-
inni?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46

AFGANISTAN, AP Átta menn vopn-
aðir sprengjuvestum gerðu árás-
ir á þrjár opinberar byggingar í 
Kabúl, höfuðborg Afganistans, 
í gær. Árásirnar kostuðu alls 
28 manns lífið, að meðtöldum 
árásasarmönnunum átta.

Árásirnar voru gerðar rétt 
áður en Richard Holbrooke, 
nýskipaður erindreki Banda-
ríkjaforseta í þessum heims-
hluta, var væntanlegur í heim-
sókn til borgarinnar.

Zabiullah Mujaheed, talsmað-
ur talibana, sagði í símtali við AP 
fréttastofuna að árásirnar væru 
viðbrögð við illri meðferð sem 
talibanar eru sagðir fá í fangels-
um landsins. - gb

Sprengjuárás talibana:

Tuttugu manns 
fórust í Kabúl

UMSÁTUR VIÐ DÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Afganskar öryggissveitir við dómsmála-
ráðuneytið í Kabúl, þar sem árásarmenn 
höfðu hreiðrað um sig. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Brotist inn í söngskóla
Lögregla hefur til rannsóknar tvö 
innbrot sem framin voru í fyrrinótt. 
Brotist inn í fyrrverandi verslunarhús-
næði við Laugaveg. Þar hafði þjófur-
inn ekkert upp úr krafsinu. Einnig var 
brotist inn í söngskóla við Snorrabraut 
og peningum stolið. Skemmdir urðu 
á báðum stöðum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SAMFÉLAGSMÁL Um 1.900 pör 
slíta sambúð á hverju ári hér 
á landi, óháð sambúðarformi. 
Þetta kemur fram í skýrslu sem 
Stefanía Katrín Karlsdóttir tók 
saman. Á hverju ári upplifa um 
1.600 börn sambúðarslit.

Hin síðari ár er algengast að 
foreldrar deili forræði og er for-
ræðið sameiginlegt í tæplega 75 
prósentum tilfella. Móðir hefur 
forsjá í um fjórðungi tilfella 
en faðir aðeins í 2 prósentum. Í 
skýrslunni segir að rannsóknir 
sýni að sameiginleg forsjá skipti 
börn miklu máli. Skilnaðarbörn 
sem búa við hana hafi almennt 
betri tengsl við báða foreldra. - kóp

Um 1.900 skilnaðir á ári:

Fjöldi skilnað-
arbarna mikill

ALÞINGI Ragnheiður Ólafsdótt-
ir, varaþingmaður Frjálslynda 
flokksins, vakti athygli á áhrif-
um sólgosa og 
skógarelda á 
jörðina í þing-
umræðu um 
uppbyggingu 
álvers í Helgu-
vík í gær. 

Ragnheiður 
sagði að sífellt 
væri talað um 
mengun frá 
verksmiðjum 
en ekkert væri rætt um sólgos 
og skógarelda í því sambandi. 
Yrði málið rannsakað kæmi í 
ljós að áhrif þeirra þátta væru 
alvarlegri en frá álveri og járn-
blendinu. 

Ragnheiður sem er teiknimiðill 
býr á Akranesi og sagði að verk-
smiðjurnar tvær á Grundartanga 
hefðu haft jákvæð áhrif á Vest-
urlandi. Hún lauk máli sínu á að 
segja að ekki væri bara hægt að 
lifa á grasi og káli. - bþs

Varaþingmaður frjálslyndra:

Áhrif sólgosa á 
jörðina mikil

RAGNHEIÐUR 
ÓLAFSDÓTTIR

Grétar formaður
Grétar Mar Jónsson er nýr formaður 
þingflokks Frjálslynda flokksins og 
Guðjón A. Kristjánsson varaformaður.

Birgir spyr um stjórnarskrá
Birgir Ármannsson Sjálfstæðisflokki 
hefur lagt fram fyrirspurn til forsætis-
ráðherra um áform ríkisstjórnarinnar 
um breytingar á stjórnarskrá. Spyr 
hann meðal annars hvernig áformin 
samrýmist hugmyndum um stjórn-
lagaþing.

Efnahagsmál utan dagskrár
Utandagskrár umræða um efna-
hagsmál fer fram í þinginu í dag. 
Málshefjandi verður Geir H. Haarde 
formaður Sjálfstæðisflokksins og for-
sætisráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, 
til andsvara.

ALÞINGI

ÍSRAEL, AP Búast má við erfiðum 
stjórnarmyndunarviðræðum í Ísra-
el, sem gætu staðið vikum saman. 
Hálfgerð pattstaða kom upp í þing-
kosningunum á þriðjudag, þar sem 
tveir stærstu flokkarnir, Kadima 
og Likud, fengu álíka marga þing-
menn.

Bæði Tzipi Livni, leiðtogi Kad-
ima og utanríkisráðherra í frá-
farandi stjórn Ehuds Olmert, og 
Benjamin Netanyahu, leiðtogi 
Likud og fyrrverandi forsætisráð-
herra, gera því tilkall til stjórnar-
myndunarumboðs.

Hægrimaðurinn Netanyahu ætti 
þó væntanlega auðveldara með að 
mynda stjórn en miðjumanneskj-
an Livni, því flokkar hægrimanna, 
þjóðernissinna og rétttrúaðra gyð-
inga unnu mjög á í kosningunum og 
eru nú með samtals 65 þingsæti á 
móti þeim 55 þingsætum sem féllu 
í hlut miðju-, vinstri- og araba-
flokka.

Harðlínustjórn hægriflokk-
anna þýðir væntanlega að þær 
litlu vonir sem enn eru gerðar til 
friðarviðræðna við Palestínumenn 
verða nánast að engu. Litlu flokk-
arnir yst til hægri hafa ekki sýnt 
minnsta vilja til samninga, auk 
þess sem Netanyahu sjálfur hefur 
ítrekað lýst andstöðu við nokkra 
eftirgjöf í erfiðustu deilumálun-
um.

Yisrael Beiteinu, flokkur Avig-
dors Lieberman, vann mikinn 
sigur í kosningunum, varð þriðji 
stærsti flokkurinn og gæti ráðið 
úrslitum um stjórnarmyndun. Lík-
legast þykir að Lieberman, sem 
höfðar ekki síst til hins fjölmenna 
hóps rússneskra innflytjenda og 

vill sýna arabískum íbúum Ísraels 
mikla hörku, fari í stjórn með Net-
anyahu, en Livni biðlar nú til hans 
og virðist vona að hann gangi í lið 
með Kadima um stjórnarmyndun.

„Við viljum hægristjórn,“ segir 
Lieberman sjálfur, en heldur þó 
öðrum möguleikum opnum: „Við 
útilokum samt engan.“

Þriðji möguleikinn væri sá að 
Netanyahu og Livni kæmu sér 
saman um miðjustjórn, væntan-
lega með tilstilli annaðhvort Verka-
mannaflokksins eða Liebermans, 
en jafnvel þótt slíkt tækist er lík-
legt að allar viðræður við Palest-
ínumenn yrðu enn erfiðari en þær 
hafa þó verið til þessa.

Til dæmis verður vart séð að 
Hamashreyfingin á Gasasvæð-
inu fáist auðveldlega til að skrifa 

undir vopnahléssamkomulag við 
stjórn, sem Palestínumenn myndu 
ekki treysta til að standa við neina 
slíka samninga.

Óvissan um framtíð friðarsamn-
inga er svo enn meiri vegna þess að 
kosningar eru á dagskrá hjá Palest-
ínumönnum á næstunni. Forseta-
kosningar hefðu átt að fara fram í 
janúar síðastliðnum og þingkosn-
ingar á næsta ári, en þau áform 
eru í uppnámi vegna harðvítugra 
deilna tveggja helstu fylkinga Pal-
estínumanna, Hamas og Fatah. 

Takist að leysa úr þeim deilum 
verður væntanlega boðað til sam-
eiginlegra forseta- og þingkosn-
inga, þar sem Hamas gæti sem 
hægast endurtekið sigurgöngu sína 
frá síðustu kosningum.

 gudsteinn@frettabladid.is

VEISTU SVARIÐ?

Livni og Netanyahu 
vilja bæði stjórna
Stjórnarkreppa virðist í uppsiglingu í Ísrael þar sem tveir stærstu flokkarn-
ir keppast um að fá stjórnarmyndunarumboð. Rússneski þjóðernissinninn 
Avigdor Lieberman er í lykilhlutverki. Palestínumenn bíða upp á von og óvon.

EFNAHAGSMÁL Samkvæmt tilmæl-
um fjármálaráðuneytisins var álag 
vegna skila á virðisaukaskatti fellt 
niður til 13. febrúar. Það þýðir í 
raun að frestur til að skila vaskin-
um inn rennur út á morgun en ekki 
5. febrúar, líkt og reglur gera ráð 
fyrir. Samkvæmt reglum leggst 
eitt prósent ofan á vaskinn fyrir 
hvern dag umfram skiladag í tíu 
daga og eftir það dráttarvextir.

Tilmæli fjármálaráðuneytis-
ins voru sett fram vegna „áfram-
haldandi truflana sem orðið hafa 
á bankastarfsemi hér á landi og 
áhrifa þess á atvinnulífið“ líkt og 
segir í tilkynningunni. Ljóst er að 
einhver fyrirtæki munu lenda í 

vandræðum með að greiða vaskinn 
á morgun og því er þetta ákveðinn 
prófsteinn á raunverulegt ástand 
efnahagslífsins.

Nokkrir atvinnurekendur hafa 
rekið augun í að skuldin kemur 
fram í heimabanka, þrátt fyrir til-
mæli ráðuneytisins. Þetta á við um 
þá sem skiluðu virðisaukaskatts-
skýrslu á tímabilinu 1. til 30 janúar 
með rafrænum hætti, um 12.000 
skýrslur. Á þær hefur lagst skuld 
frá og með 6. febrúar, en hún verð-
ur felld niður 15. febrúar. Það er 
því mikilvægt að þeir sem þannig 
er ástatt um greiði ekki skuldina, 
þar sem þeir eru með réttu skuld-
lausir. - kóp

Frestur til niðurfellingar álags á virðisaukaskatt að renna út:

Vaskurinn greiddur á morgun

FÓLK Fyrirtæki þurfa að standa skil á 
virðisaukaskatti á morgun, þegar frestur 
til niðurfellingar álags á virðisaukaskatt 
verður felldur niður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Léttöl

PILPILPILSNESNESSNES RRR Drukkinn í 92 ár
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Það er ekki að ástæðulausu að sumt stenst tímans tönn. 

Íslendingar hafa haldið tryggð við Egils Pilsner í blíðu jafnt 

sem stríðu í tæpa öld, þökk sé hressandi bragði og hagstæðu verði. 

Endurnýjaðu kynnin við ölið sem Íslendingar hafa drukkið allar götur síðan 1917.

© GRAPHIC NEWS

Tveir flokkar lýsa yfir sigri
Miðju-, vinstri- og 
arabaflokkar: 55

Hægri- og 
rétttrúnaðarflokkar: 65

Araba-
flokkar: 11

Maretz-
Yahad: 3

Verkamanna-
flokkurinn: 13

Kadima: 28

Likud: 27

Ísrael 
Beiteinu: 15

Shas: 11

Lögmálið-
Gyðing-

dómur: 5

Þjóðernis-
bandalag: 4Heimkynni 

gyðinga: 3

Knesset
120 þingmenn

Kosningaþátttaka: 65,2 prósent

Heimildir: Yfirkjörnefnd Ísraels og Haaretz
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ÞÝSKALAND Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, „grefur undan 
viðleitni ríkisstjórnarinnar til að 
endurheimta glatað traust Íslands 
erlendis − en það er sannarlega ekki 
auðvelt verk, svo lengi sem maður 
með eldgosalundarfar gegnir þjóð-
höfðingjaembættinu“.

Þetta skrifar þýska dagblaðið 
Frankfurter Allgemeine Zeitung í 
gær um það hvernig Ólafur Ragnar 
hefur tjáð sig í þýskum og öðrum 
alþjóðlegum fjölmiðlum síðustu 
daga. 

Mikla athygli vakti í Þýskalandi 
er þýsk útgáfa Financial Times 
birti í fyrradag uppsláttargrein þar 
sem forsetinn var sagður hafa sagt 
að Íslendingar ætluðu sér ekki að 
standa þýskum sparifjáreigendum 

hjá Kaupþingi skil á innistæðum 
þeirra, sem hafa verið frystar síðan 
bankinn var ríkisvæddur fyrir fjór-
um mánuðum. 

Ólafur Ragnar sagði sjálfur að 
rangt hefði verið eftir sér haft, 
ríkisstjórnin ítrekaði að íslenska 
ríkið myndi standa við allar sínar 
skuldbindingar og skilanefnd Kaup-
þings ítrekaði að þýsku sparifjár-
innistæðurnar yrðu greiddar út að 
fullu. 

Í Frankfurter Allgemeine er í 
gær hins vegar lítið gefið fyrir 
skýr ingar forsetans á ummælunum; 
hann hafi með þeim aðeins staðfest 
að hann hafi reynt með ummælun-
um að koma sökinni á efnahags-
hruninu á Íslandi á útlendinga. Það 
sé „gegnsætt lýðskrum“.  - aa 

Ummæli forseta Íslands um bankahrunið enn rædd í þýskum fjölmiðlum: 

Sagður grafa undan viðleitni 
til að endurheimta traust

„ÆSINGABELGUR“ Í umfjöllun Frankfur-
ter Allgemeine er forseti Íslands sagður 
pólitískur „æsingabelgur“ (Hitzkopf). 

KANADA, AP Kínversk stjórn-
völd eru afar ósátt við ákvörð-
un stjórnvalda í Kanada, sem 
í síðustu viku veittu  kínversk-
um flóttamanni, Lai Changxing, 
atvinnuleyfi í Kanada.

Lögmaður Lais segir þetta 
tryggja það, að framsal hans til 
Kína sé ekki á dagskrá á næst-
unni. Hann hefur búið í Kanada 
í tíu ár.

Jiang Yu, talsmaður utanríkis-
ráðuneytis Kína, segir að kanad-
ísk stjórnvöld ættu að framselja 
hann án tafar frekar en að veita 
honum atvinnuleyfi. Kínversk 
stjórnvöld saka hann um smygl 
og spillingarstarfsemi.  - gb

Kínverskur flóttamaður:

Kínastjórn 
krefst framsals

Ferðaskrifstofa

18. til 25. febrúar. Vika m/v 2 saman í íbúð, stúdíó 

eða herbergi. Innifalið er flug, gisting í 7 nætur, 

flugvallaskattar og íslensk fararstjórn.

EFNAHAGSMÁL Íslenska banka skort-
ir reynslu og þekkingu á endurupp-
byggingu fyrirtækja, að mati sér-
fræðinganefndar. Nefndin leggur 
til að stofnað verði sérstakt eigna-
sýslufélag til að styðja endurreisn 
tíu til 15 stærstu fyrirtækjanna.

Mats Josefsson, sænskur banka-
sérfræðingur sem leiðir nefnd um 
endurreisn fjármálakerfisins, 
kynnti fyrstu niðurstöður nefnd-
arinnar fyrir fjölmiðlafólki í Þjóð-
menningarhúsinu í gær. Nefndin 
setur fram tillögur, en stjórnvöld 
ákveða hvort farið verður eftir til-
lögunum.

Verði af stofnun eignasýslufé-
lags mun það hafa það hlutverk 
að styðja endurreisn stærri fyrir-
tækja sem eru mikilvæg fyrir 
samfélagið. Það mun einnig taka 
að sér að endurskipuleggja félög 
og bjarga verðmætum úr félögum 
sem fara í þrot, segir Josefsson.

Talið er að það geti tekið tvo til 
fjóra mánuði að ljúka lagabreyt-
ingum svo hægt verði að stofna 
eignasýslufélagið.

Stjórnvöld hafa hingað til ekki 
komið fram eins og eigendur bank-
anna, en það virðist nú vera að 
breytast, segir Josefsson. Ríkið 
eigi að tilkynna bönkunum að 
gera verði breytingar á því hvern-
ig þeir stundi sín viðskipti. Stjórn-
endur bankanna verði að átta sig 
á breyttu umhverfi og styðja ríkis-
stjórnina í að koma fram stefnu 
um endurreisn efnahagslífsins.

Enn er unnið að því að meta 
eignir bankanna, og er búist við 
að þeirri vinnu ljúki í lok mars, 
segir Josefsson. Þegar verðmati 
ljúki verði bankarnir endurfjár-
magnaðir með ríkisskuldabréfum. 

Nefndin bíður einnig eftir efna-
hagsreikningum viðskiptabank-
anna fyrir 2008.

Josefsson segir enn of snemmt 
að segja til um hvort rétt sé að 
sameina banka hér á landi. Fyrst 
verði að leysa mest aðkallandi 
vandamálin, svo megi líta á skipu-
lag bankanna í stærra samhengi.

Stjórnendur og stjórnarmenn 
íslensku viðskiptabankanna geta 

ekki komið ábyrgð á því hvernig 
fór yfir á eftirlitsstofnanir, stjórn-
völd eða aðra, segir Josefsson. 
Endanleg ábyrgð á því að bankarn-
ir hafi farið í þrot hvíli á herðum 
stjórnendanna.

Bankahrunið hér á landi mun 
komast í sögubækurnar, að mati 
Josefsson, enda verður það að lík-
indum stærsta hrunið miðað við 
höfðatölu. brjann@frettabladid.is

Bankastjórarnir bera 
ábyrgð á bankahruni
Stofna þarf eignasýslufélag til að styðja endurreisn og endurskipulagningu 
mikilvægustu fyrirtækjanna að mati nefndar um endurreisn fjármálakerfisins. 
Stjórnendur viðskiptabankanna bera sjálfir endanlega ábyrgð á hruni þeirra.

Fyrstu tillögur nefndar um endur-
reisn fjármálakerfisins taka til átta 
atriða:

■ Stofnað verði eignasýslufélag sem 
styðji endurreisn og endurskipu-
lagningu mikilvægra fyrirtækja.

■ Ríkisstjórnin geri bönkun-
um grein fyrir breytingum á 
viðskiptaháttum.

■ Stjórnendur banka geri sér grein 
fyrir breyttu umhverfi.

■ Laga- og framkvæmdarammi 
varðandi uppgjör gömlu bank-
anna verði endurbættur.

■ Skipting verðmæta sem fást með 
sölu eigna gömlu bankanna milli 
kröfuhafa verði réttlát og gegnsæ.

■ Íhugað verði að stofna eignar-
haldsfélag til að fara með hlut 
ríkisins í bönkum og fjármála-
stofnunum.

■ Mótuð verði afstaða til framtíð-
areignarhalds á bönkunum og 
mögulegrar sölu á hlutabréfum.

■ Settar verði reglur og eftirlits-
rammi í samræmi við það sem 
best gerist annars staðar.

REGLUR VERÐI EINS OG BEST ÞEKKIST

FYRSTU TILLÖGUR Mats Josepsson (til hægri) kynnti fyrstu tillögur nefndar um 
endurreisn fjármálakerfisins í Þjóðmenningarhúsinu í gær. Með honum voru 
þau Einar Gunnarsson (lengst til vinstri), Jónína S. Lárusdóttir og Guðmundur 
Árnason, sem sitja í nefndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ, segir vissan 
samhljóm með tillögum nefndar 
um endurreisn 
fjármálakerf-
isins og þess 
sem áður hefur 
verið rætt milli 
ASÍ, Samtaka 
atvinnulífs-
ins og Við-
skiptaráðs. „Við 
reyndar gerð-
um ráð fyrir 
því að stofna 
Fjárfestingasjóð Íslands eða 
endurreisnarsjóð með þeim hætti 
að fyrirtækin sem bankarn-
ir væru að taka til sín og þyrftu 
nýja eigendur yrðu ekki í eignar-
haldi bankanna heldur yrðu ein-
mitt tekin út úr bönkunum. Það 
er mjög erfitt fyrir banka að reka 
annars vegar bankaþjónustu og 
vera samhliða í samkeppni við 
viðskiptavini,“ segir Gylfi.  - gar

Forseti ASÍ um nefndartillögu:

Lögðum líka til 
endureisnarsjóð

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

EGILL JÓHANNSSON Hann vill fá 156 
milljónir króna með verðbótum fyrir 
lóðina að Esjumelum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNSÝSLA Egill Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri Brimborgar, 
segir að í dag eða á morgun verði 
tekin ákvörðun um málshöfðun á 
hendur Reykjavíkurborg fyrir að 
synja fyrirtækinu um að skila inn 
á lóð á Esjumelum.

„Við erum hundrað prósent viss-
ir um að við erum að fylgja lögun-
um en þeir ekki. Þeir eru að beita 
dæmigerðri valdníðslu embættis-
manna og stjórnmála,“ segir Egill.

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu fékk Brimborg lóð-
ina á árinu 2006 og hugðist reisa 
byggingu þar. Fyrirtækið greiddi 
113 milljónir króna í gatnagerð-
argjöld en ekkert varð af fram-
kvæmdum. Þann 9. október óskaði 
Brimborg eftir að skila lóðinni 
og fá gatnagerðargjöldin endur-
greidd. Borgin telur sér ekki skylt 
að taka við lóðinni.

„Nú eru þeir búnir að vinna sér 
inn þrjá mánuði og þetta er nátt-
úrulega ekkert eðlileg stjórn-
sýsla,“ segir forstjóri Brimborgar. 
  - gar

Forstjóri Brimborgar:

Sakar borgina 
um valdníðslu

Aðstoðarmaður ráðinn
Ása Ólafsdóttir hefur verið ráðin sem 
aðstoðarmaður Rögnu Árnadóttur 
dóms- og kirkjumálaráðherra. Ása er 
lektor við lagadeild Háskóla Íslands. 

DÓMSMÁLARÁÐUNEYTI

AUGLÝSINGAR „Það er auðvitað bara 
hlægilegt að BYKO hafi kært 
okkur fyrir að nota þetta slagorð 
fyrir tíu árum síðan og dragi það 
svo sjálfir á flot núna,“ segir Krist-
inn Einarsson, framkvæmdastjóri 
verslunarsviðs hjá Húsasmiðjunni. 
BYKO kærði Húsasmiðjuna fyrir 
samkeppnisyfirvöldum árið 1999 
fyrir að nota slagorðið „Hvergi 
betra verð“ í auglýsingum sínum. 
Samkeppnisstofnun úrskurðaði að 
notkun slagorðsins væri óheimil á 
sínum tíma, en um helgina birt-
ust auglýsingar frá BYKO í prent-
miðlum þar sem sama slagorðið er 
notað.

Fyrir áratug var Húsasmiðjunni 

meinað að nota slagorðið „Hvergi 
betra verð“ á þeim forsendum að 
óheimilt sé að veita rangar eða 

villandi upplýsingar í auglýsing-
um. Húsasmiðjan hafi ekki fært 
sönnur á að hvergi hafi verið betra 
verð en hjá þeim. 

Húsasmiðjan hóf þá notkun á 
sambærilegum fullyrðingum á 
borð við „Besta verðið í Húsa-
miðjunni“. Það féll ekki í kramið 
hjá Samkeppnisstofnun og fór svo 
að Húsasmiðjan var dæmd til dag-
sekta fyrir hvern þann dag sem 
bannið yrði brotið.

Eggert Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri verslunarsviðs 
BYKO, segir notkun slagorðsins 
í auglýsingum um helgina hafa 
verið mistök sem verði ekki end-
urtekin. - kg

BYKO notar slagorð sem fyrirtækið kærði Húsasmiðjuna fyrir að nota árið 1999:

Ólöglegt slagorð dregið á flot

HVERGI BETRA VERÐ Þessi auglýsing 
frá BYKO birtist í Morgunblaðinu á 
laugardaginn. Mistök sem verða ekki 
endurtekin, segir framkvæmdastjóri 
verslunarsviðs BYKO.

KLIFRAÐ UPP Á FÍL Hann togar í eyrað, 
stígur á tönn og stefnir upp á höfuð 
fílsins, indverski fílaknapinn sem ætlar 
að ríða reiðskjóta sínum á fílahátíð, 
sem haldin er í þjóðgarðinum Kazir-
anga á Indlandi. NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL „Ég myndi halda 
að slík leið væri afar vafasöm,“ 
segir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, um þá tillögu sérfræð-
inganefndar að stofnað verði 
eignasýslufélag til að styðja end-
urreisn valdra fyrirtækja.

Vilhjálmur telur ekki eðli-
legt að ríkið eignist stóran hluta 
atvinnulífsins með þeim hætti. 
„Bæði held ég að upp kæmi mikil 
tortryggni og vandamál vegna 
samkeppnismála, og eins efast 
ég um að pólitískur trúverðug-
leiki gæti ríkt í kringum slíka 
leið. Þannig væri verið að búa 
til kerfi sem byði upp á spillingu 
og pólitíska misnotkun,“ segir 
Vilhjálmur Egilsson. - kg

Vilhjálmur Egilsson:

Telur leiðina 
afar vafasama



Heitt með heim! Heitt með heim!

Austurveri, Reykjavík
Mán. – Fös. 10-20
Lau.  11-20
Sun.  11-20

Grafarholti, Reykjavík
Mán. – Fös. 10-21
Lau.  11-20
Sun.  11-20

Hamraborg, Kópavogi
Mán. – Fös. 10-20
Lau. 11-19
Sun. 11-19

Hringbraut, Reykjavík
Mán. – Fös. 10-21
Lau.  11-20
Sun.  11-20

Nóatúni 17, Reykjavík
Mán. – Fös. 10-20
Lau.  11-19
Sun.  11-19 

Austurvegi, Selfossi
Mán. – Fös. 10-20
Lau. 11-19
Sun. 11- 19

NÝTT KORTATÍMABIL

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillu og/eða myndabrengl

Verð áður 159Verð áður 1.698

Frosnir með roði

ferskt pasta og pesto

4 tegundir

500g

Epli

2 L

4 tegundir

3 tegundir

Skinka og pepperoni
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DÓMSMÁL Tæplega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur fyrir 
grófa líkamsárás á Selfossi. Hann 
sló náfrænda sinn með kreppt-
um hnefa í andlitið. Fórnarlambið 
missti meðvitund við höggið. Gólf 
augntóftar öðrum megin brotnaði 
og hann hlaut fleiri andlitsáverka.

Árásarmaðurinn var sautján 
ára þegar atvikið átti sér stað. 
Hann reyndi að koma fórnar-
lambinu til hjálpar eftir árásina.
Hann játaði verknað sinn greið-
lega fyrir dómi. Með tilliti til 
ungs aldurs, og þess að mannin-
um hafði ekki verið gerð refsing 
áður, auk þess sem hann leitaði 
sér hjálpar eftir árásina ákvað 
dómurinn að fresta ákvörðun um 
refsingu.  - jss  

Dæmdur fyrir hnefahögg:

Sló náfrænda 
sinn í andlitið

LÖGREGLUMENN Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu stöðvaði kanna-
bisræktun í húsi í Aðalstræti á 
föstudag. Við húsleit fundust 
rúmlega 200 kannabisplöntur á 
ýmsum stigum ræktunar.

Karl á þrítugsaldri var hand-
tekinn. Hann sætti yfirheyrslum 
í gær. Í framhaldinu var farið í 
húsleit á tveimur öðrum stöðum 
á höfuðborgarsvæðinu. Á öðrum 
þeirra fundust fíkniefni í neyslu-
umbúðum og talsverðir fjármun-
ir sem grunur leikur á að séu til-
komnir vegna fíkniefnasölu.  - jss

Höfuðborgarsvæðið:

Kannabis rækt-
að í Aðalstræti

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisstofn-
unin á Ísafirði þarf að spara 30 
milljónir í rekstri sínum á þessu 
ári. Þröstur Óskarsson fram-
kvæmdastjóri segir að sjúkra-
húsið og heilsugæslan hafi verið 
rekin með mikilli aðhaldssemi 
síðustu ár og því sé erfitt um vik.

Stærsti útgjaldaliðurinn segir 
Þröstur að sé launakostnaður, 
eða 75 prósent af heildarútgjöld-
um, og því sé gert ráð fyrir að 
stjórnendur og hærra launað-
ir starfsmenn þurfi að taka á sig 
launalækkun. „Við reynum að 
hagræða eins og hægt er og höld-
um öllu opnu eins og hægt er,“ 
segir Þröstur. - ghs

Sjúkrahúsið á Ísafirði:

Gert ráð fyrir 
launalækkun

PAKISTAN, AP Richard Holbrooke, 
nýskipaður erindreki Baracks 
Obama í Austurlöndum fjær, er 
kominn til Pakistans þar sem 
hann segist ætla að hlusta vand-
lega á heimamenn og fræðast af 
þeim.

Shah Mehmoud Qureshi, utan-
ríkisráðherra Pakistans, sagð-
ist líta á heimsóknina sem nýtt 
upphaf í samskiptum ríkjanna. 
Yousuf Raza Gilani forsætisráð-
herra notaði tækifærið og ítrek-
aði andstöðu Pakistanstjórn-
ar við árásir Bandaríkjahers á 
uppreisnarmenn á landamærum 
Afganistans og Pakistans. - gb

Holbrooke í Pakistan:

Segist vilja læra 
af heimafólki

HOLBROOKE OG GILANI Erindreki Banda-
ríkjanna ræddi við forsætisráðherra 
Pakistans í Islamabad. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNARSKRÁRMÁL Leiðrétta ber 
lýðræðishalla íslenska stjórnskipu-
lagsins, sem ný ríkisstjórn hyggst 
fela sérskipuðu stjórnlagaþingi 
að gera með allsherjarendurskoð-
un stjórnarskrár lýðveldisins. Þá 
fyrst verður „tímabært að íslenska 
þjóðin taki afstöðu til þess hvort 
framselja beri ríkisvald til yfir-
þjóðlegrar stofnunar eins og Evr-
ópusambandsins“. 

Þetta sagði Björg Thorarensen, 
forseti lagadeildar Háskóla Íslands, 
en ríkisstjórnin hefur falið henni 
að stýra undirbúningi væntanlegs 
stjórnlagaþings, í erindi á opnum 
málfundi í Háskólanum í gær. 

Spurð hvort hún væri með þessu 

að segja að sú ríkisstjórn sem hér 
verður mynduð eftir komandi kosn-
ingar eigi að bíða með að taka 
ákvörðun um hvort stefna beri á 

aðildarviðræður við Evrópusam-
bandið uns vinnunni við endurskoð-
un stjórnarskrárinnar er lokið, var 
Björg hins vegar ekki eins afdrátt-
arlaus í svari sínu. Sagði hún það 
ekki skipta öllu máli hvenær ákvörð-
un yrði tekin um hvort stefnt skuli 
að aðildarviðræðum; það sem skipti 
mestu væri að áður en þjóðin fengi 
að kjósa um niðurstöðu slíkra við-
ræðna lægi endurskoðuð stjórnar-
skrá íslenska lýðveldisins fyrir. 

Auk Bjargar var Stefán Már Stef-
ánsson lagaprófessor frummælandi 
á fundinum. Hann talaði um þá 
stjórnskipulegu mynd sem Evrópu-
sambandið væri að taka á sig með 
svonefndum Lissabonsáttmála. - aa

Björg Thorarensen lagaprófessor um stjórnskipulag Íslands og löggjafarvald ESB: 

Leiðrétta ber lýðræðishalla

RÆDDI LÝÐRÆÐISHALLA Björg Thorar-
ensen í pontu á fundinum. Sitjandi eru 
Eiríkur Tómasson prófessor, sem stýrði 
fundinum, og hinn frummælandinn, 
Stefán Már Stefánsson. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

13:00 Setning 
Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður stjórnar 
Faxaflóahafna sf. og skipulagsráðs Reykjavíkur.

13:10 Saga skipulagsmála í Reykjavík 
Þorvaldur S. Þorvaldsson arkitekt. 

13:25 Staða skipulagsmála í og við Gömlu  
 höfnina 

Ólöf Örvarsdóttir skipulagsstjóri.

13:40 Framtíðarsýn Faxaflóahafna sf. 
Gísli Gíslason hafnarstjóri.

13:50 Form og tilhögun samkeppninnar 
Ásdís Ingþórsdóttir arkitekt. 

14:00 Austurhöfnin – umgjörð Tónlistar-
 og ráðstefnuhúss 

Sigurður Einarsson arkitekt.

14:40 Kaffihlé

15:00 Intergration of port and city in Hamburg 
Prófessor Jörn Walter skipulagsfræðingur flytur 
erindi um þróun hafnarinnar í Hamborg í ljósi 
hagfræði, skipulags og umhverfismála og kynnir 
jafnframt HafenCity-verkefnið stuttlega. 
Erindið flutt á ensku.

15:45 14 years experience in developing port  
 and city 

Karl-Gustav Jensen, fyrrverandi þróunarstjóri 
hafnarinnar í Kaupmannahöfn, flytur erindi 
um þróun skipulagsmála í og við höfnina í 
Kaupmannahöfn. Erindið flutt á ensku.

16:30 Umræður og fyrirspurnir. 

17:00 Samantekt og námstefnuslit.

Léttar veitingar og enn léttari óformlegar 
umræður til kl. 18:00.

Námstefnustjóri: Júlíus Vífill Ingvarsson.

Námstefna í tilefni hugmyndasamkeppni um 
framtíðarskipulag Gömlu hafnarinnar í Reykjavík

HORFT  T I L  FRAMT ÍÐAR

Verið velkomin í Loftkastalann á morgun, föstudaginn 13. febrúar; námstefnan er opin öllum!

Júlíus Vífill

Gísli

Þorvaldur S.

Ásdís

Jörn Walter Karl-Gustav

Ólöf

Sigurður

Nánari upplýsingar um samkeppnina er að finna 
á faxafloahafnir.is/is/hugmyndasamkeppni

Hugmyndasamkeppnin verður líka kynnt
á opnum fundi í Loftkastalanum

á fimmtudaginn kemur, 19. febrúar, kl. 17:00.
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GRÚSKAÐ Í BEINUM Fornleifafræðingur 
kannar fjöldagröf sem fannst í rústum 
píramída í Tlatelocohverfi í Mexíkóborg. 
Talið er að þar séu komnar hinstu leifar 
Asteka sem börðust gegn hernámsliði 
Spánverja á sextándu öld.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Margir líta á sviptingar efnahags-
hrunsins sem tækifæri til nauð-
synlegra grundvallarbreytinga 
á Íslandi. Er þar ekkert undan-

skilið; ekki einu sinni lýðræðið sjálft. Radd-
ir úr öllum áttum fullyrða að nauðsynlegt 
sé að innleiða nýja starfshætti í stjórnmál-
um. Búsáhaldabyltingin knúði fram ríkis-
stjórnarskipti. Ný ríkisstjórn, undir forystu 
Jóhönnu Sigurðardóttur, hyggur á endur-
skoðun stjórnarskrárinnar og undirbúning 
að stjórnlagaþingi sem haldið verði síðar á 
árinu.

Afgreiðslustofnunin Alþingi
Stoð stjórnskipunar á Íslandi er þrískipting 
ríkisvaldsins; löggjafarvald, framkvæmdar-
vald og dómsvald. Innan þessarar skiptingar 
er Alþingi valdamesta stofnunin og fer með 
fjárveitingar- og löggjafarvaldið. Alþingis-
menn sækja umboð sitt til þjóðarinnar í lýð-
ræðislegum kosningum. Framkvæmdarvald-
ið starfar svo í skjóli meirihluta þingsins sem 
grundvallast af svokallaðri þingræðisreglu; 
sem þýðir að ríkisstjórnin verður að njóta 
trausts þingheims. Segja má að með þing-
ræðisreglunni yfirtaki meirihluti á Alþingi 
framkvæmdarvaldið þar sem þingheimur 
hefur gert með sér samkomulag um hvern-
ig ríkisstjórn er skipuð á hverjum tíma. 
Löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið er 
þannig samtvinnað í gegnum ríkisstjórnina. 
Ráðherrar eru í senn hluti af framkvæmdar-
valdinu sem æðstu yfirmenn stjórnsýslunn-
ar í sínum málaflokki, og löggjafarvaldinu 
sem þingmenn. 

Þó deilt sé um valdahlutföll framkvæmdar-
valds og löggjafarvalds hníga flest rök að 
því að mjög halli á það síðarnefnda. Styrkur 
framkvæmdarvaldsins felst í því að meiri-
hlutinn sem styður ríkisstjórnina á hverjum 
tíma unir því að framkvæmdarvaldið hafi 
undirtökin á þingi. Það er því stjórnarand-
staðan á hverjum tíma sem ber hitann og 
þungann af því að verja stöðu löggjafans en 
hefur farið hallloka í þeirri baráttu. Það er 
framkvæmdarvaldið sem hefur frumkvæði 
að og undirbýr stóran meirihluta allra þeirra 
lagafrumvarpa sem þingið hefur til meðferð-
ar. Aðkomu þingsins að lagasetningunni hafa 
gagnrýnendur því sagt vera litla sem enga; 
þingið sé afgreiðslustofnun. Þetta er þó ein-
földun og gefur ekki raunsanna mynd af 
störfum þingsins. Fá frumvörp fara óbreytt 
í gegnum þingið. Löggjafarvinnan fer að 
stórum hluta fram á fundum þingflokka og 
í fagnefndum. 

Ráðherrana út fyrir vegginn
Á undanförnum árum, og síðast í janúar 
síðastliðnum, hafa verið flutt frumvörp á 
Alþingi um breytingar á stjórnskipaninni. 
Inntak þeirra er einfaldlega að ráðherrar 
gegni ekki þingmennsku sem tekur fyrir 
þann möguleika að einstaklingur sitji beggja 
vegna borðsins. Hugmyndin er að löggjafar-
störfin færist til Alþingis. Í því felst að ráð-
herra kemur ekki í þingsal nema til að mæla 
fyrir sínum málum eða til að svara fyrir-
spurnum. Hann hefur ekki afskipti af því 
hvaða mál eru á dagskrá þingsins; er ekki 
hluti af þinginu og hefur því ekki atkvæðis-
rétt. Ráðherrar hafi ekki afskipti af því hvað 
fastanefndir þingsins ákveða að taka fyrir 
og hafa ekki áhrif á afgreiðslu mála innan 
nefndanna að neinu leyti. Í hnotskurn: Þeir 
gera það sem þingið segir þeim að gera en 
ekki öfugt. 

Það má spyrja sig hvort þetta breyti eins 
miklu og það virðist gera við fyrstu sýn. 
Vegna þingræðisreglunnar þyrftu þeir flokk-
ar sem saman mynda ríkisstjórn að njóta 
stuðnings eða hlutleysis Alþingis. Lagafrum-
vörp ríkisstjórnarinnar gætu því með króka-
leiðum verið í meirihluta og notið forgangs. 
Flokkshollusta þingmanna, sem vart þarf að 
vefengja að er til staðar, myndi tryggja að 
svo færi. Eins er erfitt að sjá fyrir sér hvern-
ig skilja ætti að ráðherra og þingmenn sama 
flokks í nefndarstörfum. Hins vegar eru for-
dæmin til staðar og þarf ekki að fara lengra 
en til Noregs. Þar í landi getur ráðherra ekki 
jafnframt verið þingmaður og tekur vara-
maður hans sæti á Alþingi á meðan hann 
gegnir ráðherraembætti. Væri því fordæmi 
fylgt má enn spyrja sig hvort mikið hefði 
breyst við að ráðherra gengi úr húsi. Hlut-
föll þingheims á milli stjórnarliða og stjórn-
arandstöðu yrðu þau sömu. Einhver myndi 
segja að það eina sem áþreifanlega hefði 
breyst væri að kostnaður við stjórnsýsluna 
hefði aukist að mun. Hins vegar er sú breyt-
ing eftirtektarverðari að með fráhvarfi ráð-
herra af þingi og innkomu varaþingmanna 

þeirra hefði stjórnarliðum í raun fjölgað sem 
því næmi. Þannig myndi enn frekar halla á 
stjórnarandstöðuna en með gildandi fyrir-
komulagi.

Gömul saga og ný
Bjarni Benediktsson, síðar forsætisráðherra, 
hefur að öðrum ólöstuðum lagt hvað mest 
til umræðunnar um stjórnskipun landsins. 
Sumarið 1940, þegar breskur her var nýst-
iginn af skipsfjöl í Reykjavík, sat hann og 
velti vöngum yfir því sem þá var öllum ljóst. 
Ísland myndi segja sig úr sambandi við kon-
ung og lýðveldi yrði stofnað. Ný stjórnarskrá, 
grundvallarlög til nýrrar framtíðar, var við-
fangsefni hans eins og oft síðar. Hann skrif-
ar: „Dönum getur eigi fremur en oss dulizt, 
að sagan hefir kveðið upp sinn dóm, og að 
bezt er í vináttu að jarðsetja það, sem þegar 
er dautt.“ En nýtt upphaf sá Bjarni fyrir sér 
að þyrfti ekki að grundvallast á þeim arfi 
sem Danir höfðu fært þjóðinni með stjórn-
arskránni 1874. Hann sá að líklegt væri að 
byggt væri á því sem fyrir var, enda myndi 
annað tefja fyrir lýðveldisstofnuninni. En 
hann spyr hvort það sé sjálfsagt að halda í 
þingræðisfyrirkomulagið, sem honum er til 
efs að sé heppilegt. Hann horfir til Banda-
ríkjanna sem voldugasta lýðræðisríkis heims. 
„Þar er forsetinn kosinn af þjóðinni og hann 
útnefnir ráðherrana, sem eru þinginu óháð-
ir. (...) Þingræðið í sömu mynd og hér, hefir 
ekki heldur verið tekið upp hjá einni elztu lýð-
ræðisþjóð Norðurálfunnar, Svisslendingum. 
Hefir þeim þó lengi verið viðbrugðið fyrir 
frelsisást sína og viturlega stjórnarháttu.“

Bjarni sá fyrir sér að með afnámi þingræð-
isins og beinni kosningu forsætisráðherra 
væri hið erfiða úrlausnarefni um forseta og 
samhengi í meðferð hins æðsta valds leyst 
fyrirhafnarlaust. 

Gylfi Þ. Gíslason, síðar ráðherra og þing-
maður Alþýðuflokksins, skrifaði árið eftir 
lýðveldisstofnun um sama efni. Hann aðhyllt-
ist afnám þingræðis, rétt eins og Bjarni 
fyrr. Höfuðeinkenni þingræðisins væri náin 
tengsl valdþáttanna og á þau þyrfti að skera. 
Hann vildi forsetaræði að bandarískri fyr-
irmynd, tveggja flokka kerfi sem yki skil-
virkni. Helstu kosti taldi hann vera að farið 
væri með framkvæmdarvaldið af meiri heið-
arleika og því ekki misbeitt í þágu einstakl-
inga eða flokka. Til verka myndu veljast hæf-
ari menn því stjórnin væri engum háð nema 
forseta. 

Vilmundur
Róttækari hugmyndir en þær sem nú eru 
uppi um aðskilnað valdsins komu til kasta 
þingsins þegar Vilmundur Gylfason, þing-
maður Alþýðuflokks og Bandalags jafnaðar-
manna og ráðherra, lagði fram þingsályktun-
artillögu árið 1982. Hugmynd Vilmundar var 
að forsætisráðherra yrði kosinn beinni kosn-
ingu. Hann skipaði ríkisstjórn, utan þings 
eða innan, sem færi með framkvæmdarvald-
ið. Þingið hins vegar væri kosið sérstaklega 
í aðskildum kosningum. Þingið færi eitt með 
fjárveitingar- og löggjafarvaldið. Þingmanni 
væri því óheimilt að gegna ráðherradómi og 
viki af þingi fyrir varamanni sínum veldist 
hann til starfans.

Hér er rétt að staldra við. Í upphafsorð-
um Vilmundar í greinargerð hans með frum-
varpinu má merkja vissa samfellu við daginn 
í dag. „Íslenskt efnahagslíf og íslenskt stjórn-
kerfi eru í upplausn. Erlendar skuldir á hvert 
mannsbarn í landinu nema um 4000 banda-
ríkjadölum. Verðþensla nemur nálægt 70 af 
hundraði á ári. Atvinnuleysi gæti blasað við, 
þrátt fyrir margháttað góðæri.“ 

Þessi leið Vilmundar stefnir að því að 
framkvæmdarvaldið fái umboð sitt beint frá 
þjóðinni, líkt og Alþingi gerir í dag. Mjög er 
kallað eftir róttækri kerfisbreytingu af þjóð-
inni og má til sanns vegar færa að þessi leið 
myndi uppfylla þá nauðsyn að byggja upp 
traust á milli þings og þjóðar. Framgangur 
mála ræðst af samkomulagi á milli þingsins 
og ríkisstjórnarinnar sem felur í sér vald-
dreifingu. Gegnsæi, sem mjög er kallað eftir, 
hlyti að nást þegar einstök mál væru ekki á 
valdi einstakra ráðherra heldur væru rædd 
fyrir opnum tjöldum á Alþingi.

Ráðherrarnir út fyrir vegginn
Umrót síðustu mánaða hefur vakið upp spurninguna um stöðu Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hvernig má skilja 
frekar á milli handhafa ríkisvaldsins, lýðræðinu til framdráttar? Þessari spurningu hafa menn velt upp allan lýðveldistímann. 

FRÉTTASKÝRING: Endurskoðun stjórnarskrárinnar 1. hluti

 

Framkvæmdarvald
Forseti 

Ríkisstjórn

Löggjafarvald
435 í fulltrúadeild
100 í öldungadeild 

Framkvæmdarvald
Forseti 

Ríkisstjórn

Dómsvald
Hæstiréttur

Fylkisdómstólar
Héraðsdómstólar

Kjósendur
Kjósendur

Kjósendur

Dómsvald
Hæstiréttur

Héraðsdómstólar

Forseti

Stjórnkerfi Bandaríkjanna

Stjórnkerfi Íslands

Forseti getur beitt þingið neitunarvaldi.

Fo
rs

et
i t

iln
ef

ni
r d

óm
ar

a.

H
æ

st
iré

ttu
r g

et
ur

 lý
st

 y
fir

 a
ð 

að
ge

rð
ir 

fo
rs

et
a 

sa
m

ræ
m

ist
 e

kk
i s

tjó
rn

ar
sk

rá
.

Þingið staðfestir val dóm
ara, 

Þingið getur vísað dóm
urum

 frá.
H

æ
stiréttur getur lýst lög 

andstæ
ð stjórnarskrá.

Eftirlit (þingnefndir), þingið staðfestir emb-
ættisveitingar, fer með fjárveitingarvaldið.

Kjósendur

Löggjafarvald
63 þingmenn 

Ráðherrar sitja á þingi

Þingræði (ákveður forystu framkvæmdar-
valdsins, eftirlit með framkvæmdarvaldinu.)

Undirbýr lagasetningu.

Áhrif á stjórnar-
myndanir. 

(Takmarkast af 
þingræðisreglu).

Hlutverk Alþingis:
Fulltrúa- og umræðu-
hlutverk: Að sjónarmið í 
samfélaginu hafi rödd.
Löggjafarhlutverkið: Þingið 
er aðalhandhafi löggjafar-
valdsins.
Eftirlitshlutverkið: Vakta 
framkvæmdarvaldið og veita 
því aðhald.
Fjárveitingarvald.

Löggjafarvaldið:
Fulltrúadeild: fjöldi 
fulltrúa eftir hlutfalli 
íbúa í ríkjum. Kjör-
tímabil 2 ár.
Öldungadeild: 
Tveir frá hverju ríki. 
Kjörtímabil 6 ár.

Framkvæmdavaldið:
Forseti er æðsti maður 
framkvæmdavaldsins 
og þjóðhöfðingi í senn.
Forsetinn er yfirmaður 
bandaríska hersins.
Undir forsetann heyra 
ráðuneyti og stofnanir 
með fjórar milljónir 
starfsmanna.
Ráðherrar oftast 15. 
Helstu ráðgjafar forseta 
og sitja utan þings.

Dómsvaldið: 
Skipan hæstaréttardómara er eitt 
mikilvægasta hlutverk forseta.
Hæstiréttur er sá valdamesti í heimi 
og hefur mikil áhrif á lagasetningu.

KOSTIR
■ Þingmenn hafa mikil tækifæri 

til að beita sér í þinginu. Minni 
möguleikar á fjölmennum 
þingum. 

■ Hlutfallskosningar og líklegra að 
ólíkir hugmyndastraumar fái rödd. 

■ Þingræðið er skilvirkt. Lagasetning 
einföld. 

■ Valddreifing meiri en í forsetaræði. 

GALLAR
■ Misræmi í atkvæðavægi. Fyrir-

greiðslupólitík. 
■ Stjórnmálaflokkar mjög valda-

miklir. 
■ Valdheimildir forseta óskýrar. 
■ Afskipti framvæmdarvalds af 

embættisveitingum. 
■ Oddviti framkvæmdarvaldsins 

ekki kjörinn beinni kosningu.

KOSTIR
■ Þingmenn sjálfstæðir, flokksræði 

ekki jafn sterkt og víða annars 
staðar. 

■ Einfalt að bregðast við atburðum 
eða aðstæðum. 

■ Stöðugra kerfi en þingræði. 
■ Reglulegri kosningar. 
■ Aðhald dómsvaldsins með laga-

setningu.  

GALLAR
■ Frambjóðendur lítilla flokka eiga 

erfitt uppdráttar. 
■ Kosið í fulltrúadeild á tveggja ára 

fresti sem gerir störf þeirra óskil-
virk; eru alltaf í kosningabaráttu. 

■ Tveggja flokka kerfi leiðir til eins-
leitni. Takmarkar valkosti fjöldans. 

■ Nær útilokað að koma forseta frá 
völdum. 

Getur vísað lögum 
til þjóðaratkvæða-

greiðslu.

Setur lög.

Handhafar fram-
kvæmdarvalds sjá um 

að framkvæma þá stefnu 
sem sett er af löggjafar-

valdi og úrskurðað um af 
dómsvaldi. Á Íslandi er forseti 

æðsti handhafi framkvæmdar-
valdsins. Hann framselur valdið 

til forsætisráðherra.

Umboðskeðjan. Kjósendur fram-
selja vald til þings, þing til forsætis-
ráðherra eða ríkisstjórnar, stjórn til 
ráðherra, ráðherrar til ráðuneytis, 
ráðuneyti til stofnana og síðan til 
almennra starfsmanna í opinbera 
geiranum.
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SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Fyrsti hluti af fjórum
Á morgun: Saga stjórnarskrárinnar



Garage Band Jam Pack Voices

Listaverð:  10.990
Tilboð:  6.990

Griffin Road Trip - Smartscan

Listaverð:  11.990
Tilboð:   9.990

Canon MP260  Fjölnotendatæki

Verð:  15.990
Prentar, skannar, ljósritar

Fimmtudaginn 12. febrúar á milli klukkan 18:00 og 20:00 verður kynning á nýju 
iWork og iLife pökkunum frá Apple.  Farið verður yfir helstu atriði þeirra og við 

verðum að sjálfsögðu með heitt á könnunni. Aðgangur ókeypis.

iLife og iWork ‘09 kynning

Apple Armband Nano 3G

Listaverð:  6.990 
Tilboð:     990

Erum flutt í Apple
húsið Laugavegi 182

Adobe CS3 Design Premium 
Listaverð:  239.990
Tilboð:    99.990

Marvare Sportsuite  relay 
Listaverð:  2.990
Tilboð:    690
iPod Nano 3G

iLife ‘09
Verð:         12.990
Fjölskylduleyfi: 16.990
5 notendur

iWork ‘09
Verð:         12.990
Fjölskylduleyfi: 16.990
5 notendur

MacBox Set ‘09
Fjölskylduleyfi: 37.990
5 notendur
Leopard, iLife ’09, iWork ‘09

Apple þráðlaust lyklaborð
Listaverð:  14.990
Tilboð:    6.990

Apple Mighty Mouse þráðlaus
Listaverð:  12.990
Tilboð:    8.990

Tilboð gilda til 19. febrúar, eða meðan birgðir endast,
birt með fyrirvara með prentvillur.

 Apple búðin  | www.apple.is
 Sími: 512-1300  | Opnunartími:
 Laugavegur 182  | Mán. til fös 10-18 og lau. 12-16

iWork hefur eitt þægilegasta viðmót 
fyrir ritvinnslu, töflureiknir og 

kynningarforrit á markaðinum í dag. 
Kynntu þér nýjustu eiginleika iWork 

‘09 á fimmtudaginn.

iLife ‘09 býr yfir eiginleikum eins 
og Faces, sem þekkir andlit og 
flokkar myndirnar þínar 
sjálfkrafa með hjálparhönd 
notanda.

Laugardagurinn 14 febrúar
er dagur elskenda.

Gefðu elskunni þinni iPod Nano
með áletraðri ástarjátningu.

Dagur elskenda
er framundan

Verð: 39.990
Frí áletrun fylgir öllum bleikum 

  og bláum iPodum þessa viku.
  (hámark 2 línur)

MacBook Pro 17”      Aðeins 4stk 
Intel Core 2 Duo 2.5 GHz 
2 GB innra minni
250 GB harður diskur

Tilboð vikunnar

Tilboðsverð 299.990
Rétt verð 439.990

Fyrsta sending komin
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hagur heimilanna

„Verstu kaupin? Já, þú segir það. Ætli það 
hafi ekki bara verið að fá sér vísakort og 
önnur plastkort“ segir Helena Jónsdóttir 
listamaður þegar hún er spurð að því 
hver hafi verið hennar verstu kaup í 
lífinu. „Ég man ekki hvenær ég fékk 
mér kort fyrst, það er orðið ansi langt 
síðan. Ég bara fylgdi straumnum og 
keypti það sem mig vantaði og eyddi 
umfram getu, enda erfitt að halda 
utan um öll plöstin,“ segir Helena og 
hlær. Helena telur kortin vera raun-
veruleikafirrt fyrirbæri og saknar þess 
að peningar skuli ekki notaðir oftar. Í 
dag hefur hún látið loka nokkrum af 
kortunum en segir að vegna ferða-
laga sinna erlendis sé nauðsynlegt 
að eiga að minnsta kosti eitt kort 
til að borga hótelgistingu með.

  „Bestu kaupin voru án efa „second hand“ 
upptökuvél sem ég keypti af sænskum 

háskóla,“ en Helena og Þorvaldur Þor-
steins sambýlismaður hennar voru 

þar við vinnu árið 2002. „Háskólinn 
var að endurnýja vélarnar hjá sér 
og þeir seldu mér eina fína sem 
lifir enn.“ 

Helena segist hafa notað 
vélina til að gera 13 dansmyndir, 
tónlistarmyndbönd, og svo 
notar hún vélina við kennslu í 

Listaháskólanum og líka þegar 
hún er með námskeið 

erlendis.  „Þessi kaup 
opnuðu heiminn fyrir 

mér og urðu hvatning 
að því að ég fór að 

gera stuttmyndir.“ 

NEYTANDINN:  HELENA JÓNSDÓTTIR LISTAMAÐUR

Upptökuvélin opnaði heiminn
■ Forseti Alþingis reynir að vera 
nýtinn en viðurkennir að hann er dug-
legri í uppvaskinu en matargerð.

„Ég reyni að nýta 
matinn vel og það 
geri ég til dæmis 
með því að helminga 
brauðin og frysta 
restina,“ segir Guð-
bjartur Hannesson, 
sem viðurkennir að 
vera betri í uppvaskinu en matargerð.

Nú þurfi að nýta alla hluti og mælir 
hann því með að fólk skiptist á hlut-
um innan fjölskyldunnar. „Til dæmis 
leikföng og dót sem við ætlum 
kannski að geyma fyrir barnabörnin 
en hægt er að nýta strax,“ segir hann. 
Gott sé að spara með því að nýta 
muni sem safna ryki í geymslunni.

HÚSRÁÐIÐ
FRYSTA NÝKEYPT BRAUÐ

Útgjöldin
> Kílóverð á nautagúllasi í byrjun febrúar ár hvert

Gengishrun 
íslensku krón-
unnar hefur 
áhrif víða. 
Erlingur fugla-
vinur skrifar: 
„Bónusrúsín-
ur 500 g sem 
kostuðu 119 kr. 
í fyrravetur kosta núna 238 kr. Þrestirnir sem eru 
í fæði hjá mér kvarta hástöfum yfir þessu. Þeir fá 
núna bara hálfan skammt, sem þeir segja að sé alls 
ekki nóg. Ég lofaði að athuga hvort Bónus hefði ekki 
bara reiknað vitlaust og leiðréttu þetta, svo þeir 
fengju aftur fullan skammt af sínum uppáhalds-
mat.“
Guðmundur Marteinsson framkvæmdarstjóri Bón-
uss útskýrir: „Það er rétt að Bónus-rúsínur kost-
uðu 119 kr. frá því fyrsta mars 2007 fram í maí 2008, 
frá þeim tíma hefur margt gerst og hallað á ógæfu-
hliðna. Fyrst hráefnishækkanir vegna uppskeru-
brests og síðan veiking krónunnar. Í Bónus í dag er 
því verðið 238 kr. Á næstu vikum munum við fá inn 
rúsínur frá Euroshopper í 500 g pokum og það er von 
mín að sú vara geti verið á 198 kr. pokinn, ef ekkert 
óvænt gerist í gengismálum.“

Í febrúarmánuði hafa 74 bláar tunnur og 88 
grænar tunnur verið pantaðar hjá Sorphirðu 
Reykjavíkur og tengir Reykjavíkurborg það 
við upplýsingamiða um breytta sorphirðu 
sem sendur var til Reykvíkinga um síðustu 
mánaðamót. Það sem af er mánuði hafa 
svörtum tunnum fækkað um 200 í borginni.

Af sorptunnum Reykjavíkur er bláa tunn-
an ódýrust. Árgjald blárra tunna er 7.400 
krónur og eru þær losaðar á þriggja vikna 
fresti. Í bláu tunnurnar má setja allan pappír, 
jafnt dagblöð sem sléttan pappa og karton 
og eru rúmlega tvö þúsund slíkar í umferð. 
Árgjaldið fyrir grænar tunnur er 8.150 krónur 
og eru þær fyrir almennt sorp, en einungis 
losaðar á tveggja vikna fresti. Um 2.600 
slíkar tunnur er að finna í Reykjavík. 

Svartar tunnur fyrir almennt rusl eru 
losaðar vikulega og þarf að greiða fyrir þær 
16.300 á ári. 

■ Sorptunnur í Reykjavík

Fleiri vilja bláar og grænar tunnur

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is
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Heimild: Hagstofa Íslands

ÞÚ FÆRÐ TÍMARITIN HJÁ OKKUR

Skeifan 550-4110, Smáralind 550-4140, Kringlan 550-4130, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190, Vestmannaeyjar 550-4180, Egilsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Ísafjörður 550-4170 
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Nýtt kortatímabil

Leigumarkaður hefur 
breyst mikið frá því efna-
hagsástandið komst í óefni. 
Fréttablaðið leitaði ráða 
hjá Guðbjörgu Matthías-
dóttur, lögfræðingi hjá 
Húseigendafélaginu, hvað 
gott væri að hafa í huga 
vilji menn leita lags á þeim 
markaði.

Að finna leiguíbúðir

Hægt er að finna þær á veraldar-
vefnum á slóðunum leiga.is, leigu-
listinn.is sem og á husaleiga.is. Svo 
má einnig finna þær í smáauglýs-
ingum dagblaðanna.

Framboð og eftirspurn
Guðbjörg segir barist um leigj-
endur um þessar mundir. Leigu-
verð hefur lækkað um 20 prósent 
frá því í haust. Þetta kann þó að 
breytast, segir hún, ef fólk streym-

ir í auknum mæli úr eigin húsnæði 
og á leigumarkað.

Byggingarfulltrúi
Guðbjörg mælir með því að leigu-
taki kalli á byggingarfulltrúa til að 
fara yfir íbúðina áður en flutt er 
inn. Það er gert til þess að kom-
ast hjá ágreiningi síðar meir. Til 
dæmis ef leigusali telur ranglega 
að leigutaki hafi orðið valdur að 
tjóni á íbúðinni, þá getur leigutak-
inn vísað í úttekt byggingarfull-
trúa. Eins getur leigusali vísað 
í slíka úttekt ef hann vill sanna 
að eitthvert tjón hafi verið unnið 
í búsetutíð leigutaka. Byggingar-
fulltrúar starfa á vegum sveitar-
félaganna.

Tryggingar
Leigusalar fara að sjálfsögðu 
fram á tryggingar. Fjórar leiðir 
eru algengastar. 1) tryggingarvíx-
ill, 2) sjálfskuldarábyrgð þriðja 
manns, 3) tryggingargreiðsla 
sem leigusali heldur og 4) banka-
ábyrgð.  

Samningar
Mikilvægt er fyrir leigutaka að 
átta sig á muninum á tímabundn-
um og ótímabundnum samning-
um. Tímabundnir samningar eru 
óuppsegjanlegir nema þá ef sér-
stök forsenda fyrir slíku er til-
greind í leigusamningnum. Til 
dæmis ef leigutaki setur ákvæði í 
samninginn um að ef hann þurfi 
að flytja utan þá megi hann segja 
samningnum upp. Segi leigutak-
inn samningnum upp án þess að 
slíkum forsendum sé fyrir að fara 
getur leigusali gengið að trygg-
ingunni og haldið áfram að krefj-
ast mánaðargreiðslna þar til nýr 
leigjandi er fundinn. Munnlegur 
samningur telst ótímabundinn, 
í slíkum tilfellum er sex mánaða 
gagnkvæmur uppsagnarfrestur. 

Að útkljá ágreining
Komi til ágreinings getur leigutaki 
farið með mál sitt fyrir kærunefnd 
húsaleigumála sem er á vegum 
félagsmálaráðuneytisins.

jse@frettabladid.is

Barist um leigjendur
GUÐBJÖRG MATTHÍASDÓTTIR Lögfræðingur Húseigendafélagsins hvetur leigutaka til að fá byggingarfulltrúa til að gera úttekt á 
íbúðinni áður en flutt er inn.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELMNeytendur: Bónusrúsínur hafa hækkað

Gengishrunið bitnar 
á smáfuglum

SMÁFUGLARNIR FÁ BARA HÁLFAN 
SKAMMT Gengishrunið hefur víða áhrif.
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LATEX HEILSUDÝNU

ALLT AÐ

40%
AFSLÁTTUR

SVEFNSÓFAR
ALLT AÐ

30%
AFSLÁTTUR

Verð frá
38.000 kr.

HEILSUKODDAR30%AFSLÁTTURVerð frá5.530 kr.

SÆNGURVER

30%
AFSLÁTTUR

Verð frá
3.710 kr.

KING KOIL HEILSURÚM

(Queen Size 153x203)

Verð áður 155.455 kr.

KOSTAR NÚ FRÁ 

89.900 kr.

COMODO
SvefnsófiVerð áður 398.950 kr.KOSTAR NÚ 279.265 kr.

Þrýstijöfnunar-
svampsrúm

(Queen Size 153x203)

Verð áður 165.500 kr.

KOSTAR NÚ
99.300 kr.

FJÖLSTILLANLEG
HEILSURÚM

ALLT AÐ
30%

AFSLÁTTUR

ÚTSÖLUNNI
LÝKUR Á

LAUGARDAGINN
20-60% AFSLÁTTUR!
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 131 Velta: 380 milljóni

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
315 -1,94% 915  -3,32%

MESTA HÆKKUN
ÖSSUR 0,21%

MESTA LÆKKUN
CENTURY ALUMIN. 8,82%
STRAUM.-BURÐAR. 5,70%
MAREL FOOD SY.S 5,26%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,70 +0,00% ... Atlantic 
Airways 165,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 580,00 +0,00% ... 
Bakkavör 2,08 -0,48% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 111,50 -3,46% ... Icelandair Group 
13,40 +0,00% ... Marel Food Systems 54,00 -5,26% ... SPRON 1,90 
+0,00% ... Straumur-Burðarás 2,15 -5,70% ... Össur 97,30 +0,21%

Lánastofnun sænska ríkisins, Riks-
gälden, seldi í gær sænsku fjár-
festingafélögunum Bure Equity og 
Altor fjárfestingabankann Carneg-
ie. Kaupverð nemur 2,28 milljörð-
um sænskra króna, jafnvirði 27 
milljarða íslenskra. 

Milestone átti rúman sex pró-
senta hlut í bankanum í gegnum 
sænska félagið Moderna (áður 
Invik) þegar yfir lauk og var And-
ers Fällman, forstjóri Moderna, 
stjórnarformaður bankans þegar 
ríkið tók hann yfir í nóvember í 
fyrra. Við það varð eign Milestone 
í bankanum að engu.

Bankinn lenti í hremmingum í 
fyrrahaust þegar hann neyddist til 
að afskrifa einn milljarð sænskra 
króna, hátt í tuttugu milljarða 
íslenskra að þávirði, mest vegna 
eins viðskiptavinar í október. Við 
það þornuðu lánalínur bankans 

upp og varð hann að sækja í sjóði 
hins opinbera. 

Bo Lundgren, forstjóri lána-
stofnunarinnar, segir bankasöluna 
öllum í hag. Muni söluandvirðið 
ganga upp í fimm milljarða króna 
lán frá sænska ríkinu.   - jab

KÁTIR MEÐ SÖLUNA Bo Lundgren, 
forstjóri lánastofnunar sænska ríkisins 
(hér í miðjunni) segir söluandvirði fyrir 
Carnegie ganga upp í skuldir gagnvart 
ríkinu.   FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Svíar selja Carnegie

Lyfjaframleiðandinn Britos 
Myers Squibb seldi hlutabréf í 
matvælafyrirtækinu Mead John-
son í frumútboði í Bandaríkjun-
um á þriðjudag fyrir 720 milljón-
ir Bandaríkjadala, jafnvirði tæpra 
83 milljarða íslenskra króna. 

Mead Johnson er þekktast fyrir 
barnamat, svo sem mjólkurduft 
og mauk og annað góðgæti fyrir 
ungabörn. 

Talsverðrar eftirvæntingar 
gætti í röðum fjárfesta enda var 
útboðið það fyrsta sem sést hefur 
vestanhafs í þrjá mánuði. 

Árangurinn var talsvert umfram 
væntingar, að sögn Bloomberg-
fréttaveitunnar. 

Þrjú önnur útboð eru fyrirhuguð 
vestanhafs í vikunni. 

David Erickson, yfirmað-
ur eignastýringar hjá Barclays, 
segir í samtali við Reuters-frétta-
stofuna, að hlutabréfamarkaður 
sé víða svo botnfrosinn að búast 
megi við því að fjárfestar haldi sig 
mest á hliðarlínunni og muni ekki 
hreyfa sig fyrr en í fyrsta falli í 
haust. Ástæðan sé sú að þeir hafi 

tapað á hlutabréfakaupum í rót-
grónum fyrirtækjum og því muni 
þeir sitja og bíða þar til aðstæður 
batni á fjármálamörkuðum.  - jab

FYLGST MEÐ RÁÐHERRANUM Verð-
bréfamiðlarar í Bandaríkjunum hvíldu 
taugar og lúin bein á meðan  Timothy 
Geithner flutti fyrstu tölu sína um horfur 
á mörkuðum sem fjármálaráðherra á 
þriðjudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fyrsta útboðið lítur 
dagsins ljós vestra

„Ég veit ekki hvert stefnir. Vörur 
okkar hafa gert það gott um jólin. 
En þau eru jú aðeins einu sinni á ári 
og því megum við ekki einblína á 
eitt tímabil,“ segir Xavier Govare, 
forstjóri matvælafyrirtækisins 
Alfesca. 

 Fyrirtækið hagnaðist um 17,8 
milljónir evra, jafnvirði rúmra 3,8 
milljarða króna, á síðasta rekstrar-
fjórðungi, sem er annar ársfjórð-
ungur í bókum félagsins. Jólahátíð-
in hefur fram til þessa verið með 
bestu tíðum Alfesca. Á sama tíma 
í fyrra nam hagnaður Alfesca 22,5 
milljónum evra. Samdrátturinn 
nemur um 21 prósenti. 

Sala á fjórðungnum nam 249,2 
milljónum evra, sem er um 3,5 pró-
sentum minna en á sama tíma fyrir 
ári. 

Eins og gefur að skilja setja 
aðstæður á helstu mörkuðum Alfes-
ca í Evrópu mark sitt á afkomu 
félagsins, ekki síst breyttar neyslu-
venjur í kjölfar efnahagsþrenginga 
auk verðhækkana á hráefni. 

Stjórnendur Alfesca sögðu á upp-

gjörsfundi félagsins í gærmorgun, 
að þrátt fyrir óvissu í efnahags-
málum haldi félagið sjó og hafi sett 
nokkrar nýjar vörur á markað með 
það fyrir augum að jafna veltuna. 
Þá hafi skuldir verið greiddar hratt 
niður, þar af allar íslenskar skuld-
bindingar. Erfitt sé að spá fyrir um 
horfurnar. Róðurinn verði þungur 

til skemmri tíma og muni fyrirtæk-
ið skila tapi á næstu tveimur fjórð-
ungum.

„Ég held að útlitið sé nokkuð 
dökkt fyrir næstu fjórðunga“ segir 
Haraldur Yngvi Pétursson, sérfræð-
ingur hjá IFS Greiningu. Alfesca 
hafi sýnt styrk vörumerkja sinna 
um jólin. Vísbendingar um þreng-
ingar í frönsku efnahagslífi, heima-
markaði Alfesca, muni hins vegar 
verða fyrirtækjum með hágæðavör-
ur erfitt. Þar sé Alfesca engin und-
antekning.   - jab

STERK VÖRUMERKI Philippe Perrineau, 
fjármálastjóri Alfesca, rýndi í tölurnar á 
uppgjörsfundi Alfesca í gær. Þeir Xavier 
Govare, forstjóri Alfesca, sögðu ekki 
útilokað að fyrirtækið skili tapi í þeim 
þrengingum sem einkenni evrópska 
neytendamarkaði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Erfitt fram undan hjá Alfesca
Vörumerki Alfesca stóð styrkum fótum um jólin. Útlit er fyrir að efnahags-
þrengingar í Evrópu skili sér í tapi á seinni hluta ársins.

HAGNAÐUR/TAP HLUTHAFA
Tímabil  Upphæð
2. ársfj. 2008  17,8 milljónir EUR
  eða 3,8 milljarðar króna*
2. ársfj. 2007  22,5 milljónir EUR
 eða 4,8 milljarðar króna*
Hagnaður/tap á hlut**
2. ársfj. 2008  0,305 EUR
2. ársfj. 2007  0,386 EUR

*Miðað við gengi EUR/ISK í árslok 2008
** Í evrusentum

Kínverska hagkerfið kólnar hratt, 
samkvæmt nýjustu hagtölum um 
vöruskipti í janúar sem birtar voru 
í gær. 

Útflutningur frá Kína dróst 
saman um 43,1 prósent á milli ára 
en innflutningur um 17,5 prósent. 
Mestu munar um samdrátt á hrá-
vöru og vörum tengdum fjárfesting-
um en mjög hefur dregið úr eftir-
spurn eftir þessum vöruflokkum. 

Dagblaðið International Herald 
Tribune segir tölurnar vísbendingu 
um að efnahagsaðgerðir kínverskra 
stjórnvalda virki ekki sem skildi og 
gæti því dregið hraðar úr eftirspurn 
í Kína en búist var við. 

Líkur eru á að þróunin muni skila 
sér í hraðri kólnun kínverska hag-
kerfisins. 

Hagvöxtur hefur staðið í rúmum 

tíu prósentum að meðaltali síðast-
liðin fimm ár. Telja hagfræðingar 
nú að svo kunni að fara að hagvöxt-
ur nái í besta falli átta prósentum á 
þessu ári. Í versta falli muni hag-
vöxtur fara niður í fimm prósent, 
að sögn blaðsins.  - jab

GLEÐI Í KÍNA Mjög hefur dregið úr 
eftirspurn í Kína, samkvæmt nýjustu 
hagtölum. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Hratt kólnar í Kína

Marel Food Systems tap-
aði 1,8 milljörðum króna 
í fyrra. Mesta tapið felst í 
hagræðingaraðgerðum og 
varúðarniðurfærslu. For-
stjórinn væntir betri tíðar 
um mitt ár.

„Aðstæður á mörkuðum hafa áhrif 
á öll fyrirtæki,“ segir Hörður Arn-
arson, forstjóri Marel Food Syst-
ems, um afkomu fyrirtækisins á 
síðasta ári. 

Marel tapaði 8,4 milljónum evra, 
jafnvirði 1,8 milljarða króna, í 
fyrra. Þetta er viðsnúningur frá 
árinu á undan. Mestu munar um 
síðasta fjórðung eftir ágætt ár en 
þá var afkoman neikvæð um 23,7 
milljónir evra.

Eigið fé Marel nam 286,8 milljón-
um evra um áramótin, samanborið 
við 181,8 milljónir árið á undan. Þá 
stóð eiginfjárhlutfall í 31,1 prósenti 
í lok árs sem er 27 prósenta lækkun 
á milli ára.  

Mestu munar um varúðarfærslu 

vegna framvirkra samninga upp á 
17,8 milljónir evra á fjórða ársfjórð-
ungi. Samningarnir urðu óvirkir í 
efnahagshruninu hér í október. 
Hörður segir færsluna eðlilega þar 
sem óvissa sé um kröfuna. Viðræð-
ur standa yfir um innlausn samn-
inga og óvíst hvenær niðurstaða 
liggur fyrir. 

Þá varð Marel Food Systems að 
endurmeta vörulager í samræmi 
við alþjóðlega bókhaldsstaðla 
vegna yfirtöku á matvælavinnslu-
vélahluta hollensku samsteypunnar 
Stork Food Systems í fyrra. Gjald-
færslan hljóðar upp á 9,8 milljón-
ir evra en hefur ekki áhrif á sjóð-
streymi. 

Marel Food Systems hefur ekki 
farið varhluta af yfirstandandi 
fjármálakreppu og hafa pantanir 
á stórum vinnslukerfum dregist 

saman um þriðjung. 
Hörður bendir á að fyrirtækið 

hafi gripið til annarra umfangs-
mikilla hagræðingaraðgerða, svo 
sem með uppsögnum utan land-
steinanna. Þótt líkur séu á að næstu 
tveir ársfjórðungar verði erfiðir 
muni aðgerðirnar skila sér þegar 
rofar til. 

„Við teljum aðstæðurnar tíma-
bundnar enda eru langtímahorfur 
okkar óbreyttar. Fyrri hluti ársins 
verður erfiður en svo batnar þetta,“ 
segir Hörður og bendir á að margir 
neytendamarkaðir, svo sem í Asíu 
og Suður-Ameríku, hafi ekki orðið 
fyrir skelli líkt og í Evrópu. „Kjúkl-
ingaiðnaðurinn í Bandaríkjunum 
hefur skilað tapi í fimm fjórðunga. 
Nú er hann að snúa við þótt fjár-
málakreppan sé ekki að leysast,“ 
segir Hörður.  jonab@markadurinn.is

Erfiður endir á góðu ári 
hjá Marel Food Systems

Kínverska ríkisálfyrirtækið Aluminum Corp-
oration of China samdi í gær um kaup á níu 
prósenta hlut í Rio Tinto. Kaupverðið nemur 
19,5 milljörðum Bandaríkjadala, jafnvirði 
2.240 milljarða íslenskra króna.

Álfélagið átti fyrir níu prósenta hlut í Rio 
Tinto en hafði heimild til að auka hann í tæp 
fimmtán. Stjórnvöld í Ástralíu og hluthafar 
félagsins þurfa að gefa græna ljósið á við-
skiptin. Ef af verður er þetta umfangsmesta 
fjárfesting Kínverja á erlendum mörkuðum 
til þessa, samkvæmt Financial Times.  

Kaupin fela í sér að kínverska fyrirtækið 
kaupir skuldabréf Rio Tinto fyrir 7,2 millj-
arða Bandaríkjadala, jafnvirði tæpra 830 
milljarða íslenskra króna. Bréfin eru með 
breytirétti sem felur í sér að þeim er hægt 
að breyta í hlutafé. Afgangurinn felst í beinni 
fjárfestingu Chinalco með Rio Tinto í nokkr-
um verkefnum. 

Rio Tinto hefur glímt við skuldaklafa eftir 
dýrkeypta yfirtöku á Alcan, móðurfélagi 
álversins í Straumsvík í hittiðfyrra og mun 
nýta féð til greiðslu á lánum á gjalddaga í 
október.  - jab 

Kínverjar kaupa hlut í Rio Tinto

ÁLVERIÐ Í STRAUMSVÍK Ál- og námarisinn Rio Tinto 
stefnir að því að grynnka á skuldum með sölu 
hlutafjár til kínversks ríkisálfyrirtækisins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HAGNAÐUR/TAP HLUTHAFA
Tímabil  Upphæð
4. ársfj. 2008  -23,7 milljónir EUR
  eða -5,1 milljarður króna*
4. ársfj. 2007  3,37 milljónir EUR
 eða 728,9 milljónir króna*
Allt árið 2008  -8,4 milljónir EUR
  eða -1,8 milljarðar króna*
Allt árið 2007  6,06 milljónir EUR
 eða 1,3 milljarðar króna*

Hagnaður/tap á hlut**
Allt árið 2008  - EUR
Allt árið 2007  +1,65 EUR

*Miðað við gengi EUR/ISK í árslok 2008
** Í evrusentum

AFKOMAN KYNNT Í GÆR Hörður 
Arnarson, forstjóri Marel Food 
Systems, er fullviss um að 
aðgerðir fyrirtækisins muni skila 
sér til baka þegar rofi til á mörk-
uðum.  
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Bretland er í djúpri efnahagskreppu 
og stýrivextir virka ekki lengur 
sem stjórntæki hagkerfisins. 

Þetta segir Mervyn King, seðla-
bankastjóri hjá Englandsbanka, 
í skýrslu um efnahags- og verð-
bólguhorfur sem kynnt var í gær. 

Í skýrslunni segir að hagvöxtur 
muni dragast hratt saman á fyrri 
hluta árs, verði jafnvel neikvæð-
ur um fjögur prósent fram á mitt 
ár. Betri tíðar megi vænta í byrj-
un næsta árs. 

Þá segir í skýrslunni að erfitt 
verði að ein leiðanna til að blása lífi 
í útlánastarfsemi á nýjan leik verði 
beiting óhefðbundinna aðgerða, 
líkt og breska ríkisútpvarpið tekur 
til orða.  - jab

Djúp kreppa 
í Bretlandi
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Efnahagur landsmanna er illa 
laskaður af völdum banka-

hrunsins. Skaðinn hefur kallað á 
tímabundin gjaldeyrishöft til að 
aftra frekara gengisfalli krón-
unnar, en þessi höft standa land-
inu að öðru leyti fyrir þrifum. 
Þau hneppa landsmenn í átthaga-
fjötra með því að meina þeim 
að selja eignir sínar og flytjast 
til útlanda. Sömu fjötrar fæla 
Íslendinga í útlöndum frá að 
flytjast heim. Erlent fé er læst 
inni í landinu, svo að nýtt fé fæst 
ekki til landsins utan úr heimi. 

Ísland hefur nú tvö haldreipi, 
annað í hendi, hitt innan seil-
ingar. Bæði reipin myndu binda 
Ísland traustari böndum við 
umheiminn, væri vel á þeim 
haldið, og styrkja stöðu landsins 
á alþjóðavettvangi. Þjóðin þarf á 
báðum reipunum að halda til að 
endurheimta tapað traust. 

Sjóðsreipið
Fyrra haldreipið er Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn. Ný ríkisstjórn 
Samfylkingarinnar og Vinstri 
hreyfingarinnar – græns fram-
boðs segist að sönnu vilja halda 
í reipið. Samstarfið við sjóðinn 
felst í vinnu hans að efnahags-
áætlun ríkisstjórnarinnar og 
Seðlabankans og vandlegu eftir-
liti sjóðsins með framfylgd áætl-
unarinnar auk gjaldeyrisláns frá 
sjóðnum og nokkrum einstökum 
löndum fyrir tilstilli sjóðsins. 
Bæði tækniaðstoðin og lánið eru 
nauðsynleg eins og sakir standa. 
Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks-
ins og  Samfylkingarinnar tafði 
aðkomu sjóðsins að Íslandi von úr 
viti, þótt þörfin fyrir aðstoð hans 
væri löngu ljós og margir menn 
innan lands og utan mæltu með 
henni við stjórnvöld snemma árs 
2008. Seðlabankinn og stjórnar-
andstaðan skynjuðu ekki heldur 
í tæka tíð þörfina fyrir aðkomu 
sjóðsins. 

Ábyrgð Seðlabankans má 
ráða af ummælum formanns 
bankastjórnarinnar í sjónvarpi 
hálfu ári eftir að forsætisráð-
herra Bretlands réð forsætisráð-
herra Íslands að leita til sjóðsins: 
„Hvað eru menn að tala um varð-
andi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn? 
Menn eru að tala um að þá yrði 
ríkisstjórnin að óska eftir því að 
fara í svokallað prógramm, sem 
gæti staðið í sex mánuði eða tólf 
mánuði þar sem Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn kemur hingað, 
tekur ráðin af ríkisstjórninni 
varðandi fjárlög ríkisins meira 
og minna … en þetta er notað yfir 
ríki sem hafa orðið gjaldþrota. 
Íslenska ríkið er ekki gjaldþrota. 
Það eru bankarnir sem eru í 
vandræðum, ekki íslenska ríkið í 
rauninni.“ Þessi orð bankastjór-
ans lýsa ekki næmum skilningi á 
hlutverki sjóðsins og ekki heldur 
á eðli og umfangi vandans, enda 
leitaði ríkisstjórnin til sjóðsins, 
þegar aðrar síðri leiðir reyndust 
lokaðar. Hvers vegna síðri? Rík-
isstjórnin reyndi fyrst að fá lán, 
sem var ekki bundið skilyrðum 
um skynsamlega hagstjórn. Slík 
lán voru hvergi í boði, jafnvel 
ekki í Rússlandi. Seðlabankinn 
hefur haldið áfram leynt og ljóst 
að grafa undan efnahagsáætlun 
stjórnvalda, meðal annars með 
því að flíka í tvígang ágreiningi 
við sjóðinn um vexti. Sjálfstæðis-

flokkurinn reynir að tefja löngu 
tímabæra endurnýjun á banka-
stjórn Seðlabankans, þótt hún 
sé rúin öllu trausti innan lands 
og utan. Sjálfstæðisflokkurinn 
hegðar sér eins og hann sé að 
reyna að sarga haldreipi Íslands 
í sundur. 

Evrópureipið
Hitt haldreipið er Evrópusam-
bandið. Samfylkingin og Fram-
sóknarflokkurinn eru nú sam-
mála um þörfina fyrir að sækja 
án frekari tafar um inngöngu í 
ESB. Umsókn um aðild nú myndi 
senda umheiminum skilaboð um 
einbeittan ásetning stjórnvalda 
um að koma efnahag landsins á 
réttan kjöl eins fljótt og hægt er. 
Umsókn nú myndi opna leið til að 
festa gengi krónunnar við evr-
una með Evrópska seðlabankann 
að bakhjarli og girða með því 
móti fyrir gengisóvissuna, sem 
er orsök gjaldeyrishaftanna, átt-
hagafjötranna og fjárskortsins. 

Sjálfstæðisflokkurinn held-
ur þó fast við andstöðu sína við 
inngöngu Íslands í ESB og fúlsar 
við því haldreipi, sem skjót inn-
ganga myndi færa Íslandi í hend-
ur, væri kostur veittur á henni 
af hálfu ESB. Vinstri hreyfingin 
– grænt framboð gengur á lagið 
og biðlar til Noregs um liðsinni 
til að halda Íslandi utan ESB, en 
Norðmenn færast undan. Norð-
menn eiga olíulindir og hafa því 
efni á að standa utan ESB, við 
ekki. Umsókn um aðild Íslands 
að ESB hefði getað skilað sér í 
höfn nú í febrúar, hefði ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokksins og 
Samfylkingarinnar haldið velli 
og hefði Sjálfstæðisflokkurinn 
séð sig um hönd í tæka tíð, en 
það varð ekki. Nú mun ekkert 
gerast í Evrópumálinu fyrr en 
eftir kosningar í vor. Dýrmæt-
ur tími heldur áfram að fara til 
spillis. 

Tvö haldreipi

Að endurheimta 
glatað traust 
Í DAG |
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐAN
Matthías Hemstock skrifar um lýð-
ræði

Sigurður Líndal lagaprófessor ritaði 
ágæta grein um þróun hins þrískipta 

valds á Íslandi sem birtist í Fréttablaðinu 
þann 7. febrúar síðastliðinn. Flest það er 
þar kemur fram er kunnuglegt, enda margt 
verið sagt og skrifað um þau mál, ekki síst 
af honum sjálfum. Öll sú umfjöllun virðist 
þó litlu hafa breytt um valdahlutföll stjórn-
kerfisins enn sem komið er og vafalaust 
mörgum umhugsunarefni hvað þarf til að breyting 
verði á. En undir lok greinarinnar kemur Sigurður 
fram með kenningu sem kallar á að staldrað sé við 
en hún fjallar um eina helstu hindrun lýðræðisins að 
hans mati. Kenningin virðist í hnotskurn vera þessi: 
Ofurvald afþreyingariðnaðarins hefur orðið til þess 
að fólk lifir í firringu og úr tengslum við umhverfi 
sitt, hefur misst vald á gagnrýnni hugsun og rökræðu 
og glamrar pottlokum undir stjórn „rokkara og rapp-
ara“ sem síðan getur hæglega leitt til ofbeldisverka. 

Í þessari kenningu felast nokkrar fullyrðingar 

sem fróðlegt væri að fá betur skilgreindar 
frá Sigurði eins og t.d. um hið mikla vald 
afþreyingariðnaðarins og hvort hætta stafi 
af fleiri liststefnum en rokki og rappi, mynd-
list þar meðtalinni. Hvernig virkar samspil 
gagnrýnnar hugsunar og afþreyingar? Eru 
rokkarar og rapparar slakari í að beita fyrir 
sig rökræðu en aðrir? Hvernig leiðist fólk frá 
því að glamra á pottlok yfir í að beita ofbeldi? 
Sjálfur stóð ég ásamt fjölskyldu minni fyrir 
framan Alþingishúsið þegar pottlokaglamrið 
stóð sem hæst. Mín upplifun var sú að loksins 
væri fólk búið að finna sér góðan farveg til 
að mótmæla án ofbeldis. Í þrjá mánuði þar á 

undan fóru fram meiri rökræður um íslensk stjórn-
mál en ég hef áður upplifað. En það virtist hins vegar 
breyta litlu og ekki var að sjá að aðilar í stjórnkerf-
inu hygðust axla ábyrgð á því ástandi sem komið var 
upp í þjóðarbúinu. 

Ef ég skil Sigurð rétt hefði fólk átt að hætta að njóta 
afurða afþreyingariðnaðarins, bíða eftir næstu kosn-
ingum og rökræða hlutina í rólegheitum þangað til.

Greinarritari hefur stundað 
pottlokaglamur um 30 ára skeið.

Lýðræðið á heljarþröm?

MATTHÍAS 
HEMSTOCK

Skoðaðu 
MÍN BORG
ferðablað 
Icelandair 
á www.visir.is

Heill Össuri
Stundum er alþingismönnum legið 
á hálsi fyrir að tala illa um þingmenn 
annarra flokka. Það á þó ekki við 
um Grétar Mar Jónsson, þingmann 
Frjálslynda flokksins, sem hvatti Össur 
Skarphéðinsson til dáða í sambandi 
við álver á Bakka. „Ég hef þá von,“ 
sagði Grétar á Alþingi í gær, „að 
hæstvirtur iðnaðarráðherra, hans 
viska og skörungsháttur á alla kanta, 
hans gæði á öllum sviðum, komi 
í ljós þegar fram líða stundir 
og hann muni standa vörð 
um það að framkvæmdir 
verði að alvöru þarna fyrir 
norðan, sem og annars stað-
ar á landinu. Hann hefur 
sýnt það að hann er 
góðviljaður maður og 
hugrakkur í öllu því 

sem hann tekur sér fyrir hendur. Ég 
hvet hann til dáða og hef mikla trú á 
honum fyrir norðan og annars staðar. 
[…] Vonandi á hann eftir að verða 
fyrsti olíumálaráðherra þjóðarinnar.“ 
Össuri hlýtur að þykja vænt um þessi 
hlýju orð.

20 ár milli trúarleiðtoga
Boðað hefur verið að Dalai Lama, 
hinn heimsfrægi andans maður og 
trúarleiðtogi Tíbeta, muni gefa Íslend-
ingum færi á að hlýða milliliðalaust 
á mál hans í Laugardalshöllinni 
hinn 2. júní næstkomandi. Sú 
dagsetning er athyglisverð þegar 

rifjað er upp að Jóhannes 
Páll II páfi, eini páfinn 
sem heimsótt hefur 
Ísland í þau 1.000 
ár sem kristni 

hefur verið ríkjandi trúarbrögð hér á 
landi, hélt útimessu í snemmsumars-
kalda á Landakotstúni 2. júní 1989, 
það er upp á dag 20 árum fyrr en 
nú stendur til að kunnasti trúarleið-
togi búddatrúarmanna feti í fótspor 
hans. Aðstandendur heimsóknar 
Dalai Lama hyggjast standa straum 
af kostnaðinum af henni með því að 
selja inn á stefnumót hans við Íslend-
inga. Ekki var selt inn á messu páfa á 
sínum tíma. En þrátt fyrir það mættu 

aðeins fáein hundruð manna á 
Landakotstúnið þennan svala 
júnímorgun fyrir 20 árum. 
Skyldi boðskapur brosmilda 
búddistans hafa meira aðdrátt-

arafl á Íslendinga „á þessum 
síðustu og verstu tímum“?

bergsteinn@frettabladid.is

audunn@frettabladid.isV
ændi á Íslandi er ekki nýtt af nálinni. Ýmislegt bendir þó 
til að það hafi heldur færst í vöxt á seinni árum og hitt 
er víst er að umgjörð þessarar starfsemi hefur breyst 
umtalsvert. 

Mansal er nú stöðugt oftar nefnt í tengslum við vændi 
og þótt ekki hafi enn fallið hér dómur í mansalsmáli þá ber þeim 
sem til þekkja saman um að það þrífist hér. 

Margvísleg sjónarmið eru á lofti um elstu atvinnugrein heimsins, 
eins og vændi er iðulega nefnt. Sagt er að vændi hafi alltaf þrifist 
og muni alltaf þrífast. Goðsögnin um hamingjusömu hóruna sem 
stolt falbýður líkama sinn og framfleytir fjölskyldu með góðum 
tekjum sínum er lífseig og einnig heyrist það viðhorf að hver og 
ein kona eigi að hafa frelsi til að nýta líkama sinn með þeim hætti 
sem hún kýs. Víst er að minnsta kosti að eftirspurnin eftir vændi 
er fyrir hendi og meðan svo er verður áreiðanlega reynt að mæta 
henni. 

Hér á landi er ólöglegt að þriðji aðili hafi tekjur af vændi. Hins 
vegar er hvorki refsivert að stunda vændi né kaupa það. Svíar, og 
seinna Norðmenn, hafa farið þá leið að gera kaup á vændi refsi-
verð. Nokkur reynsla er komin á þessa lagasetningu í Svíþjóð og 
hafa rannsóknir sýnt að bæði hefur dregið úr sýnilegu vændi og, 
sem ekki er minna um vert, mansali. Hins vegar er umfang dulins 
vændis ekki ljóst. 

Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta, benti í gær á það í sjón-
varpsþættinum Íslandi í dag að reynsla Stígamótakvenna væri sú 
að konur sem hafa stundað vændi beri sömu einkenni og konur sem 
hafa verið beittar annars konar kynferðisofbeldi. „Þannig lærðum 
við að skilgreina vændi sem ofbeldi gagnvart konunum sem eru í 
því,“ sagði Guðrún og lýsti þeirri skoðun sinni að á sama hátt og 
gildir um annað kynferðislegt ofbeldi þá beri að refsa þeim sem 
beri ábyrgðina, ofbeldismanninum. 

Guðrún benti einnig á að í hinum stóra heimi væri hægt að finna 
dæmi um alla hluti, einnig konuna sem stolt selur kynlífsþjónustu. 
Hún sagðist þó alls ekki geta réttlætt frelsi þessara kvenna á kostn-
að allra hinna sem ekki hafa raunverulegt val um annað hlutskipti 
en að ástunda vændi. 

Rannsóknir sýna einmitt fram á að í langflestum tilvikum eru 
félagslegar og fjárhagslegar aðstæður þeirra sem stunda vændi 
afar bágar. Kaupandinn, eða ofbeldismaðurinn, er þannig að færa 
sér í nyt aðstæður þess sem stundar vændið og beita hann kynferð-
islegu ofbeldi sem hann greiðir fyrir, annaðhvort fórnarlambinu 
sjálfu eða þriðja aðila. 

Ítrekað hefur verið lagt fram frumvarp á Alþingi þess efnis að 
gera kaup á vændi refsiverð en það hefur ekki náð fram að ganga. 
Full ástæða er til að fara að dæmi Svía og leiða slíkt í lög. Kaup á 
vændi er kynferðislegt ofbeldi og á því að vera refsivert eins og 
samkomulag ríkir um að annað kynferðislegt ofbeldi sé. 

Vera kann að vændi verði aldrei útrýmt. Það þýðir þó ekki að 
samfélag, sem hefur mannréttindasjónarmið í heiðri, jafnræði 
kynja og almenna mannvirðingu, eigi að samþykkja vændið í laga-
setningu.

Vændi er ein af mörgum birtingarmyndum 
kynbundins ofbeldis.

Elsta atvinnu-
greinin
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UMRÆÐAN
Ari Skúlason skrifar 
um nýbyggingar

Árum saman hefur ekki 
verið hægt að treysta 

opinberum gögnum um 
byggingarstarfsemi. Upp-
lýsingum frá sveitarfé-
lögum og Fasteignamati 
hefur ekki einu sinni borið 
saman um hve mikið var 
byggt í fortíðinni. Opinberar spár 
um íbúðabyggingar hafa sveifl-
ast ótrúlega mikið og því lítið að 
marka þær. Í efni frá Seðlabank-
anum á undanförnum árum hefur 
t.d. glögglega komið fram hvernig 
röngum tölum hefur verið dælt inn 
í líkön sem reikna út þjóðhagsspár. 
Ekkert heildaryfirlit hefur verið til 
um áform sveitarfélaganna á  höf-
uðborgarsvæðinu um lóðaframboð 
og framkvæmdir og lítið samstarf 
þeirra á milli þar um.

Í ljósi alls þessa ákvað Lands-
bankinn þegar árið 2005 að gera 
sínar eigin kannanir og greiningar á 
byggingamarkaðnum. Fyrsta könn-
unin var gerð vorið 2005 og strax þá 
var ljóst að það stefndi í offramboð 
á íbúðarhúsnæði. Meiri íbúafjölg-
un en reiknað var með á árinu 2005 
og 2006 og mikill hagvöxtur varð 
síðan til þess að draga úr áhyggj-
um af umframframboði og talið var 
að þetta húsnæði myndi ganga út. 
Landsbankinn gerði aðra könnun á 
byggingum og framboði íbúðarhús-
næðis sumarið 2007. Niðurstöður 
voru enn í sömu áttina og augljós-
lega stefndi í mikið umframfram-
boð. Þetta átti sérstaklega við um 
nágrannabyggðir Höfuðborgar-
svæðisins.

Sumarið 2008 gerði Landsbank-
inn enn eina könnun á byggingu 
íbúðarhúsnæðis. Nú var tilgangur-
inn að áætla hversu mikið væri til 
af ónotuðu nýju húsnæði á nokkrum 
nýbyggingarsvæðum á höfuðborg-
arsvæðinu en upplýsingar um slíkt 
hafa ekki verið til. Niðurstöður 
þeirrar könnunar hafa verið nokk-
uð í umræðunni undanfarið, sumum 
finnst tölur okkar vera háar, en 
öðrum lágar í ljósi sögusagna um 
tómar íbúðir í þúsundatali. Þar sem 
mikil eftirspurn virðist vera eftir 
þessum upplýsingum verður hér 
gerð lauslega grein fyrir þessari 
könnun.

Könnunin var unnin sumarið 
2008 (júní/júlí) á grundvelli ítar-
legra skipulagsgagna um helstu 
nýbyggingahverfi á höfuðborgar-
svæðinu og nágrannabyggðum. 
Tölurnar eiga því eingöngu við um 

nýbyggingar og fullbúnar 
lóðir á þeim svæðum og ná 
einungis til fjölbýlis, rað- 
og parhúsa. Einbýlishús-
um er því sleppt. Könn-
unin fólst í því að meta 
byggingarstig íbúða og að 
kanna hvort fullbyggðar 
íbúðir væru í notkun eða 
ekki. Könnunin var gerð 
með mjög íhaldssömum 
hætti þannig að íbúð var 
ekki talin ónotuð nema 

algerlega augljóst væri að svo væri. 
Niðurstöður voru svo unnar miðað 
við hvert nýbyggingarhverfi fyrir 
sig. Sum hverfi, eins og Helgafells-
land í Mosfellsbæ og Úlfarsárdalur, 
voru mjög lítið byggð á þessum tíma 
en önnur, eins og Akraland í Garða-
bæ og Norðlingaholt, nær fullbyggð. 
Niðurstöður fyrir einstök sveitarfé-
lög má sjá í meðfylgjandi töflu. Eins 
og áður segir gilda tölurnar einung-
is fyrir nýbyggingarsvæði í þessu 
sveitarfélögum.

Sé reynt að átta sig á því hvort 
þetta er lítið eða mikið má gera sam-
anburð við fjölda íbúða í viðkom-
andi sveitarfélögum. Þá er reynd-
ar verið að bera fjölbýli í byggingu 
saman við allar íbúðir. Sá saman-
burður er skakkur að því leyti að 
hlutfall einbýlis er hærra í sumum 
sveitarfélögum en öðrum. 

Sé litið á fjölda íbúða í byggingu 
og tilbúinna lóða sem hlutfall af 
öllum íbúðum kemur í ljós að hlut-
fallið er mjög hátt í sumum sveitar-
félaganna, sérstaklega í Mosfellsbæ, 
en einnig í Garðabæ og Hafnarfirði. 
Á öllu höfuðborgarsvæðinu er hlut-
fallið um 8% af íbúðafjölda og það 
er ljóst að Reykjavík dregur með-
altalið verulega niður. Hlutfallið í 
bæjunum í kring er að meðaltali í 
kring um 12%.

Sé hins vegar litið á fjölda ónot-
aðra fullbúinna og nær fullbúinna 
íbúða sést að þetta hlutfall var hæst 
í Garðabæ og Hafnarfirði, en lang-
samlega lægst í Reykjavík. Þetta 
hlutfall er að meðaltali mun hærra í 

nágrannabæjunum en á höfuðborg-
arsvæðinu.

Það má því ætla að hvorki virðist 
þörf á húsnæði né lóðum á næstu 
misserum sé litið til heildarfjölda, 

en líklegt er samt að skortur muni 
verða á sumum íbúðategundum, t.d. 
litlum íbúðum. 

Til viðbótar við þau nýbygginga-
svæði sem þarna voru til skoðunar 
hefur mikið verið fjárfest í lóðum 
og byggingarlandi í Reykjavík, m.a. 
í miðborginni. Niðurstöður úr laus-
legri könnun Landsbankans á áætl-
uðu byggingamagni í miðborginni 
einni saman var um 2.000 íbúðir. 
Gífurleg fjárbinding liggur í þess-
um lóðum og svæðum.

Tölur af þessu tagi sjást ekki oft 
og margt hefur augljóslega farið 
úr böndunum hvað byggingarstarf-
semi varðar á síðustu árum. Ein 
megin ástæða þess er e.t.v. skortur 
á öruggum upplýsingum um hvað er 
að gerast. Þarna hafa margir komið 
að máli, en segja má að bygging-
arfyrirtæki, fjármálastofnanir og 
sveitarfélög hafi öll leikið mikilvægt 
hlutverk í þessu mikla leikriti. 

Höfundur er hagfræðingur og 
starfar hjá Landsbankanum. 

Kannanir Landsbankans 
á umfangi íbúðabygginga 

  Tilbúið Fokhelt Í byggingu Grunnur Lóð Alls
Kópavogur 173 141 153 36 654 1157
Garðabær 183 53 59 77 306 678
Hafnarfjörður 332 107 258 347 468 1512
Mosfellsbær 27 22 138 75 734 996
Reykjavík 169 76 427 157 673 1502
Samtals 884 399 1035 692 2835 5845
       
Reykjanesbær 128 22 170 38 597 955
Árborg/Selfoss 104 19 15 40 116 294
Hveragerði 16 24 4 8 35 87
Akranes 41 45 26 42  154
Samtals 289 110 215 128 748 1490

Samtals alls 1173 509 1250 820 3583 7335

Hlutfall byggingamagns af 
fjölda íbúða í sveitarfélögum

Kópavogur 10,4% 2,8%
Garðabær 18,7% 6,5%
Hafnarfjörður 18,3% 5,1%
Mosfellsbær 37,9% 1,9%
Reykjavík 3,1% 0,5%
Meðaltal 7,9% 1,7%
    
Reykjanesbær 15,1% 2,4%
Árborg/Selfoss 10,0% 4,2%
Hveragerði 9,7% 4,4%
Akranes 6,5% 3,6%
Meðaltal 11,9% 3,2%

Meðaltal alls 8,4% 1,9%

Íbúðir í 
byggingu 
og tilbún-

ar lóðir

Fullbúnar 
og nær 
fullbúar 
íbúðir

ARI SKÚLASON

Atvinnurekendur mega ekki bíða 
UMRÆÐAN
Hermann Guð-
mundsson skrifar 
um atvinnumál

Íslenskt atvinnulíf 
hefur orðið fyrir mikl-

um áföllum. Í dag eru 
liðnir 11 mánuðir síðan 
að eðlilegt aðgengi var 
að fjármagni á Íslandi. 
Endalok þessara erfiðleika sem 
fjármálafyrirtækin lentu í birt-
ust síðan í falli bankanna í október 
síðastliðnum.

Þegar horft er til þeirra skil-
yrða sem atvinnurekendum hefur 
verið boðið uppá nú um langa hríð 
þá er nánast með ólíkindum að 
eitthvað skuli enn standa uppi. 
Hagstjórn landsins hefur verið í 
molum í nokkur ár og ekki hefur 
verið horft á heildarmyndina held-
ur mikið frekar á afmarkaða þætti 
efnahagslífsins og til skemmri 
tíma. Eitt af mestu meinunum 
sem við höfum verið að glíma við 
er sú staðreynd að bankar gerð-
ust gerendur í íslensku atvinnu-
lífi í stórum stíl í stað þess að vera 
bakhjarl og gæslumenn góðra 
áætlana og góðra viðskiptahátta. 

Bankar eiga að hafa það 
hlutverk að taka við fjár-
munum einstaklinga og 
fyrirtækja og finna fyrir 
það fé lántakendur sem 
geta og vilja greiða vexti 
og kostnað bankanna. 
Bankar eiga ekki að taka 
fé almennings og hefja 
samkeppni í stórum stíl 
við sína viðskiptavini í 
von um að hagnast meira 
með þeirri aðferð heldur 

en með útlánum.
Nú er mikið talað um endurreisn 

á íslensku efnahagslífi. Þessi frasi 
hefur enga eiginlega merkingu og 
ekkert bitastætt hefur komið fram 
sem réttlætir þessi orð. Það er því 
mín bjargfasta skoðun að atvinnu-
rekendur mega ekki bíða eftir 
einu eða neinu. Okkar skylda er 
sú að reyna með öllum ráðum að 
reka okkar fyrirtæki með hagsýni 
og framsýni að leiðarljósi. Mér er 
það vitanlega ljóst að staða fyr-
irtækja er mjög mismunandi og 
sum þeirra munu ekki geta hald-
ið áfram. Það er hins vegar eðli-
legur gangur í markaðsbúskap að 
fyrirtæki nái ekki að landi þegar 
harðnar á dalnum, þannig hefur 
það verið alla tíð. Við skulum samt 
ekki gleyma þeirri staðreynd að 

þegar eitt fyrirtæki leggst af þá 
færast þau viðskipti sem það hafði 
til annara í greininni og styrkir 
grundvöll þeirra starfa sem þar 
eru.

Það er líka vel þekkt fyrirbæri 
að þegar illa árar og fólk hefur 
misst vinnu þá stökkva frum-
kvöðlar til og stofna til eigin 
rekstrar vegna þess að þeir hafa 
litlu sem engu að tapa. Það er erf-
iðara að stíga upp úr vel borgandi 
vinnu til að taka áhættu. 

Það er skylda okkar allra að 
hjálpast að við að gera þessa erf-
iðleika sem þjóðin gengur í gegn-
um sem léttbærasta. Fólk og 
fyrirtæki þurfa að greiða niður 
skuldir sínar í því mæli sem þau 
ráða við. Atvinnurekendur þurfa 
að fara eins varlega og hægt er í 
að skera niður störf þar sem hvert 
starf sem tapast hefur áhrif á 
störf í öðrum fyrirtækjum. Fyrir-
tæki sem geta haldið áfram að 
halda við eignum og eða fram-
kvæma þurfa að gera það. Þannig 
takmarkast fallið í þjóðarfram-
leiðslu. Þau fyrirtæki sem verða 
að draga saman seglin þurfa að 
bjóða fólki frekar minna starfs-
hlutfall með stuðningi atvinnu-
leysistryggingarsjóðs heldur en 
að segja fólki alfarið upp störf-

um. Það er fólki ómetanlegt að 
hafa vinnustað og hlutverk.

Við sem stöndum í atvinnu-
rekstri vitum mikið mun betur 
en stjórnvöld hvernig rekstur 
fyrirtækja gengur fyrir sig og 
hvaða skilyrði þurfa að vera til 
staðar. Það er þess vegna sem við 
megum ekki bíða eftir einhverj-
um aðgerðum. Okkar er að standa 
vaktina nótt og dag með okkar 
fólki og reyna með öllum ráðum 
að láta enda ná saman.

Við sem erum að reka stærri 
fyrirtækin höfum nú í langan 
tíma verið að fjármagna minni 
fyrirtæki sem ekki fá fyrir-
greiðslu vegna vanda bankanna. 
Það er okkar skylda að vinna með 
okkar viðskiptavinum að lausnum 
til að ekki þurfi að koma til stöðv-
unar rekstrar sem getur lifað. 
Þessi staða er hins vegar ekki 
langtímalausn.

Langstærsta hagsmunamál 
atvinnulífsins er aðgangur að 
fjármagni á eðlilegu verði. Sá 
aðgangur lokaðist í mars 2008. 
Stjórnvöld hafa ekki getað komið 
þessum skilyrðum í lag enn sem 
komið er og virðist það helst vera 
vegna tæknilegra mála í peninga-
málastefnunni. Stjórnvöld sem 
vilja ráðast að auknu atvinnuleysi 

þurfa einfaldlega að lækka verð á 
fjármagni til að hægt sé að nýta 
ódýrt fjármagn til atvinnusköp-
unar. Það hefur líka vakið athygli 
að sá aðili sem mestu fjármagni 
ræður yfir (lífeyrissjóðir) hefur 
ekki sýnt neitt frumkvæði í því 
að bjóða fyrirtækjum fjármagn 
tímabundið á meðan stjórnvöld 
eru að glíma við myntina okkar 
og trúverðugleikann. 

Að lokum er mikilvægt að muna 
að kreppan tekur enda og að lífið 
heldur áfram. Okkar þjóð hefur 
á síðustu 100 árum farið í gegn-
um 2 heimsstyrjaldir, kreppuna 
miklu og margar smærri kreppur. 
Samt hefur þessi þjóð aldrei haft 
það betra í lífsgæðum og þótt 
að nú komi bakslag tímabundið 
þá er engin ástæða til örvænta. 
Framtíð landsins er björt vegna 
þess hvernig okkar atvinnulíf er 
saman sett, að mínu mati mun 
gamla Evrópa eiga mikið erfið-
ari tíma við að endurreisa sitt 
atvinnulíf þar sem samkeppn-
ishæfni iðnfyrirtækja í Evrópu 
er fyrir bý í samkeppni við iðn-
fyrirtækin í Asíu. Framtíðin er 
björt og látum engan segja okkur 
annað.

Höfundur er forstjóri N1. 

HERMANN 
GUÐMUNDSSON

TILBOÐ

Gildir 12.-22. febrúar

998kr.
200g - kílóverð 4.990
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ÍSLENSKT
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„Kjóllinn og skórnir eru úr 
Topshop en kragann keypti ég hræ-
ódýran í Claire‘s í Bandaríkjun-
um,“ segir Anna Sóley Viðarsdótt-
ir, nemi í Iðnskólanum í Reykjavík 
og afgreiðslustúlka í Spúútnik og á 
B5. „Reyndar er kraginn hugsað-
ur sem ballettpils á litlar stelpur 
en ég ákvað að nota það bara sem 
kraga,“ segir Anna Sóley og bætir 
við kímin að hún hafi frá upphafi 
hugsað sér pilsið þannig. „Ég ætl-
aði nú ekki að reyna að troða mér 
í það hinsegin.“

Sokkarnir eru fínlegir og 
skreyttir með blúndum, en þá fékk 
hún á netinu. „Ég fann einhverja 
búð í gegnum eBay og keypti fullt 

af bæði háum og stuttum sokk-
um en ég hef mjög gaman af að 
skreyta mig með sérstökum sokk-
um,“ segir hún og nefnir að fatastíl 
hennar sé best lýst sem stelpuleg-
um eða dömulegum. „Ég er eigin-
lega aldrei í buxum. Síðan held ég 
að ég hafi nánast fæðst á hælum. 
Ég fótbrotnaði einu sinni og þá var 
ég á flatbotna skóm en vona nú að 
það gerist ekki aftur þar sem ég 
varð að fá mér eitt flatbotna par til 
að teygja á kálfavöðvunum,“ segir 
hún og brosir.  

Anna Sóley segist reyna að 
hugsa út fyrir rammann þegar 
hún klæðir sig og nýtur þess að 
vera öðruvísi. „Ég reyni að sjá 

möguleikana í hverri flík fyrir 
sig og hef gaman af að nota föt á 
annan hátt en þau voru upphaf-
lega ætluð til,“ segir hún áhuga-
söm. „Ég er mikið fatafrík og 
eftir að ég fór að vinna í Spúútnik 
safna ég vönduðum „vintage“-flík-
um. Þær eru einstakar og mögu-
leikarnir eru endalausir. Ég nota 
til dæmis blúndupils sem sjal eða 
ponsjó, smáatriðin eru oft falleg 
og gaman að fötin eigi sér sögu.“ 
Spúútnik býður upp á kílómark-
að þessa dagana. „Þá kostar kíló 
af fötum bara 3.900 krónur og því 
er hægt að gera reifarkaup,“ segir 
þessi hugmyndaríka stúlka. 

 hrefna@frettabladid.is  

Fæddist líklega á hælum
Anna Sóley Viðarsdóttir hefur lengi haft áhuga á fatnaði og hönnun, enda vinnur hún í tískuversluninni 
Spúútnik og stundar nám við Iðnskólann í Hafnarfirði. Hún er dömuleg í klæðaburði og oftast á hælum.

Anna Sóley notar föt 
oft á hugvitssaman 

hátt. Kraginn sem 
hún skartar hér var til 
að mynda upphaflega 
hugsaður sem ballett-

pils á litlar stelpur.
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BúSetA HeIMA - Þarfir og þjónusta við eldri 

borgara er yfirskrift málþings sem verður haldið 

föstudaginn 20. febrúar næstkomandi frá klukkan 

13.00-16.00 á Háskólatorgi. Skráning á rbf@hi.is 

fyrir 18. febrúar.

• 8 vikna byrjendanámskeið
• Ástundunartímar fyrir vana
• Námskeið fyrir eldri borgara
• Lyftingarnámskeið fyrir byrjendur og vana.

lyftingarnámskeiðin byggjast á rope Yoga, lyftingum, stöðum, fl æði-
æfi ngum, teyjum, öndunaræfi ngum og hámarksnýtingu næringar, 
ásetningur næringar og matar-
prógrammi. Mjög öfl ugt námskeið, færri í hóp og 2 kennarar 
6 vikna námskeið. nánari upplýsingar á heimasíðunni www.elin.is

elín Sigurðardóttir
rope Yoga Meistarakennari
Íþróttafræðingur

Rope Yoga • elin.is • Bæjarhrauni 2 • Hfj. • Sími: 696 4419

lyftinga-námskeið hefjast 16. febrúar
byrjenda-námskeiðin hefjast 2. og 3. mars

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

TILBOÐ
2 PÖR

AF
 LEÐURHÖNSKUM 

4.590 KR.
YFIR 60 LITIR

 



Inga R. Bachmann opnaði skart-
gripaverslunina Hringa rétt fyrir 
jól en þar er að finna hvers kyns 
sérsmíði og hönnun. 

Segja má að skartgripahönnun 
Ingu einkennist af þrenns konar 
mótívum: sjónum, borginni og 
sveitinni. Í sjávarflokknum má 
finna fiska, kuðunga, þara og 
annað sjávarfang sem Inga mótar 
í gull og silfur. Í borgarflokknum 
bregður fyrir múrsteinamunstri, 
fólki og bílum og í sveitarflokkn-
um eru alls kyns dýr, könguló-
arvefir, hnetur og maurar. Þá er 
boðið upp á sérsmíði eins og nafna-
hálsmen, ermahnappa, giftingar-
hringi og fleira. 

„Ef fólk fær hugmyndir og á sér 
til að mynda uppáhaldsdýr þá sér-
smíða ég þau líka eftir pöntun,“ 
segir Inga. Hún útskrifaðist sem 
gullsmiður frá Spáni árið 2005 og 
starfaði hjá Aurum í Bankastræti 
þar til hún opnaði Hringa.

Inga á ekki langt að sækja gull-
smíðaáhugann en afi hennar var 
járnsmiður og bróðir stálsmiður. 
„Ég var mikið á verkstæðinu hans 

afa sem barn og var fljótt ákveð-
in í því að fara út í einhvers konar 
málmsmíði.“

Í Hringa, sem er til húsa á 
Laugavegi 20b, er einn veggur 
tileinkaður nýjum listamanni í 

hverjum mánuði. „Ég fæ hingað 
hina ýmsu listamenn og nú er það 
Hildur Yeoman fatahönnuður sem 
hefur lagt vegginn undir sig. Verk 
eftir Söru Riel eru svo væntanleg.“
 vera@frettabladid.is

Fisktorfur, fólk og maurar
Gullsmiðurinn Inga R. Bachmann hannar skartgripi sem skipta má í þrjá flokka. Hún sækir innblástur til 
sjávar, borgar og sveita og í verslun hennar, Hringa, má finn múrsteina-, maura- og fjöruskart.

Fisktorfa til skrauts.Hálsmen og eyrnalokkar úr borgarflokknum.

Hringur og hálsmen með múrsteina-
munstri úr borgarflokknum.

Inga mótar kuðunga, bíla og köngulóarvefi í gull og silfur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NÝJAR VÖRUR  streyma nú inn í tískuvöruverslanir þegar útsölunum 

er að ljúka. Víða er margt fallegt að finna og enn má gera góð kaup ef 

vandlega er að gáð.

Klossaðir skór og 
hvítar doppur
SKÓR VORU LANGT FRÁ ÞVÍ AÐ 
VERA Í AUKAHLUTVERKI Á TÍSKU-
SÝNINGU DAVID JONES.

Á tískusýningu ástralska vöruhúss-
ins David Jones í gær kenndi ýmissa 
grasa. Þar mátti meðal annars sjá skó 
í úrvali en eins og meðfylgjandi myndir 
bera með sér geta þeir gert gæfumuninn.

Smáatriði eins og hvítar doppur á svört-
um ökklaskóm umbreyta svörtu dressi 
á augabragði. Þá eru svartir sjó-
ræningjaklossar ómótstæðilegir og 
seiðandi við gammosíur og frjálslega 
slá. - ve

Kannt þú
skyndihjálp?

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22 
í Hamraborg 11, 2 hæð. 
Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Námskeiðsgjald: 4.500 kr. á mann.

Leiðbeinandi er Laufey Gissurardóttir.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11    www.redcross.is/kopavogur     opið virka daga kl. 10-16

Frekari upplýsingar má fá með því að hringja í síma 554 6626
eða senda tölvupóst á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 3. okt.

Frekari upplýsingar má fá með því að hringja í síma 554 6626
eða senda tölvupóst á kopavogur@redcross.is.

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða 
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 3. október

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp miðvikudaginn 18. febrúar kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Skráning er til 17. febrúar
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Háir hælar komu fram 

á sjónarsviðið í kring-

um 1500. Upphaflega 

voru þeir hugsaðir fyrir 

reiðfólk til að koma í 

veg fyrir að fóturinn 

rynni úr 

ístaðinu.

wikipedia.org

Í þeirri gríðarlegu sam-
keppni sem ríkir í dag í 
tískuheiminum er nauð-
synlegt fyrir tískuhúsin 

að skapa einhvern lykil-fylgi-
hlut. Það kann að vera taska, 
klútur, belti eða eitthvað annað 
sem tryggir sjáanleika tísku-
hússins. Þannig eru hugsanlegir 
viðskiptavinir minntir á tilvist 
viðkomandi hönnuðar í daglegu 
lífi, ekki síst ef hver einasta 
áhugamaður um tísku þekkir 
gripinn langar leiðir. Þetta á til 
dæmis við um hinn fræga Her-
mès-klút 90x90cm sem er rúm-
lega sjötugur en lætur engan 
bilbug á sér finna. Töskurnar 
tvær sömuleiðis frá Hermès, 
Kelly (heitir eftir Grace) og 
Birkin (eftir Jane) eru sömu-
leiðis órjúfanlegur þáttur af 
glæsileika og fágun tískuhúss 
Hermès og, í seinni tíð, gríðar-
leg og ótæmandi tekjulind. Hátt 
í hundrað og áttatíu ár eru liðin 
síðan fyrstu töskurnar komu á 
markaðinn en tískuhúsið hefur 
hins vegar alltaf haft vit á því 
að fylgja tískunni hæfilega til 
að skapa mýtuna í kringum 
vörurnar án þess að festast í 
fortíðinni. Það sanna áralang-
ir biðlistar eftir fyrrnefndum 
töskum.

Chanel framleiðir hina frægu 
tösku með keðjunni 2.55 sem 
heitir einfaldlega eftir sköp-
unartímanum: febrúar (2) árið 
1955 (55). Hátt á sextugsaldri 
en selst sem aldrei fyrr.

Litla Gucci-taskan sem gjarn-
an er nefnd Jackie eftir hinni 
einu og sönnu forsetafrú, Johns 

F., en hún notaði hana í byrj-
un 1960 og átti fleiri gerðir. 
Hún var tískugoð þessa tíma og 
fleiri stjörnur fylgdu í kjölfar-
ið. Í gegnum tíðina hefur taskan 
skipt um efni og ýmis smá atriði 
en er alltaf hluti af tískusvið-
inu. 

Sumar frægar töskur eru 
sem betur fer aðeins yngri. Til 
dæmis má nefna Bagettuna 
frá Fendi (le Baguette) sem 
Silvia Fendi hannaði árið 1997 
og hefur í tíu ár verið kynnt 
í nýjum lit eða efni á hverri 
tískusýningu og sást oft í Sex & 
the City undir handlegg Carrie 
Bradshaw, einmitt eins og 
bagetta.

Ein alfrægasta taska sem 
fram hefur komið á síðustu 
árum er líklega Lady Dior sem 
Díana prinsessa af Wales gerði 
fræga. Hún var upphaflega 
hönnuð í anda stóla Napoleons 
III sem meistari Dior bauð við-
skiptavinum sínum að sitja á í 
sölum tískuhússins. Bernadette 
Chirac gaf Díönu töskuna árið 
1995 þegar hún kom til París-
ar til að opna sýningu á verkum 
Cézanne en LVMH sem auðvit-
að styrkir sýninguna er eigandi 
Dior. Milli Díönu og töskunnar 
var þetta ást við fyrstu sýn og 
seinna var hún mynduð á barna-
spítala í Birmingham með barn 
í höndunum og töskuna góðu. 
Myndin fór um heim allan og á 
nokkrum mánuðum höfðu selst 
200.000 töskur. Svo er bara að 
líta í fornsölurnar og sjá hvort 
þessar eðaltöskur séu ekki til 
fyrir skít á priki.  bergb75@free.fr

Hver er sinnar tösku smiður

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Nýkomnir glæsilegir dömuskór 
úr leðri með skinnfóðri. Margir litir 

Stærðir: 37 - 41 
Verð: 14.450 

Laugaveg 54, 
sími: 552 5201

Laugaveg 54, 
sími: 552 5201



Bók er stofuprýði
BÆKUR ERU PRÝÐI EF ÞEIM ER 
RAÐAÐ Á RÉTTAN MÁTA.

Hér eru nokkur góð ráð fyrir þá 
sem eru að raða upp í bókahill-
urnar á heimilinu.

Flokkaðu bækurnar eftir höf-
undum eða efni. 

Raðaðu bókunum upp eins 
og á bókasafni. Gott er að hafa 
stærri bækurnar til vinstri og 
minni bækurnar til hægri.  

Verðmætar bækur er gott að 
geyma í skápum með glerhurð-
um til að halda þeim rykfríum.  

Handbækur ætti að geyma í 
hillu fyrir ofan tölvuna þar sem 
auðvelt er að ná í þær þegar 
unnið er við skrifborðið.

Svo er ávallt góður siður að 
þurrka af bókum annað veifið.

Úti er snjór og frost. Fjölskyldan ákveður að fara 
saman í sleðabrekkuna. Hlátrasköll og skrækir 
hljóma um grundir þegar mamma, pabbi og börnin 
þjóta niður snjóklædda hæðina. Þegar heim er komið 
liggja snjófötin um alla ganga, vettlingar og húfur á 
ofnunum. Börnin bíða spennt í stofunni meðan ilmurinn 
af heitu súkkulaði berst úr eldhúsinu og fyllir vitin. Svo 
leggst þögn yfir ærslabelgina meðan þeir súpa af hinum 
ástsæla drykk með rjómarönd. solveig@frettabladid.is

Rjúkandi 
súkkulaðibolli
Í þeim frosthörkum sem staðið hafa á landinu 
undanfarið er freistandi að búa til heitt súkku-
laði til að ylja sér. Til að auka á vellíðan má súpa 
kakóið úr fallegu máli eða bolla.

Þessi bolli minnir óneit-
anlega á nýjasta mynstur 
Royal Copenhagen. Fæst í 
Duka á 2.500 krónur.

Kakó 
er best 
í stóru höldulausu 
máli enda gott að hita 
kaldar hendur með því 
að halda utan um heitan 
bollann. Þetta svart/hvíta 
mál fæst í Duka og kostar 
2.400 krónur.

Blómum prýdd kakó-
kannan minnir á góðar 
stundir í eldhúsinu hjá 
ömmu. Þessi er frá 
Tékk-Kristal og 
kostar 8.990 
krónur.

Rjúkandi heitt 
súkkulaði er gott í 
kalda kroppa eftir 
viðburðaríkan dag 

úti í snjónum.
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Ákaflega breskur bolli og undir-
skál skreytt bleikum rósarunna. 
Fæst í Duka á 3.490 krónur. Litríkur kaffibolli sem vel má 

nýta undir rjúkandi kakó. Fæst 
í Tékk-Kristal á 3.700 krónur.

ÍSSKÁPURINN  er alltaf meira aðlaðandi ef hann er snyrti-

legur. Gott er að affrysta hann og þrífa reglulega og tilvalið að 

nota tækifærið þegar kalt er til að geta geymt viðkvæmustu 

matvælin úti meðan á verkinu stendur.
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VANDAÐAR DANSKAR 
BÓKAHILLUR
VIÐARTEGUNDIR
LJÓS - EIK. HLYNUR.

COFFEE OG KISUBERJA

HÚSGAGNAVERSLUN V/HALLARMÚLA - 108 REYKJAVÍK
SÍMI 553 8177 & 553 1400   heimilispriði.is   hallarmuli@islandia.is
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MYND/DANIEL BLOM

Þrjá sólarhringa í snjóhúsi
Sigurður Ó. Sigurðsson gróf sig í fönn í 
aftakaveðri. BLS. 2

Nú er rét t i  t íminn t i l  
að n jóta út i ver unnar 
í  ný jum brekkum 
og frábær u færi .    

Dag ef t i r  dag,  kvöld ef t i r  kvöld.  Svona á þetta að vera!

Upplýsingar á skidasvaedi.is

og í síma 5303000

Það er frábær stemning á SkíðasvæðunumÞað er frábær stemning á Skíðasvæðunum
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Sigurður Ó. Sigurðsson veit 
hvernig á að vera útbúinn fyrir 
vetrarferðir á hálendi Íslands.

Sigurður Ó. Sigurðsson hjálpar-
sveitarmaður hefur tekið þátt í 
leit að fólki og farið á fjöll sér til 
dægradvalar. Svo er hann aðstoð-
arskólastjóri Björgunarskólans 
og leiðbeinir á námskeiðum fyrir 
fjallafólk. Til hans leituðum við 
til að fræðast um hvernig bæri 
að grafa sig í fönn ef til kæmi af 
illri nauðsyn. Hann var fús til að 
svara, en benti á að í skólanum 
væri fólki kennt að vera rétt búið 
og velja verkefni við hæfi svo það 
lenti ekki í ógöngum. „Viss búnað-
ur á að vera með í öllum ferðalög-
um í fjalllendi að vetri til; þar á 
meðal skófla sem er öryggistæki 
lendi einhver í snjóflóði og eins ef 
maður þarf að láta einhvers staðar 
fyrirberast. Snjóflóðaýla er æski-
leg og mikið veltur á hlýjum og 
góðum klæðnaði. Vist í snjóhúsi 
þarf ekki að vera slæm ef menn 
eru rétt búnir,“ segir hann. 

„Þegar fólk grefur sig í fönn 
þarf að varast hlíðar sem snjó-
flóðahætta gæti verið í og finna 

skorninga á flatlendi. Stundum 
má nota eitthvað sem maður er 
með til að búa til skjól fyrir vindi 
og hægt að setja bakpoka í gatið. 
Síðan þarf að stilla klukku svo hún 
hringi á klukkutíma fresti, fara á 
stjá og koma blóðinu á hreyfingu. 
Málið er að halda sér virkum en 
detta ekki í mók sem býður hætt-
unni heim.“

Sjálfur hefur Sigurður grafið 
sig í fönn í aftakaveðri á Vatna-

jökli 1996. „Smá næturstund varð 
að þremur sólarhringum í litlu 
snjóhúsi með átta manns. Við 
vorum á leið úr Snæfelli í Goða-
hnjúka og nokkrir kílómetrar 
eftir. Vatnajökull getur verið óút-
reiknanlegt veðravíti með mik-
illi ofankomu. Við vorum aldrei 
í lífshættu. Það fór bara illa um 
okkur. Þetta er alltaf spurning 
um að geta beðið þar til óveðrinu 
lýkur.“  - gun

Björgvin Björgvinsson, skíða-
kappi frá Dalvík, fékk fyrstu 
skíðin sín þriggja ára. „Bróð-
ir minn keypti fyrstu skíðin 
handa mér á flóamarkaði á Dal-
vík,“ segir Björgvin en þar með 
fékk hann skíðabakteríuna og 
keppti á sínu fyrsta móti sex 
ára.

„Ég byrjaði nú bara á að 
labba upp litlar brekkur bak 
við húsið heima en um fjögurra 
ára aldur byrjaði fjörið. Þá fór 
ég að æfa og fimm ára byrjaði 
ég í alvöru keppnisþjálfun. Ég 
keppti fyrst á Andrésar andar 
leikunum sex ára og keppti upp 
fyrir mig í aldri því keppendur 
þurftu að vera orðnir sjö ára.“

Afrekaskrá Björgvins í 
skíðaíþróttinni er löng en þegar 
blaðamaður náði af honum tali 
var hann staddur  í Austurríki 
við æfingar fyrir heimsmeist-
aramót sem fram fer í Frakk-
landi 15. febrúar. Hann segir 
ekki til betri tilfinningu en þá 
að þeytast niður brekkurnar í 

sól og góðu veðri og viðurkenn-
ir að sækja í spennu.

„Ég hef stokkið stærsta 
teygjustökk í Evrópu sem er 
um 200 metrar. Það var ágæt-
isstökk en ef ég frétti af ein-
hverju stærra þá er ég spennt-
ur fyrir því,“ segir hann hlæj-
andi. „Tilfinningin er ekki sú 
sama og í bröttustu brekkum 
en þó eitthvert kikk sem mér 
finnst gaman að fá. En svo hef 
ég stundað smávegis golf á 
sumrin og þar slaka ég á.“ - rat 

Sækir í hraða og spennu

Björgvin Björgvinsson skíðakappi 
hefur stundað skíði frá unga aldri en 
hann fékk fyrstu skíðin sín þriggja 
ára. MYND/GUÐMUNDUR JAKOBSSON

Skíða- og brettaskóli barna í 
Hlíðarfjalli er fyrir fimm til 
tólf ára börn. Þar öðlast byrj-
endur öryggi í brekkunum og 
læra undirstöðuatriði eins og að 
stoppa í plóg, eða pitsu eins og 
það er stundum kallað, beygja, 
stjórna hraðanum og að nota 
barnalyftuna. 

Börn sem eru lengra komin 
læra á stólalyftuna. Þeim er 
kennt að komast úr plógnum og 

að taka samsíða beygjur. Þegar 
börnin hafa náð góðum tökum 
á íþróttinni geta þau svo fengið 
að kanna nýjar hliðar á fjallinu, 
kynnast Strýtunni og ævintýra-
leiðum undir leiðsögn kennara. 

Í skólanum er blandað saman 
leik og kennslu. Þá er lögð 
áhersla á að börnin læri reglur 
og umgengni á skíðasvæðunum. 
Nánari upplýsingar má finna á 
www.akureyri.is. - ve

Læra svig, brun og að 
fara í plóg eða pitsu

Byrjendur læra undirstöðuatriði eins og að beygja og stjórna hraðanum hvort 
sem er á skíðum eða snjóbrettum.

Þversnið af snjóhúsi. 

Skófla er mikilvægt öryggistæki að sögn Sigurðar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Þrír dagar í snjóhúsi

HJÁTRÚARSÝNING Á TORGI

Kl. 19:00
Barnaleiðsögn um grunnsýninguna um hjátrú 

Kl. 19:30
Leiðsögn um sýninguna Endurfundi

Kl. 20:00
Spilmenn Ríkínís leika og syngja þjóðlega 
tónlist

Kl. 20:30
Stuttur fyrirlestur um hjátrú 

Kl. 20:30
Barnaleiðsögn um grunnsýninguna um hjátrú 

Kl. 21:00
Leiðsögn um sýninguna Endurfundi

Kl. 21:30
Stuttur fyrirlestur um hjátrú 

Kl. 22:00
Spilmenn Ríkínís leika og syngja þjóðlega 
tónlist

Opið 11-24 

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · sími 530 2200 · www.thjodminjasafn.is · Opið alla daga vikunnar nema mánudaga kl. 11–17

Föstudaginn 13. febrúar verður fjölbreytt dagskrá 

á Þjóðminjasafni Íslands í tengslum við Safnanótt.

Aðgangur ókeypis 17-24

HJÁTRÚ Á ÞJÓÐMINJASAFNINU Á SAFNANÓTT 7  9  13



www.ellingsen.is

Reykjavík  Fiskislóð 1  Sími 580 8500  mánud.–föstud. 10–18  Laugard. 10–16  Akureyri  Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630  mánud.–föstud. 8–18  Laugard. 10–16

COLUMBIA
Þegar lagt er upp í skíðaferð skiptir höfuðmáli að vera vel búinn. Fatnaðurinn frá Columbia byggir 

á 70 ára reynslu í þróun og framleiðslu á útvistarfatnaði og stenst kröfur þeirra vandlátustu.

COLUMBIA
jakki, dömu
svartur

COLUMBIA
jakki, herra
grænn

COLUMBIA
jakki, dömu
hvítur

COLUMBIA
jakki, herra
köflóttur

COLUMBIA
buxur, herra
grænar

COLUMBIA
jakki, herra
svartur

COLUMBIA
jakki, herra
grænn/grár

23.990 kr.

32.990 kr.

23.990 kr.

39.990 kr.

22.990 kr.

24.990 kr.

34.990 kr.

19.990 kr.

34.990 kr.

COLUMBIA
buxur
svartar

22.990 kr.

COLUMBIA
jakki, dömu
svartur/hvítur
tveggja laga

31.990 kr.

COLUMBIA
buxur, herra
köflóttar

11.990 kr.

COLUMBIA
buxur, barna
brúnar

COLUMBIA
jakki, dömu
hvítur/rauður
tveggja laga

19.990 kr.

COLUMBIA
buxur, herra
gráar
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Á næsta ári eru liðin tíu ár 
síðan Heiða Birgisdóttir kynnti 
til sögunnar eigin fatalínu fyrir 
brettastelpur undir nafninu 
Nikita.

„Brettamennska er lífsstíll sem 
tengist svo miklu fleiru en bara því 
að fara í fjöllin til að renna sér á 
brettum í snjó. Brettafólk klæðir sig 
á ákveðinn hátt og lifir eftir ákveð-
inni lífsspeki, ásamt því að skipta 
sér í hópa eftir því hvernig það 
klæðir sig eða rennir sér. Úr verður 
fastheldin fjölskylda með traust og 
heilbrigð vinabönd sem nær langt 
út fyrir brekkurnar,“ segir Ásgeir 
Höskuldsson, markaðsstjóri Nikita, 
sem nú kallar eftir myndum og 
hvers kyns aðsendu efni frá bretta-

stelpum um víða veröld. Tilefnið er 
tíu ára afmæli Nikita og bók sem út 
kemur í lok árs af því tilefni. Bókin 
hefur hlotið nafnið Sideway Sistas: 
The Story of Girls Who Ride en þar 
verður lífsstíl Nikita-stúlkunnar 
fagnað, ásamt því sem saga Heiðu 
í Nikita verður sögð. 

„Bókin er nú í startholunum og 
við farin að fá sent efni úr öllum 
áttum, en Þórdís Claessen hönn-
uður tekur til við að setja bókina 
saman í sumarbyrjun,“ segir Geiri 
sem vill glaður sjá sem fjölbreytt-
ast efni frá brettastelpum heimsins, 
ekki síst þeim íslensku. 

„Allt efni er velkomið, hvort sem 
það eru uppskriftir, ljóð eða annað, 
því við viljum fá stelpur til að skapa 
sem mest og höfum oft haldið hinar 
ýmsu keppnir í nafni Nikita til að 

ýta undir sköpunargáfu stelpna og 
leyfa þeim að taka þátt í því sem við 
erum að gera.“ 

Geiri segir brettaíþróttina frá-
brugðna öðrum íþróttagreinum 
sem oftar en ekki hafa yfir sér fast-
mótaðra form þar sem fólk mætir 
á reglulegar æfingar með þjálfara. 
„Í fjöllunum eru það vinahópar sem 
hvetja sína liðsmenn og halda hóp-
inn þess fyrir utan. Einmitt þess 
vegna var Nikita stofnað; til að geta 
haldið áfram að lifa og hrærast í 
brettamennskunni og færa stelp-
um flott föt til að klæðast við hin 
ýmsu tilefni.“

Frestur til að senda inn myndir 
og efni vegna tíu ára afmælisbókar 
Nikita er til 30. apríl. Nánari upp-
lýsingar er að finna á vefsíðunni 
www. nikitaclothing.com. - þlg

Stórafmælisbók Nikita
Hér sýnir bandaríska brettastúlkan Maribeth Swetkoff kúnstir sínar á bretti í fatnaði 
frá Nikita, en stúlkurnar hér eru allar atvinnumenn í fremstu röð. MYND/JOHN WEBSTER

Jordie Karlinski í stuði á handriði.
 MYND/DANIEL BLOM

Ótrúleg Magalie Dubois frá Kanada.
 MYND/DANIEL BLOM

Nú viðrar vel til útivistar. Vetrar-
íþróttir eins og vélsleðaakstur 
eru vinsælar en nauðsynlegt er að 
fara varlega. Birkir Sigurðsson, 
vélsleðamaður á Akureyri, situr 
í stjórn Landssambands íslenskra 
vélsleðamanna. Hann segir öflugt 
starf fara fram innan félagsins, 
sem stendur fyrir vélsleðaferðum 
og námskeiðum í akstri og öryggis-
málum.

„Á námskeiðunum hjá okkur 
er gríðarlega mikið lagt upp úr 
öryggisþáttum, bæði öryggisbún-
aði og svo háttalagi á fjöllum,“ út-

skýrir Birkir. „Í dag huga menn 
meira að öryggi en áður. Einu sinni 
notuðu menn bara hjálm en nú fer 
enginn á vélsleða án þess að nota 
hjálm, brynju og alvöruskó sem 
veita vörn gegn kulda og áverk-
um. Snjóflóðaýla er líka öryggis-
tæki sem allir ættu að nota.“

Miðað er við bílprófsaldur til að 
aka vélsleða og þá getur fólk geng-
ið í félagið. Meðlimir eru hátt á ní-
unda hundrað og veitir aðild að 
félaginu aðgang að bæði fræðslu 
og líflegu félagslífi.

„Á landsmótið í Kerlingarfjöll-

um, sem haldið er í mars, mæta 
hátt í 200 manns svo starfið er 
mjög fjörugt. Ferðir á vegum fé-
lagsins eru alltaf undir öruggri far-
arstjórn, bæði dagsferðir og lengri 
ferðir.“ Á heimasíðunni www.liv.is 
er að finna upplýsingar um dagskrá 
vetrarins, öryggismál og fleira. En 
hvað er það sem heillar við vél-
sleðaakstur um hálendið?

„Númer eitt, tvö og þrjú er að 
upplifa náttúruna á einstakan 
hátt. Að komast yfir þvert landið 
á nokkrum klukkutímum er ein-
stök upplifun.“ - rat

Áhersla á öryggi og fræðslu
Vélsleðamenn í Kerlingarfjöllum. Aðild að Landssambandi vélsleðamanna veitir aðgang að líflegu félagslífi og fræðslu.

MYND/BIRKIR SIGURÐSSON

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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„Þetta er búið að vera meiri hátt-
ar og held ég óhætt að fullyrða að 
aldrei frá upphafi hafi verið svona 
gott start í Bláfjöllum,“ segir Einar 
Bjarnason, rekstrarstjóri skíða-
svæðisins í Bláfjöllum, sem hefur 
verið opið sextán daga í röð.

Hann segir yfirleitt milli tvö 
og þrjú þúsund manns á svæð-
inu á virkum dögum en um helg-
ar tvöfaldist fjöldinn. Nýlega var 
opnunartíminn lengdur, er nú 
opið til níu á kvöldin en ekki 
til klukkan átta. Einar segist 
ekki hafa orðið var við mikla 
fjölgun skíðaiðkenda en fólk 
nýti vissulega tímann og 
skíði lengur.

Nokkrar nýjungar urðu 
á svæðinu í haust. „Við 
breyttum brekkunum 
gríðarlega, stórbættum 
aðstöðuna fyrir æfinga-
fólk á suðursvæðinu og 
gerðum norðurleið sem 
flestir þekkja sem öxl-
ina. Hún er alveg ný og 
er flottasta skíðabrekk-
an á landinu,“ segir 
Einar en einnig var lýs-
ingin stórbætt og bætt 

við snjó girðingum sem hafa nýst 
vel. „Til dæmis opnuðum við norð-
urleiðina í fyrsta skipti, held ég, í 
sögu Bláfjalla á undan öðrum lyft-
um,“ segir Einar.

Skíðamenningin hefur breyst 
nokkuð síðustu ár. Einar segir að 
brettafólki hafi fjölgað mikið, sér-
staklega sé það áberandi á virkum 
dögum. Um helgar sé meira af fjöl-
skyldufólki sem virðist halda sig 

frekar við skíðin. Þarfir þessara 
hópa séu ólíkar en hluti af nýju 
norðurleiðinni sé hugsuð fyrir 
brettafólk, þar hafi verið gert 

ýmislegt fyrir það eins og 
að ýta í palla.

Nú spáir hlýind-
um, er draumurinn 
búinn? „Við kunn-
um bara að hugsa 
jákvætt hér og 
munum örugg-
lega bara fá 
snjókomu,“ segir 
Einar glaðlega. 

 - sg

Öxlin flottasta brekkan

Einar Bjarnason rekstrar-
stjóri er ánægður með 

skíðavertíðina í Bláfjöllum.

Brettafólki hefur fjölgað í brekkum Bláfjalla. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þrjár ískrosskeppnir verða haldn-
ar á Mývatni í ár. Sú fyrsta hefur 
nú þegar farið fram, eða hinn 17. 
janúar síðastliðinn, en önnur um-
ferð Íslandsmeistaramótsins í ís- 
og snjókrossi verður 14. febrúar 
næstkomandi. Síðasti skráningar-
dagur var í gær. Þriðja keppnin 
verður síðan 14. mars. 

Í ískrossið eru notuð hefðbund-
in mótorkrosshjól. Akstursíþrótta-
félag Mývatnssveitar (AM) hélt 
fyrstu umferð Íslandsmeistara-
mótsins á Mývatni og mættu rúm-
lega 40 keppendur til leiks, sem 
var toppmæting. Búist er við góðri 
mætingu í febrúar.  - hs

Ískross á Mývatni
Þátttaka var með besta móti í síðasta ískrossi á Mývatni sem fram fór 17. janúar 
síðastliðinn en þrjár keppnir verða haldnar á Mývatni í ár. MYND/PÉTUR BJARNI GÍSLASON

 Notuð eru hefðbundin mótorkrosshjól.

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

Rýmum lagerinn fyrir nýrri hjólasendingu
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FJÖLÞJÁLFAR
frá aðeins
kr. 49.900

HLAUPABÖND
frá aðeins

kr. 149.900

Mótormax - Kletthálsi 13 - Sími 563-4400

www.motormax.is

Vertu klár fyrir veturinn 
með Mótormax
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Kristján G. Kristjánsson hefur 
boðið upp á jeppaferðir frá 
árinu 1995 og segir jeppa-
mennsku vera hálfgerða fíkn.

Náttúran skartar fagurhvítum 
búningi um vetrartímann og er þá 
kjörið að fara í jeppaferðir til að 
komast á nýja staði. „Þegar snjór 
er yfir öllu þá opnast ýmsir mögu-
leikar þar sem hægt er að fara 
um á jeppum án þess að skemma 
landið. Snjórinn er eins og varnar-
skjöldur á landinu,“ segir Kristján 
G. Kristjánsson, stofnandi og eig-
andi Mountain Taxi. 

„Á veturna er einna skemmti-
legast að fara inn í Landmanna-
laugar. Svo er mjög gaman að fara 
yfir Kaldadal og upp á Langjökul, 
Vatnajökul eða í Þórsmörk,“ segir 
Kristján sem er vanur jeppamað-
ur en hann hefur rekið fyrirtæki 

sitt frá árinu 1995. Kristjáni þykir 
landið einstaklega fallegt í vetr-
arbúningi en þegar allt er á kafi í 
snjó er mikilvægt að vera rétt út-
búinn. „Oft er heilmikið verkefni 
að komast á leiðarenda á veturna 
og ekki hægt nema á öflugustu bíl-
unum. Frá og með janúar og febrú-
ar er mikið farið á fjöll en þá skipt-
ir miklu að allur búnaður og öryggi 
sé í lagi. Tækin þurfa að virka, 
menn þurfa að vera vel nest aðir 
og mikilvægt er að ferðast saman 
í hópi. Síðan þarf að huga sérstak-
lega að veðurspám,“ segir hann 
ákveðinn og bætir við að veður 
geti orðið válynd á fjöllum.

Á vefsíðunni mountaintaxi.is 
má finna allar helstu upplýsing-
ar um fyrirtækið og þar er hægt 
að setja sig í samband við Kristján 
og félaga. „Við gerum fólki tilboð 
í jeppaferðir og hægt er að koma 
með eigin hugmyndir að ferð. Við 

sérsníðum ferðina að óskum við-
skiptavinarins,“ segir Kristján og 
bætir við að febrúar líti vel út. „Nú 
þegar er búið að bóka jafnmikið og 
á síðasta ári en þetta eru nánast 
eingöngu útlendingar. Þeim þykir 
mikið ævintýri að lenda í alvöru 
byl eða íslensku veðri sem breytist 
á klukkutíma fresti. Gaman er að 
segja frá því að við fáum oft sömu 
viðskiptavinina aftur og aftur.“

Rekstur jeppaferða er kostn-
aðarsamur en það stöðvar fæsta. 
„Frelsið og hin ólýsanlega nátt-
úrufegurð sem maður upplif-
ir á góðum dögum er þó vel þess 
virði. Þetta verður hálfgerð fíkn 
hjá þeim sem byrja og í mínu til-
felli varð þetta nánast eins og 
sjúkdómur og eina lækningin var 
að stofna fyrirtæki svo ég gæti 
unnið við að vera á fjöllum og haft 
þannig efni á því,“ segir Kristján 
og hlær.  - hs

Frelsið og náttúran heilla

Kristján fékk jeppabakteríuna fyrir mörgum árum og hefur ekki losnað við hana 
síðan. Hann stofnaði Mountain Taxi árið 1995 og fékk þannig draumastarfið. 

Ísland er ekki síður fallegt í vetrarbúningi og þegar snjór þekur jörð er hægt að komast á nýja staði. MYND/MOUNTAIN TAXI

Oft myndast skemmtileg stemning í jeppaferðunum enda mikið ævintýri.

Viðskiptavinir Mountain Taxi eru einna helst af erlendu bergi brotnir og koma sumir 
aftur og aftur. Óútreiknanlegt veðurfarið og náttúrufegurðin heilla.

Langsleðar eða bobsleðar urðu fyrst vinsælir á nítjándu öld í 
St. Moritz í Sviss. Hins vegar voru það ekki Svisslendingar sem 
voru upphafsmenn að langsleðabruni sem nú er keppt í á Ólymp-
íuleikum heldur auðugirir enskir túristar sem voru gestir hins 
sögufræga Krup Hótels. 

Ævintýragjörnum og ríkum gestum hótelsins datt í hug að 
breyta hefðbundnum sleðum bæjarins í tæki sem hægt væri 
að keppa á. Mikil stemning myndaðist og hraðskreiðir sleðarn-
ir þutu niður götur bæjarins og lentu stundum á gangandi veg-
farendum. Til að minnka hættuna á slíkum atvikum var byggð 
braut árið 1870 sem er að stórum hluta búin til af náttúrunni og 
hefur tvisvar verið notuð á vetrarólympíuleikum. 

Fyrsta langsleðafélagið var stofnað árið 1897. Með tímanum 
breyttust langsleðabrautirnar frá því að vera beinar í að vera 
með beygjum. Einnig urðu miklar breytingar á sleðunum sem 
fyrst voru úr viði en urðu síðar straumlínulagaðir úr trefjaplasti. 
Hraðametið í langsleðabruni er 201 kílómetri á klukkustund. - sg

Íþrótt ævintýragjarnra 
Þotið af stað. NORDICPHOTOS/GETTY



FIMMTUDAGUR  12. FEBRÚAR 2009 7vetrarlíf ● fréttablaðið ●

Ferskt loft í lungun gerir 
hverjum manni gott. Þegar 
hvítt er yfir öllu og grein-
ar trjánna drjúpa þungar af 
snjó stefnir hugur göngu-
mannsins út. Þá er 
gott að vera vel 
búinn. Hér eru 
nokkrir nytsam-
legir munir sem 
gera vetrargöngutúr-
inn mun ánægjulegri. - sg

Gott á göngu

Sniðugir tvöfaldir 
vettlingar. Hægt er 
að taka flísvettlinga innan úr ytri 
hanskanum. Fæst í versluninni 
Íslensku ölpunum á 5.995 krónur.

Göngustafur léttir 
göngufólki lífið. 

Þessi fæst í Everest 
á 19.995 krónur.

Þegar snjórinn er djúpur er 
gott að vera með legghlíf-
ar. Þessar fást í Everest á 
6.495 krónur.

Hlý húfa með norsku mynstri og 
klædd með flísi. Fæst í Íslensku 
ölpunum á 1.995 krónur.

Fallegar og mjög hlýjar lúffur. 
Fást í Everest á 8.495 krónur.

HELLYHANSEN.COM

Stórglæsileg sérblöð,
Föstudagur

Heimili og hönnun
Matur

fylgja fréttablaðinu í febrúar.
Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:

Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is
Bjarni Þór í síma 512 5471 eða bjarnithor@365.is

Hlynur í síma 512 5439 eða hlynurs@365.is
Benedikt í síma 512 5411 eða benediktj@365.is

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  6. febrúar 2009

Vona að 
vinnan skili 
árangri 
Hrefna Hallgrímsdóttir og 
Linda Ásgeirsdóttir samein-
uðust í áhuganum á leikhúsi 
fyrir litlu börnin

SKEMMTI-
LEGAST AÐ 
KENNA 
Katrín Jakobsdóttir lætur 
ráðherraembætti ekki 
stöðva sig í kennslunni

VILJA KALLA 
FRAM INNRI 
BYLTINGU
Filippía Elísdóttir og 
Agnieska Barenowska 
hanna búninga fyrir ÍD

SÓDA 
STREAM ER
SNILLD
Alexía Björg Jóhannes
dóttir leikkona og hlut-
irnir sem eru í uppáhal

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR  7. FEBRÚAR 2009

KATRÍN ÓLÍNA PÉTURSDÓTTIR

Sigursæl í Svíþjóð
HÖNNUN

Nýstárleg eldstæði
INNLIT

Hestagerði í portinu

Gildistími 14.febrúar.

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

janúar 2009

Ebba Guðný Guðmundsdóttir eldar

Ljúffengt grænmetis- 
bolognese
Matur sem gleður munn og maga 

Léttir hvunndagsréttir
Þorskur í meðförum meistarakokka 

Sjávarfang með 
þjóðlegu ívafi

Hollir réttir
Heilnæm og góð fæða sem stuðlar að 
hreysti og langlífi

MELÓNUR KJÖRIÐ MEGRUNARFÆÐI ELDAÐ ÚR ÆTIGARÐINUM
VINSÆL VERSLUN OPNUÐ AFTUR HJÁLPARTÆKI SEM BÆTA HEILSUNA

13. febrúar 14. febrúar 14. febrúar





STAÐGREIÐSLA Í BOÐI.
Óskum eftir að kaupa Toyota Corolla 
árg.’93 - ‘01 ,ásamt fleiri tegundun af 
sömu árgerð. Upplýsingar í síma.562-
1717 og 8673769 hjá Bílalíf,Kletthálsi 2. 
bilalif@bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Sverasta gerð með öllu
Dodge RAM 2500 árg. 2007, spil, allur 
læstur ofl ofl. i óaðfinnanlegu ástandi 
37“ breyting glæný negld dekk. NAV, 
blootouth, lúga, leður, ofl ofl. Ísl. lán. 
Nánari uppl. Netbílar ehf.

Sjón er sögu ríkari.
4 x 4 húsbíll með öllum búnaði og 
þægindum í ferðalagið hvert á land 
sem er. Öryggisbelti fyrir 7. TV 2 x skjáir 
/ DVD / GPS / WC/ Sturta/ Markýsa/ 
svefnpláss fyrir 4-5. / 2 x setustofur. 
ofl,, ofl. sjá nánari lista um búnað hjá 
Netbílum ehf. ATH nýr kostar um 18 
millj. Verð tilboð

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

FORD TRANSIT T 650 FSC Árg 2006, 
ek 20 þ, markísa, sólarsella Verð kr 
7.990.000 Vantar allar gerir húsbíla 
á skrá

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

Óskum eftir MMC L200 Pallbílum frá 
árg 1997 til 2001 ! Erum með kaupend-
ur.... ATH erum að leita af bílum um 
ALLT LAND!

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 og Corollu Sedan 
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

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Corolla 1.6 wagon 1998 ekinn 
153þ km rafmagn í rúðum ný heilsárs-
dekk nýskoðaður 2010 bíll í góðu lagi 
uppl í síma 772-9700

Peugot Partner 1998 ekinn 120þús km 
bíll í góðu standi verð 255.000 en nú 
aðeins 155.000 kr. fyrstur kemur fyrstur 
fær uppl í síma 772-9700

MMC Pajero Dakar árg. 12.06, ek. 40 
þ.km. 3.2 dísel, 7m, leðurkl., toppl. 
dráttark. 33“ dekk, Webasto miðstöð. 
Skipti á ódýrari. S 896 1339.

Suzuki Grand Vitara XL-7 árg. ‘05, ssk., 
ek. 100þ. 5 eða 7 manna. Alvöru jeppi 
- topp eintak. Fæst með yfirtöku láns. 
Greiðsla 45 þús. pr. mán. Uppl. í s. 
893 3397.

Hoda CRV ‘01 ek. 102 þús. sjsk. sk. ‘10 
ný tímareim, ný dekk. V. 699 þús. S. 
868 4432.

HNÍFAR-SILFUR-TÁLGUN-
HNÍFAR

Handverksnámskeið alla daga, sjá dag-
skrá á handverkshusid.is eða hringja. 
Handverkshúsið Bolholti 4, s. 555 
1212.

Útsala, 500 þús. strg.
Til sölu Golf 1600. Árg. ‘01. Ek. 132þ. 
Vel með farinn. Mikið endurnýjaður. 
S. 661 9191.

Chrysler Stratus árg 2
Ek. 160.000, rafm. í rúðum, sætum og 
speglum. Þjófavörn og fjarstart. Verð 
250.000 Sími 615-2000.

Honda Accord ‘04 mótor 2,0 ek. 54 
þús. V. 1.370 S. 692 2214.

Fiesta ‘97Sk. ‘10. V.
Fiesta ‘97 3ja dyra, ný tímareim, góð 
vetrard., sumard. á felgum fylgja. Ek. 
100þ. S. 891 9847.

 0-250 þús.

SPARIBAUKUR Á 155 ÞÚS
Suzuki Swift árg 97“ 5gíra skoðaður 
2010 , ek 135þ vetrardekk uppl 894-
6383

TILBOÐ 150 þús!!!
Mitsubishi Lancer station 1600 árg’97 
ek.190 þ.sk.09 heilsárs dekk,cd,raf-
magn í rúðum ofl.áett verð 290 þús 
TILBOÐ 150 þús!!! s.841 8955

Ford Fiesta ‘98 5g., nýsk., ek. 158þ. Góð 
naglad. Verð 170þ. S. 660 4545.

Til sölu pallhús á Dodge Ram hvítt 
70.Þús uppl í s:6966677

Hyundai Accent ‘95. Þarfnast smá lagf. 
Endursk. Tilb. óskast. Nýtt bremsurör. 
Ökufær og hægt að skoða hvenær sem 
er. S: 616 2389 & 557 8084 Stella.

 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

!!! BÍLL ÓSKAST !!!
Vantar bíl fyrir allt að 100þús stgr , má 
þarfnast lagfæringa en ekki vera eldri 
en 1997 uppls 857-7245

VANTAR ÓDÝRAN
Vantar bíl helst yngri en ‘95 Má þarfnast 
smá lagf. Skoða allt. Má kosta 0-95 þús. 
S. 897 8779

Audi Q7,7manna óskast í skiptum fyrir 
M.Benz ML 270 CDI ‘02,ek.116 þús.
uppl.8423980

Fjölskyldubíll óskast
Vantar station eða fjöldskylduvænan 
bíl - Ekki eldri en 2001 og ekki keyrður 
meira en 120.000, verð allt að 400.000 
kr. Hafið samband: oskar.ingi@gmail.
com

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 bilar@
bilabankinn.is Bílarnir þurfa ekki að 
vera í topp standi, mega vera ryðgaðir 
og bilaðir.

 Jeppar

Thorvaldssen Bar leitar eftir vaktstjóra 
um helgar og á virkum kvöldum. 
Umsækjandi þarf að vera ábyrgum 
fyrir mörgum atriðum, metnaðarfullur, 
stundvís, með reynslu og ekki undir 22. 
uppl. veitir Rósa Amelía í s: 6979557 
eða Kolbrún í s: 8614844

Excelent whole body massage for you.
S.8411837

 Sendibílar

Toyota Hiace 4x4 árg. ‘07 ek. 14 þús. M. 
botnplötu og dráttarkúlu. S. 856 0060.

Vaskbíll M. Benz 413 árg. ‘05, 20m3 
kassi, 750kg lyfta. Verð 5,3. S. 663 
9664.

Til sölu Pegeot Expert árg 2000 
Keyrður 207000.Áhvílandi er 180,000 
þús Ásettverð 450,000.Uppl: síma 
8219222

 Mótorhjól

Óska eftir bíl eða jeppa í skiptum fyrir 
KTM Superduke árg. 2006, ásett verð er 
rúm 1 millj. Uppl. í síma 897 6604.

Honda cbr 600RR ‘05 ek. 17 þús. V. 790 
þús. S. 692 2214.

 Fjórhjól

Til sölu CAN-AM Outlander 800 Ltd. 
Edition árgerð 02-2008 með öllum 
aukahlutum og tveimur dekkjasettum á 
felgum. Ekið 1900 km. Verð 1.850.000. 
Uppl. í síma 892 1882.

 Kerrur

KYMCO. HJÓLIÐ SEM HEFUR FARIÐ 
SIGURFÖR UM HEIMINN. GÆÐI Í 
GEGN OG FRÁBÆRT VERÐ. VDO EHF 
BORGARTÚN 36 588 9747 www.vdo.is

 Vinnuvélar

Nýr 12 þús. L vatnstankur úr áli fyrir 
krókheysi með öllum búnaði til sölu. 
Verðtilboð. S. 869 4787.

www.snjokedjur.is
Ath. erum fluttir! BETRI VERÐ! Snjókeðjur 
fyrir VINNUVÉLAR & VÖRUBÍLA. SKM 
ehf. Viðarhöfða 2 - S. 517 8400.

Nýl. hjólaskóflur, „Búkollur“ valtari, 
þjöppur, skotbómulyftari, ljósavél-
ar, fleygar, ýmsar skóflur, ofl. til sölu. 
Uppítaka mögul. Ísl. fjárm. Uppl. s. 824 
1840. Landsverk ehf.

 Bílaþjónusta

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

Vinnuvélar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

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

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.

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

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

 Bókhald

NB!
Tek að mér bókhalds- og eftirlitsstörf. 

 Sími 893 7733.

Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör, 
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Mikil 
reynsla -Hagstætt verð. S. 517 3977.

Bókhaldsstofa Óskars 
Sigurðssonar ehf.

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

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.

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar Stór 
bíll. S. 692 7078 

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

 Húsaviðhald

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

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

www.flisarogmalun.is

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

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í síma 864 5920.

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

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

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Rafvirkjun

 Tölvur

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

 Nudd

Whole body massage. S. 895 0386.

fine end whole body massaze,eny 
time!8698602

fine end whole body massaze!eny time 
8698602

Excelent whole body massage for you. 
S. 841 1837.

Nudd Nudd Nudd Barbara. S. 616 
2170.

Whole body massage. Any time. Tel. 
869 8602.

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
553 5395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

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

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

 Óskast keypt

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

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

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

Óska eftir 32“ LCD sjónvarpi á ca. 
50-60 þús. S. 898 8182 & sjonvarp@
hellubraut.net

Óska eftir að kaupa barstóla. Uppl. í s. 
821 6923.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

 Vélar og verkfæri

Plasma skurðarvél og 
kantpressa

Óska eftir plasma skurðarvél og kant-
pressu til kaups. Uppl. í s. 587 7790.

 Til bygginga

DAL.IS Lagerútsala á blöndunartækjum, 
strutupanilum, rakasugum og fleiru. 
Mikill afsláttur. Opið 10:30 til 12:30 á 
laugardag. Uppl. í síma 8977151

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

 Til sölu

Vespur
Vorum að fá Ítalskt hannaðar vespur 
á verði sem þekkist ekki lengur kr 
285,000,- 50cc kr. 335,000,- 125cc 
svartar og hvítar. Sjón er sögu ríkari

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

Afgreiðsluborð til sölu
Allar nánari upplýsingar í síma 696 
8236.

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

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.

dekk undan Frelander 235/60 R18 sími 
5540265 8686989

 Gefins

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

 Verslun

DVD skiptimarkaður: Skiptimarkaður 
með bláar (fullorðins) myndir á DVD 
og VHS. Sendið fyrirspurn á bimex@
simnet.is

Til sölu

Þjónusta
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Allir öskudagsbúningar á 2.000 kall! 
Mikið úrval. Partýbúðin, Faxafeni 11.

 Heilsuvörur

LR kúrinn er auðveldur og hraðvirkur. 
8 kg. á 3 vikum og var „ekki“ í megrun. 
699 7379 Anna.

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662 
0841.

Heilnudd Heilnudd. 
Uppl. í s. 616 7232.

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

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

 Snyrting

 Námskeið

Viltu vinna sjálfstætt ?
Nám í svæðameð-

ferð gæti hentað þér. 
KYNNINGARNÁMSKEIÐ 

fimmtud. 19. feb. frá kl. 18-20 
og áfram 2 næstu fimmtudaga.

Sjá www.heilsusetur.is 
prema@mmedia.is S. 896 9653.

INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

 Level I: 4 weeks Md-Frd; 
18-19:30 PM or 10-11:30 

AM !
Start 16/2, 16/3, 20/4 Level II: 7 w; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30: 16/2, 6/4. Level 
III: 10 w Tsd/Thsd: 20-21:30: 17/2 , 
28/4. Level IV:10 w Sat/Sun 14-15:30: 
21/2. Ármúli 5, s.5881169 - www.
icetrans.is/ice

 Ökukennsla

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

 Húsgögn

Hjónarúm m/rafmagnsbotni og fjarstýr-
ingu kr.150.000 og hornsófi kr.100.000 
til sölu uppl.864-3974

 Heimilistæki

Til sölu nýlegur 32“ flatskjár (Philips) 
uppl. í síma 8922700 eftir kl. 16,00

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

Ëg er einstæð móðir og vil gleðja 11ára 
dóttir mína Óska því eftir smáhundi 
gefins S: 8472683

 Gisting

3 herb. íbúð við golf svæðið í Villa 
Martin til leigu. Nálægt Torrivieja. 
Langtímaleiga kemur til greina. Uppl. 
í s. 820 7701.

 Fyrir veiðimenn

Laxveiði - Vatnsdalsá á Barðaströnd. 
Sala veiðileyfa í fullum gangi á verði 
síðasta árs. Uppl. 664 7001 og á www.
fluga.net

 Húsnæði í boði

Atvinnuhúsnæði til leigu. Uppl. í síma 
585 0106 & 866 8808.

Til leigu 300 fm. einbýlishús Hólahverfi 
í Reykjavík. Uppl. í síma 585 0106 & 
866 8808.

Til leigu 3 og 4ra herbergja íbúðir á 
Akranesi. Uppl. í síma 585 0106 & 
866 8808.

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

Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

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.

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

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði www.
LMH.is. Sími 517 0150.

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent. 

www.leiguherbergi.is
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. 

www.leiguherbergi.is

Góð 4ra herb. 108fm íbúð í Breiðholti á 
120þ. á mán. Uppl. í s. 848 6844.

Til leigu einbýlishús á Vopafirði. 
Hagstæð leiga. S. 867 9403.

Rúmgott herbergi í 101 Rvk. til leigu. 30 
þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt 
net, engin gjöld. S. 661 5154.

4ra herb. íbúðir
í Norðlingaholti. Um er að ræða ódýar 
og stórar íbúðir á 2 hæð í lyftublokk. 
Bílastæði í bílgeymslu . Uppl. í s. 664 
8894.

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skamm-
tímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 618 
2698.

Til leigu 4ja herbergja íbúð við Svöluás. 
Frábært útsýni. Uppl. gefnar í s. 694 
1800.

Stór herb. á Laugavegi 143 til leigu. 
V. 37þ. Room for rent at Laugavegur 
143 price from 37.000. Tel. 895 2138 
Kristinn.

Stórt herb. til leigu á Snorrabraut. Verð 
55 þús. Uppl. í s. 862 7705.

Íbúð til leigu í Hfj. Ný 4 herb. íbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi. Fallegt sjávarútsýni. 
Þvottah. í íbúð, rúmgott bílastæði í 
bílakjallara og stór geymsla Laus strax. 
Tilb. sendist á leiga@talnet.is

3 Herb íbúð í Hólahverfi 85 fm laus 
strax helst langtímaleiga sími 8251505

Herbergi í Hafnarfirði
Herb. til leigu í Hfj. Öll aðstaða innifalin. 
Eldhús, þvottahús, WC, sturta. Einnig 
er TV og internet aðgangur. Uppl. í s. 
895 8843.

ÓDÝR STÓR OG FULLB.HERB.MEÐ 
ADSL SAMEIGINL. ELDUNAR BAÐ 
OG ÞVOTTAAÐST. SJÁ HOTELFLOKI.IS 
BJARNI S.869-7799

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

 Húsnæði óskast

Eldri kona óskar eftir lítilli íbúð á verðb. 
50-60þ. Uppl. í s. 865 1106.

Óska eftir 2ja herb. íbúð á leigu. 
Hugmyndir af verði 70 þús. Tilbúinn að 
borga einhverja mán. fyrirfram ef óskað 
er. S. 897 2877.

Einbýlishús óskast. Traustur aðili 
óskar eftir einbýlishúsi í Reykjavík eða 
nágrenni til leigu á tímabilinu 15.maí-
15.sept. Þarf að geta hýst 8 manns og 
hafa rúmgóðan bílskúr. Má gjarnan 
vera í útjaðri Reykjavíkur. Uppl. í síma 
691-0108

Þjónusta
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104 Rvk
Bílstjóra utan að landi vantar herb. eða 
stúdíó til leigu. S. 893 5444, Björn.

 Húsnæði til sölu

Þarftu að stækka við þig? Óska eftir 
makaskiptum á 5 herb.raðhúsi í 105 
á móti íbúð miðsvæðis í Rvk, minnst 
3herb. kristjansson@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við 
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
s. 899 3760.

Óska eftir að taka á leigu iðnaðarhús-
næði á ca. 50 þús. S. 772 2571.

Herbergi til leigu í Bólstaðarhlið ( 
105RVK) net+eldhusi+þvottav,40þ á 
mán. Geymsluherb 1hæð hiti-rafam-
pvottav,30 þ mán.Upp í 8247209

Bolholt 4 til leigu !
Til leigu 170 fm. verslunarhúsnæði á 
götuhæð í góðu ástandi og 140 fm. 
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. Laust strax. 
Uppl í s. 893 8166 Ragnar.

 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

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3ja herbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

 Atvinna í boði

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir metnaðarfullum 
matreiðslunemum til starfa.
Uppl. veitir viktor á viktor@

simnet.is

Kennslusíðan Maverick 
Money Makers

Óskum eftir áhugasömum einstakl-
ingum til að auglýsa og markaðs-
setja kennslusíðuna Maverick Money 
Makers.com á Internetinu greyðum $44 
mánaðarlega fyrir hver þann sem skráir 
sig í nám á síðunni. Allar upplýsingar 
eru á ensku á www.MoMoneyMakers.
com Eða sendið fyrirspurn á momon-
eymakers@gmail.com

Eldsmiðjan á Bragagötu
72% kvöld- og helgarvinna.Starfsmaður 
ber ábyrgð á veitingastaðnum.1.500,- á 
tíma. Afgreiðsla, bera fram mat, og 
þrif. Hæfniskröfur: mjög góð mannleg 
samskipti, reynsla er æskileg, 24 ára og 
eldri, snyrtimennska, engir skartgripir 
eða húðflúr í andliti eða hálsi, stundvísi, 
dugnaður, fullkomin íslenskukunnátta. 
Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is

Starfsfólk óskast til ræstingarstarfa 2x í 
viku. Uppl. í s. 894 3013 eftir kl. 13 eða 
á tilraun13@gmail.com Ekki skattfrjáls 
vinna.

Lagerstarf -Aðstoðarma
Hýsing -vöruhótel leitar að þjónustu-
lunduðum einstaklingi í starf aðstoð-
armanns í vinnslusal. Starfið felur í 
sér að koma vörum og upplýsing-
um til starfsmanna í vinnslusal skv. 
verkefnum hvers dags/skv. áætlun 
rekstrarstjóra. Umsækendur þurfa að 
búa yfir áreiðanleika í mætingu og 
stundvísi, þjónustulund, frumkvæði 
og drifkrafti. Lyftarapróf er æskilegt. 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 
530 5697. Umsóknir skulu sendast 
á starfsumsokn@voruhysing.is fyrir 
18.febrúar 2009, merkt Aðstoðarmaður 
í vinnslusal.

Salon Ritz
Óskar eftir snyrtifræðingi/nema til 
starfa. Naglakunnátta nauðsynleg. 
Umsóknir sendist á salonritz@internet.
is fyrir 16. feb.

Vááá...Ég fékk $844,26 við aðeins 10 
klst. vinnu.Dagsatt og ég hef sönnun 
fyrir því!Kíktu á http://www.netvid-
skiptaskolinn.com

 Atvinna óskast

 CLEANING SERVICES 
Houses,bar’s,restaurant’s,ofices,etc 
good qualaty,good price call-6590282 
-feba_maro@hotmail.com

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

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 Opið allan sólar-
hringinn.

Chat.is
Sýndu þig, sjáðu aðra. Chat.is er svolítið 
djarfur vefur

Stefnumót.is
Vandaður vefur fyrir vandað fólk sem 
leitar varanlegra kynna

Yndislegar dömur
Nýjar dömur eru duglegar við að skrá 
sig þessa dagana hjá Dömunum á 
Rauða Torginu. Hver verður vinkona þín 
í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) og 
535-9999 (kreditkort). Skoðaðu prófíla 
þeirra á Chat.is (platínumfélagar).

Kona, leitar þú tilbreyt-
ingar ?

Rauða Torgið Stefnumót hefur í 10 
samfelld ár verið vettvangur kvenna 
sem leita tilbreytingar. Nýttu þér gjald-
frjálsa þjónustu okkar í síma 555-4321 
til að kynnast karlmanni við hæfi.

Skemmtileg og glaðlynd 
kona

leitar náinna kynna við ógiftan karl-
mann á aldrinum 56-64. Auglýsing 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8358.

Fundir / Mannfagnaður

Fasteignir

www.fastmos. i s ,  www.eignamidlun. is  • E inar  Pál l  Kjærnested,  löggi ltur  fasteignasal i  

K jarna • Þverholt i  2  • 270 Mosfel l sbær • S .  586 8080  • fax 586 8081  
Mosfellsbæ
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur 
til að senda línu og leggja orð í 
belg um málefni líðandi stundar. 
Greinar og bréf skulu vera stutt 
og gagnorð. Tekið er á móti efni 
á netfanginu greinar@frettabladid.
is eða á vefsíðu Vísis, þar sem 
finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og 
til að stytta efni.

UMRÆÐAN
Ögmundur Jónas-
son skrifar um vel-
ferðarkerfið

Það er ekki langt 
s íða n forstjór i 

Sjóvár sendi síðast út 
greiðsluseðla fyrir 
tryggingum. Verið var 
að hækka þær um 40% 
á milli ára. Engin lækk-
un í boði þar! Sami forstjóri, Þór 
Sigfússon, auglýsir eftir þjóðarsátt 
um niðurskurð ríkisútgjalda. Það 
gerir hann sem formaður Samtaka 
atvinnulífsins.

Hvert mannsbarn veit að nú er 
okkur gert að skera almannaþjón-
ustuna niður við trog. Laun hafa 
lækkað, svo og framlög til heil-
brigðismála og krafa er á enn frek-

ari niðurskurð. Á markaði 
er víða sömu sögu að segja. 
Skuldum hlaðin fyrirtæki 
draga saman seglin og hin 
ábyrgari reyna að halda 
verði á vöru og þjónustu í 
lágmarki. Þau vita að sam-
hliða kaupmáttarrýrnun 
almennings þurfa þau að 
lækka gjöld, ekki hækka 
þau eins og Þór Sigfússon 
gerir.

Ég held að flestir geri 
sér grein fyrir því að eina 

leiðin til að við vinnum okkur út úr 
þrengingunum sem félagar Þórs 
Sigfússonar í Samtökum atvinnu-
lífsins bera óneitanlega margir 
ábyrgð á, er að við gerum það 
saman: Að við tryggjum aukinn 

jöfnuð í samfélaginu um leið og við 
vinnum okkur út úr heimatilbún-
um vanda; að ef við förum „útrás-
arleið“ Samtaka atvinnulífsins 
með tilheyrandi ójöfnuði þá kom-
umst við hvorki lönd né strönd.

Þór Sigfússon, sem talar fyrir 
atvinnurekendur í landinu, gerir 
lítið úr hugmyndum um að þjóð-
in standi saman og vinni sig út 
úr vandanum, sbr. sérstaka til-
kynningu sem hann sendi frá sér 
í byrjun vikunnar. Þar segir: „Í 
útgjaldaráðuneytum virðist mest 
bera á vissum popúlisma, talað um 
að skera niður laun hálaunafólks-
ins í læknastéttum, fyrirhugaðar 
sparnaðaraðgerðir hafa verið sett-
ar í bið og því haldið á lofti að ráð-
herrar labbi í vinnuna.“ Hvað er 

forstjórinn að leggja til? Er hann 
að leggja til að laun starfsmanna 
í eldhúsi spítalanna verði lækk-
uð? Inn í hvaða tíma er maður-
inn að tala? Fór fram hjá honum 
bankahrunið og hugmyndafræðin 
sem bankar og fyrirtæki byggðu 
á fram í september á síðasta ári? 
Ætli hann tali fyrir þann stóra hóp 
atvinnurekenda sem í sveita síns 
andlits vinna baki brotnu til að 
halda fyrirtækjum sínum á floti 
og leggja sig fram um að reyna að 
halda fólki í vinnu? Ætli hann tali 
til dæmis fyrir dugmikla útgerð-
armenn? Ég trúi því ekki.

Ísland hefur breyst. Lausnirnar 
sem talsmenn Samtaka atvinnulífs-
ins töluðu fyrir 2006, 2007 og 2008 
eiga ekki lengur við. Því fyrr sem 

menn leggja til hliðar gömlu fras-
ana og finna sér nýja hugmynda-
fræði þeim mun hraðar komumst 
við út úr kreppunni. 

Við eigum aldrei að sætta okkur 
við að samfélag ójöfnuðar verði 
endurreist, samfélagið sem hrundi 
fyrir fimm mánuðum, samfélagið 
sem popúlistarnir í sérhagsmuna-
hópi atvinnulífsins bera megin-
ábyrgðina á. Ef Þór Sigfússon er 
tilbúinn að slást í hóp okkar sem 
viljum vinna okkur út úr vandan-
um með jöfnuðinn að leiðarljósi þá 
veri hann velkominn. Ef formaður 
SA ætlar hins vegar að halda sig í 
veröld sem var, dæmir hann sjálf-
an sig og samtök sín úr leik. 

Höfundur er heilbrigðisráðherra.

Allir velkomnir í hópinn 

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

UMRÆÐAN
Sigurður Kári Kristjánsson 
svarar Sigurði Líndal

Lærifaðir minn, Sigurður Lín-
dal, skrifaði grein sem birtist 

í Fréttablaðinu um helgina, undir 
fyrirsögninni „Ráðherrar raska 
stjórnskipan“. Þar ber nafni minn 
það á mig að hafa berum orðum 

stutt yfirgang 
ráðherraræðis 
gagnvart 
dómsvaldinu.

Ég á erfitt 
með að sitja 
undir slíkum 
sendingum, 
enda hef ég 
hingað til ekki 
verið ta ls -
maður þess 
að ráðherrar 

sýni yfirgang, hvorki gagnvart 
dómsvaldinu né löggjafarvald-
inu. Raunar styð ég ekki yfirgang 
af nokkru tagi. Þvert á móti hef 
ég verið talsmaður þess að staða 
löggjafarvalds og dómsvalds í 
stjórnkerfinu verði styrkt og að 
valdmörk milli handhafa rík-
isvaldsins verði skýrð umfram 
það sem gert er í núgildandi lög-
gjöf. Aldrei hef ég lagt til að það 
verði gert til hagsbóta fyrir fram-
kvæmdarvaldið á kostnað löggjaf-
arvalds eða dómsvalds.

Aðfinnslur Sigurðar í minn 
garð byggja á ágreiningi okkar 
um hvernig túlka beri lög. Ég 
vil túlka inntak laga í samræmi 
við það sem segir í lagatextanum 
sjálfum, þ.e. eftir orðanna hljóð-
an. Nafni minn vill fara aðrar 
leiðir og túlka inntak laga eftir 
öðru en því sem í þeim stendur.

Þessi ágreiningur okkar á milli 
er málefnalegur og lögfræðileg-
ur. Túlkun mín á inntaki gildandi 
lagatexta er eingöngu mín túlk-
un á gildandi rétti eins og hann 
er hverju sinni. Í henni felst hins 
vegar engin stuðningsyfirlýsing 
við yfirgang ráðherraræðis gagn-
vart dómsvaldinu.

Í fullri vinsemd bið ég minn 
ágæta læriföður að hafa það í 
huga næst þegar hann stingur 
niður penna.

Höfundur er lögfræðingur og 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins í 

Reykjavík.

Læriföð-
ur svarað

SIGURÐUR KÁRI 
KRISTJÁNSSON
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Notað og Nýtt > Mörkinni 1 >  sími:  517 2030

Suðurlandsbraut
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gur

Miklabraut

Gnoðavogur

Suðurlandsbraut
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gur

Gnoðavogur

Gnoðavogur

Mörkinni 1

>

Opnunartími:

Virka daga 11-18

Laugardaga 11-16

Sunnudaga 13-16

Tökum á móti vörum utan opnunartíma, 

upplýsingar í síma 517-2030

>

Tökum á móti vörum í umboðssölu.
> Skrifstofuhúsgögn
> Lager
> Innréttingar
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timamot@frettabladid.is

CHRISTINA RICCI LEIKKONA ER 29 ÁRA.

„Draumahlutverkið mitt væri lík-
lega geðsjúkur morðingi þar sem 
tilgangurinn með að leika í kvik-

myndum er að þú færð að gera 
hluti sem þú myndir að öllu jöfnu 

ekki gera.“

Margir muna eftir Christinu Ricci 
barnungri í kvikmyndunum um Add-
ams Family. Síðan þá hefur hún leik-

ið í fjölmörgum kvikmyndum hjá 
þekktum leikstjórum á borð við Tim 

Burton og Woody Allen.

TILBOÐSDAGAR

30-50% afsláttur 
af völdum legsteinum 
á meðan birgðir endast

Mattel fyrirtækið tilkynnti 
á þessum degi fyrir fimm 
árum að Barbie og Ken 
væru hætt saman eftir að 
hafa verið par í 43 ár. Þar 
sem þau eru dúkkur, og auk 
þess heimsfræg, þá gáfu 
þau ekkert uppi um sam-
bandsslitin á Alþjóðlegu 
leikfangahátíðinni, þar sem 
tíðindin voru kunngerð.

Talsmaður og almanna-
tengill brúðanna, Ken 
Sun shine, sagði við þetta 
tækifæri að starfsmenn 
Mattel hefðu aldrei búist 
við að þurfa að tilkynna um 
sambandsslitin en hann 
yrði þó að staðfesta að 

orð rómurinn væri sannur, 
leiðir Barbie og Ken myndi 
skilja.

Barbie-brúðan kom fyrst á 
markað árið 1959 en hún er 
framleidd af Mattel. Banda-
ríska kaupsýslukonan Ruth 
Handler á heiðurinn að til-
urð hennar og fékk hún hug-
myndina frá þýsku dúkk-
unni Bild Lilli. Barbie hefur 
verið mikilvægur hluti af 
tískudúkkumarkaðnum í um 
fimmtíu ár og hefur oft stað-
ið styr um hana. Hefur það 
þá tengst ádeilum á lífsstíl 
dúkkunnar. Síðustu ár hafa 
helstu keppinautar Barbie 
verið Bratz-dúkkurnar.  

ÞETTA GERÐIST:   12. FEBRÚAR 2004

Barbie og Ken hætta saman
MERKISATBURÐIR
1832 Ekvador innlimar 

Galapagoseyjar.
1924 Calvin Coolidge verð-

ur fyrsti forseti Bandaríkj-
anna sem flytur ræðu í 
útvarpi.

1940 Eldey er friðuð með 
lögum.

1950 Íslenska íþróttafélagið 
Breiðablik UBK er stofnað.

1965 Hótel Holt er opnað í 
Reykjavík.

1989 Selta sest á einangrara 
í spennistöð á Geithálsi 
við Reykjavík í illviðri og 
veldur rafmagnsleysi á 
öllu Íslandi.

1994 Vetrarólympíuleikarn-
ir hefjast í Lillehammer í 
Noregi.

Í dag eru 200 ár liðin frá fæðingardegi 
 Charles Darwin og í ár eru einnig 150 
ár frá útgáfu tímamótarits hans Upp-
runi tegundanna. Af því tilefni verður 
í dag haldið málþing í Öskju, Háskóla 
Íslands, stofu 132 klukkan 16.30. Mál-
þingið er öllum opið.

Í upphafi málþingsins verða veitt 
verðlaun í ritgerðasamkeppni sem efnt 
var til meðal framhaldsskólanema um 
Darwin og áhrif þróunarkenningarinn-
ar á vísindi og samfélagið. Í fyrsta sæti 
varð Kári Gautason, tvítugur nemi við 
Menntaskólann á Akureyri. 

„Ég hafði ekki lesið mikið um þró-
unarkenninguna en vissi hver Darwin 
var. Þegar ég fór að lesa mér til um 
hann fannst mér hann nokkuð áhuga-
verður,“ segir Kári sem gaf sér góðan 

tíma til að afla heimilda og skrifa rit-
gerðina sem að lokum varð um tuttugu 
síður að lengd. Kári lærði mikið á rit-
gerðasmíðinni. „Til dæmis var hann 
ekki fyrstur til að koma með þessa 
kenningu en var fyrstur til að koma 
með hana almennilega rökstudda,“ 
segir Kári og bætir við að bók hans, 
Uppruni tegundanna, hafi verið svo 
stútfull af gögnum til stuðnings kenn-
ingunni að hún náði að sannfæra ansi 
marga. 

En var eitthvað sem kom honum á 
óvart við heimildaöflunina? „Kannski 
það að hann var næstum búinn að 
missa af höfundaréttinum af því hann 
var með svo mikla fullkomnunar-
áráttu. Hann beið svo lengi eftir því að 
gefa bókina út til að vera viss um að 

vera með nógu mikið af gögnum,“ segir 
Kári sem ætlar að skella sér í bæinn í 
dag til að taka við verðlaununum.

Á málþinginu verða flutt nokkur er-
indi. Þar á meðal mun Ari K. Jónsson, 
forseti tölvunarfræðideildar Háskól-
ans í Reykjavík, ræða um hvort maður-
inn hafi einkaleyfi á greind. Eyja Mar-
grét Brynjarsdóttir lektor í heimspeki 
við HÍ flytur erindið; Að hálfu leyti 
api enn. Jón Thoroddsen heimspek-
ingur ræðir spurninguna; Er sköpunar-
gáfan hluti af eðli mannsins? Steindór 
J. Erlingsson vísindasagnfræðingur 
ræðir um Darwin, Marx og spurn-
inguna um mannlegt eðli og að lokum 
ræðir Skúli Skúlason rektor Háskól-
ans á Hólum um Manninn sem nátt-
úruveru.  solveig@frettabladid.is

CHARLES DARWIN:  MÁLÞING Í TILEFNI AF 200 ÁRA FÆÐINGARAFMÆLI

Hlýtur verðlaun fyrir bestu 
ritgerðina um Darwin

VERÐLAUNAHAFI Kári Gautason tvítugur nemi í Menntaskólanum á Akureyri varð í fyrsta sæti í riðtgerðasamkeppni um Darwin og áhrif þróun-
arkenningarinnar á vísindi og samfélög. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Hafrannsóknastofnun stend-
ur fyrir málstofu um rann-
sóknir á hafsbotni á morg-
un klukkan 12.30. Guðrún 
Helgadóttir, sviðsstjóri jarð-
fræðisviðs Hafrannsókna-
stofnunar, flytur fyrirlest-
urinn Horft yfir hafsbotn-
inn, en erindið verður flutt 
í fundarsal á fyrstu hæð að 
Skúlagötu 4.

Í útdrætti fyrirlesturs-
ins segir meðal annars: 
„Risastórar holur á hafs-
botni Drekasvæðisins norð-
an Íslands fundust í leið-
angri Hafrannsóknastofn-
unarinnar sumarið 2008 
þegar svæðið var kannað 
og kortlagt með fjölgeisla-
dýptarmælingum. Holurn-
ar þykja afar áhugaverðar 
og eru meðal vísbendinga 
sem haldið er til haga þegar 
horft er til könnunar á hvort 
olíu og gas sé þar að finna.“ 

Enn fremur segir: „Fjöl-
geislamælingar Hafrann-
sóknastofnunarinnar í 
hartnær áratug hafa aukið 
verulega við þekkingu Ís-
lendinga á landgrunni sínu. 
Nákvæm botnkort og upp-
lýsingar um botngerð geta 
þannig varpað ljósi á hugs-
anlegar auðlindir á hafs-
botni (Drekasvæðið), styrkt 
stöðu Íslands í alþjóðlegum 
samskiptum (Hatton-Rock-
all) og nýst í ýmsum verk-
efnum Hafrannsóknastofn-
unarinnar sjálfrar.“

Olía á hafsbotni

BORAÐ EFTIR OLÍU Stórar holur 
fundust á hafsbotni í leiðangri 
Hafrannsóknastofnunnarinnar.

Ráðstefnan Íslenski þekk-
ingardagurinn verður 
haldin  föstudaginn 13. 
febrúar í Salnum, Kópa-
vogi. Það er félag við-
skipta- og hagfræðinga 
(FVH) sem efnir til ráð-
stefnunnar og er þemað 
að þessu sinni: Tækifæri á 
nýjum tímum - Nýsköpun.  

Á meðal fyrirlesara 
verða Kristín Ingólfsdótt-

ir, rektor Háskóla Íslands, 
og Hörður Arnarson, for-
stjóri Marel Food System. 
Össur Skarphéðinsson iðn-
aðar - og ferðamálaráð-
herra mun ávarpa sam-
komuna og forseti Íslands, 
hr. Ólafur Ragnar Gríms-
son, mun afhenda þekking-
arverðlaun FVH og kynna 
val á viðskiptafræðingi/
hagfræðingi ársins 2008.

Tækifæri á 
nýjum tímum

SALURINN Íslenski þekkingardagurinn verður haldinn á föstudaginn.

Vefurinn www.24x24.is var valinn besti 
einstaklingsvefurinn á Íslensku vefverð-
laununum 2008 í Listasafni Reykjavíkur 
á dögunum. Samtök vefiðnaðarins ásamt 
ÍMARK standa árlega fyrir Íslensku vef-
verðlaununum. En verðlaunin eru upp-
skeruhátíð vefiðnaðarins þar sem þeir 
vefir sem taldir eru skara fram úr á sínu 
sviði eru verðlaunaðir sérstaklega. 

Verðlaunin voru veitt að lokinni vel 
heppnaðri vefráðstefnu SVEF. Hátt á 
annað hundrað vefir var tilnefndur til 
þátttöku og veitt voru verðlaun og við-
urkenningar í alls átta flokkum.

Siminn.is var valinn besti íslenski vef-
urinn 2008 ásamt því að fá verðlaun fyrir 
besta útlit og viðmót. Aðrir vefir til að 

vinna verðlaun voru: Icelandair.is fyrir 
að vera besti sölu- og þjónustuvefurinn; 
Póstur.is var valinn besti fyrirtækjavef-
urinn; kvikmyndir.is fékk verðlaun sem 
besti afþreyingarvefurinn; akranes.is 
var valinn besti vefurinn í almannaþjón-
ustu; 24x24.is var valinn besti einstakl-
ingsvefurinn og að lokum var isafoldtra-
vel.is valinn besti vefurinn í flokknum 
bjartasta vonin. 

Vefurinn 24x24.is, sem er fjallgöngu-
félag á Akureyri, þótti glæsilegt samfé-
lag um gönguferðir og útivist. Þar hefur 
hópur fólks komið saman og skipst á 
fréttum og öðru efni varðandi göngu-
leiðir, útbúnað og fleira varðandi svæð-
ið sem fjallað er um.

24x24.is besti einstaklingsvefurinn

WWW24X24.IS Valinn besti einstaklingsvefur-
inn á Íslensku vefverðlaununum 2008.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Jóhanna Margrét 
Björgólfsdóttir
Sörlaskjóli 94, síðast til heimilis að 
Hjúkrunarheimilinu Grund,

sem lést miðvikudaginn 4. febrúar, verður jarðsungin 
frá Fossvogskapellu í dag, 12. febrúar, kl. 13.00.

Hulda Filippusdóttir
Ingirós Filippusdóttir
Sveinn Filippusson Steinunn Erla Marinósdóttir
María Björg Filippusdóttir Brynjólfur Jóhannesson
 Sigurður Pálsson
Jóhann Filippus Filippusson Anna Emilía Nikulásdóttir
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Hjartans þakkir til hinna fjölmörgu sem 
sýndu okkur vináttu, virðingu og samúð 
við andlát ástkærrar dóttur minnar, 
móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðnýju Albertu Hammer
frá Brekkum, Lækjarbraut 2.

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.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vináttu vegna andláts og útfarar 
elskulegrar eiginkonu minnar,

Halldóru Erlu Tómasdóttur
Furugrund 34, Akranesi.

Stefán G. Stefánsson
og aðrir aðstandendur.

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

Sigurgeir Þorvaldsson 
fyrrverandi lögregluþjónn,
Stapavöllum 6, Njarðvík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, mánudaginn 
9. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.

                        Guðrún Finnsdóttir
Margrét Sigurgeirsdóttir Erling Ólafsson
Jóhanna María Sigurgeirsdóttir Guðni Jóhannes Georgsson
Þorfinnur Sigurgeirsson Hélène Liette Lauzon
Þórir Sigurgeirsson Ásdís Ósk Valsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Einar Jón Einarsson 
bifreiðastjóri, 
Sólheimum 25, Reykjavík, 

lést aðfaranótt 9. febrúar á Landspítala, Landakoti. 
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
17. febrúar kl. 15.00.

Soffía Einarsdóttir Grímur Markússon
Ingileifur Einarsson María Þórarinsdóttir
og barnabörn.

Ástkær dóttir okkar og systir,

Kristín Björk 
Kristjánsdóttir

varð bráðkvödd á heimili sínu í Danmörku aðfaranótt 
fimmtudagsins 5. febrúar.  Jarðarförin verður auglýst 
síðar.

Lilja Kristín Einarsdóttir Axel Andrés Björnsson
Tjörvi Freyr Axelsson
Kristján Friðriksson Lára Wathne
Ásta Hrönn Kristjánsdóttir
Maríanna Kristjánsdóttir
og ástvinir.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Margrét Þorvaldsdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést föstudaginn 6. febrúar. Hún verður jarðsungin frá 
Víðistaðakirkju í Hafnarfirði föstudaginn 13. febrúar 
kl. 13.00.

Þorvaldur S. Hallgrímsson Svanhildur Leifsdóttir
Leifur Þorvaldsson   Guðrún Ósk Gunnarsdóttir
Hallgrímur Smári Þorvaldsson María Jóna Guðnadóttir
Grétar Már Þorvaldsson Haddý Anna Hafsteinsdóttir 
og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, 

Valgerður Sóley Ólafsdóttir
frá Jörfa, 

lést sunnudaginn 8. febrúar á Vífilsstöðum.

Fyrir hönd ættingja og vina,
Sigurður Viggósson
Eiríkur Viggósson
Alda Viggósdóttir
Björg Viggósdóttir
Ólafur Viggósson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Fanney S. Halldórsdóttir 
Kríuhólum 2, Reykjavík,

sem lést þann 8. febrúar á Krabbameinsdeild 
Landspítalans, verður jarðsungin frá Fella- og 
Hólakirkju föstudaginn 13. febrúar kl. 13.00. 

Karl Friðrik Thomsen                María Vigfúsdóttir
Helga Jóna Thomsen  
Sigrún Eygló Guðmundsdóttir Elvar Þór Þorleifsson
Ósk Reykdal Guðmundsdóttir Ævar Kr. Bragason
Hafdís Bylgja Guðmundsdóttir Hermann Þorleifsson
Fanney Erla Hansdóttir Sigurður G. Karlsson
                               og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug, vináttu og samúð 
við andlát og útför ástkærrar eiginkonu 
minnar, móður, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Kristínu Sveinsdóttur
Múlasíðu 24, Akureyri.

Þökkum af alhug starfsfólki heimahlynningar á 
Akureyri og starfsfólki FSA fyrir frábæra umönnun, 
alúð og umhyggju.

                         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.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Guðrún Gyða Hansdóttir
Háaleitisbraut 36, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum, þriðju-
daginn 10. febrúar.

Hans Wíum Ólafsson
Eyjólfur Ólafsson Kirstine Ólafsson 
Magdalena Margrét Ólafsdóttir Kristján Ásgeirsson 
Guðrún Gyða Ólafsdóttir Kjartan Sigurðsson 
barnabörn og barnabarnabarn.

Árlegir barnatónleik-
ar Lúðrasveitar Verka-
lýðsins verða haldnir 
í Óperunni laugardag-
inn 14. febrúar klukk-
an 15. Margt spenn-
andi er á efnisskránni, 
til dæmis láta sjóræn-
ingjar sjá sig. 

Kynnar tónleikanna 
eru þeir Villi Naglbít-

ur og Sveppi og aldrei 
að vita hverju þeir 
finna upp á. Sérstak-
ir gestir á tónleikunum 
eru meðlimir Skóla-
hljómsveitar Grafar-
vogs sem leikur undir 
stjórn Einars Jónsson-
ar. Að venju er ókeyp-
is inn á tónleika Lúðra-
sveitar Verkalýðsins. 
Stjórnandi sveitarinn-
ar er Snorri Heimis-
son. Tónleikarnir eru 
hluti af Vetrarhátíð í 
Reykjavík.

Barnatónleikar
í Óperunni

Stjórnunarfélag Íslands 
býður upp á hraðnám-
skeið í árangursríkri tíma-
stjórnun og markmiðs-
setningu en fyrirlesari er 
Thomas Möller forstjóri 
Rekstrarvara.

„Við náum árangri með 
því taka ábyrgð á eigin lífi 
og með því að verja sem 
stærstum hluta tíma okkar 
í mikilvægustu samskipt-
in og afdrifaríkustu verk-
efnin,“ segir í tilkynningu 
frá félaginu. „Besta leiðin 
til að gera betur er að bæta 
tímastjórnun, markmiða-

setningu og forgangsröðun 
verkefna.“ 

Á námskeiðinu eru gefin 
áhrifarík ráða og kennd-
ar hagnýtar aðferða í tíma-
stjórnun sem er hægt að 
setja strax í framkvæmd. 
Það verður haldið þriðju-
daginn 17 febrúar á Hótel 
Loftleiðum og eru örfá 
sæti laus. Nánari upplýs-
ingar á stjornandinn.is 

Hraðnámskeið í tímastjórnun

ÁRANGURSRÍK TÍMASTJÓRNUN
Á námskeiðinu, sem verður 

haldið á Hótel Loftleiðum, verða 
kenndar hagnýtar aðferðir í 

tímastjórnun.

LÚÐRASVEIT VERKALÝÐSINS
Kynnar barnatónleikanna 
eru þeir Villi Naglbítur og 
Sveppi.
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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

Þornuð tómatsósa: 
Neyðartilvik.

Því miður Jói minn, 
ég er bara í hjóna-
bandsvandræðum. 

Vignir hérna er 
fjármálasérfræð-

ingurinn!

Takk fyrir að 
keyra Pétur.

Minnstu 
ekki á 
það.

Það er mjög fallegt 
af þér að hjálpa því 
ég týndi gleraugun-

um mínum.

Minnstu 
ekki á 
það.

Og ég hlakka til 
að segja öllum 
hversu hægt og 
varlega þú keyrir!

Í guðanna 
bænum. 
MINNSTU 

EKKI Á 
ÞAÐ!

Ókei! Ný aðferð! Það nennir 
enginn að lesa langar og 
sorglegar sögur um nautadráp 
og sjúkdóma 
lengur! Hmmm. 

Athyglisvert!

Í dag á allt að vera einfalt 
og fljótlegt. Sögurnar þurfa 
að vera svo einfaldar að 
jafnvel hálfvitarnir geti 
notið þeirra!

Lof mér 
að prófa!

Þess vegna 
reyni ég að 
hugsa eins og 
hálfviti!

En ætlarðu 
ekkert að 
reyna að hafa 
þær skemmti-
legar?

Á morgun: 
Tanga-Þrándur

Úff, 
þessi 
veröld!

Nú geri ég 
allt snyrtilega, 
pent, stutt 
og einfalt!

Púff.

Hitaskúr.

Hvað verður 
það næsta 
sem þeir 

finna upp á?

Grasgræna: 
Getur beðið.

Spaghettísósa: 
Neyðartilvik.

Jarðarberjasulta: 
Neyðartilvik.

Drulla: 
Getur beðið.

Blóðblettur: 
Of seint.

Ég er alveg 
hætt að 

flokka þvott...

Ég er bara í 
því að velja 
og hafna.
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FARÐU INN Á
WWW.SENA.IS/FANBOYS

OG SJÁÐU MYNDBROT
ÚR MYNDINNI!

9. HVERVINNUR!

     SENDU SMS ESL FBB Á NÚMERIÐ 1900
         - ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

             VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,  GOS, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

WWW.SENA.IS/FANBOYS

ÓMISSANDI FYRIR ALLA STAR WARS AÐDÁENDUR!

FRÁBÆR GAMANMYND MEÐ DAN FOGLER
ÚR BALLS OF FURY, GOOD LUCK CHUCK OG SCHOOL FOR SCOUNDRELS. 

FRUMSÝND 13. FEBRÚAR 

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Það er stutt í kosningar og alls stað-
ar sjást þess merki. Á hverjum ein-
asta degi birtast nýjar og nýjar frétt-

ir: þessi maður eða kona ætlar að bjóða sig 
fram í þetta sæti í þessu kjördæmi fyrir 
þennan flokk. Þetta bætist við allar frétt-
irnar af því sem er að gerast á Alþingi og 
í ráðuneytunum undir stjórn nýrra ráð-
herra. Mér finnst ekkert skrítið að margt 
fólk skuli vera komið með ógeð á stjórnmál-
um og stjórnmálaflokkunum. Fyrir löngu 
síðan hafði fólk nefnilega fengið meira en 
nóg af fréttum um bankana og skuld-
irnar og kreppuna almennt. Og 
nú þegar endalausar fréttir af 
þingmönnum, stjórnmálaflokk-
um og Alþingi dynja á því líka er 
það einfaldlega hætt að nenna að 
fylgjast með.

Ég er ekki ein af þeim. Mér þykja 
stjórnmál og kosningar með því 

skemmtilegra sem hægt er að fylgjast með, 
svo lengi sem ég er ekki að taka beinan þátt. 
Frá því að ég man eftir mér hef ég reynt að 
vaka eftir úrslitum á kosninganótt. Og ég er 
spennt fyrir komandi alþingiskosningum. Í 
síðustu kosningum bjó ég nefnilega ekki á 
landinu, en það voru fyrstu alþingiskosning-
arnar sem ég mátti kjósa í. Ég fylgdist því 
takmarkað með, en kaus utan kjörfundar hjá 
ræðismanninum í Lúxemborg áður en ég fór 
til Barcelona þar sem ég fékk æsispennandi 

uppfærslur í sms-um á því hver 
staðan var hverja stundina. 

Nú verður mjög gaman að fylgj-
ast með næstu mánuðina og á 
næstu kosninganótt. Það fer svo 
algjörlega eftir úrslitunum hvort 
hægt verði að fylgjast með kosn-
ingunum þar á eftir á Íslandi, eða 
hvort maður verði fluttur aftur úr 
landi og fylgist með úr fjarlægð.

Upplýsingaflóðið í kosningum

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet
 Bogadóttir



FÁÐU INNEIGN
OG FRAMKVÆMDU
Á BETRI KJÖRUM

*VIÐ BORGUM ÞÉR - SKILMÁLAR.
Upphæð inneignarnótu miðast við endanlegt verð. Þ.e. 10% af þeirri upphæð 
sem viðskiptavinur borgar. Tilboðið gildir af öllum vörum í Húsasmiðjunni og 
Blómavali að undanskildu steypustyrktarstáli, timbri, plötum og sérpöntunum.
Inneignir eru einungis til úttektar í mars 2009.

Plastparket
eikarlíki, 3ja stafa.
Borðastærð 1292x192x6.
146956
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149kr.

til inneignar!

á m2

Við borgum þér 10% til baka
í formi inneignar af öllum vörum
í Húsasmiðjunni og Blómavali*
(að undanskyldu stáli, timbri, plötum og sérpöntunum).
Inneignin gildir í mars.

1.490m2
ódýrt

Við borgum þér!
Dæmi: Ef keypt eru 
50m2  af þessu parketi 
þá færð þú inneign 
kr. 7.450- sem þú 
mátt nýta að eigin 
vali í mars!

Húsasmiðjumálning
10 ltr. Beinhvítt og Hrímhvítt.
7119963/67

4.990ódýrt
10 ltr.

10%
INNEIGN
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499kr.

til inneignar!

Bitar-toppar og skrallskrúfjárn
B&D 40 stk.
5246107
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180kr.

til inneignar!

Hillurekki
Clickrack, galvanhúðað, 
4 hillur burðarþol 100 kg. 
180x90x40 sm.
5803655

Í GEYMSLUNA 
EÐA BÍLSKÚRINN

Rúlla og bakki
25 sm
7014822

150kr.

til inneignar!
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Gólfflís Bardiglio
Dökkgráar, frostþolnar og gegnheilar 
flísar, 30x30 sm. 8.6 mm á þykkt. 
8630033

Frábærar á 
bílskúrinn

2.690m2

269kr.

til inneignar!

á m2
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Hillurekki
Star Galva, galvanhúðað, 
6 hillur burðarþol 90 kg. 
180x90x35 sm.
5803663 7.999

9.995
Hillurekki
Titan, grár, 
6 hillur burðarþol 110 kg. 
200x100x40 sm.
5803660

12.999

1.499

1.799



30  12. febrúar 2009  FIMMTUDAGUR

Hagþenkir hefur frá árinu 
1986 veitt viðurkenningar 
árlega fyrir fræðirit, náms-
gögn eða aðra miðlun fræði-
legs efnis til almennings. 
Á þriðjudag var tilkynnt 
hvaða verk eru tilnefnd til 
verðlauna fyrir liðið ár.

Sú nýbreytni var tekin upp fyrir 
tveimur árum en verkum fræði-
legs eðli hefur jafnt og þétt fjölg-
að á markaði ár hvert. Kynnir Við-
urkenningarráðið Hagþenkis lista 
tíu framúrskarandi fræðirita og 
námsgagna sem koma til greina 
við veitingu viðurkenningarinnar 
sem það síðan velur úr hina sigur-
sælu. Ráðið er skipað fimm félags-
mönnum Hagþenkis af ólíkum 
fræðasviðum og hafa þeir fundað 
reglulega síðan í lok október.

Viðurkenning Hagþenkis telst 
til virtustu og veglegustu verð-
launa sem fræðimönnum og höf-
undum fræðilegra rita fyrir skóla 
og almenning getur hlotnast. Verð-
launaupphæðin er kr. 750.000 . Til-
nefningar eru:

- Aðalsteinn Ingólfsson: Elías 
B. Halldórsson. Málverk/Svart-
list. Útgefandi: Uppheimar. Í áliti 

dómnefndar segir: „Klassísk lista-
verkabók þar sem fræðileg úttekt 
á verkum listamannsins ber frá-
sögn af ævi hans uppi.“

- Guðmundur Eggertsson: Leit-
in að uppruna lífs. Líf á jörðu, líf 
í alheimi. Útgefandi: Bjartur. Álit 
dómnefndar: „Alþýðlegt fræðirit 
um leyndarmálið mikla, hvernig 
kviknaði líf á jörðu.“

- Guðný Helga Gunnarsdóttir 
og Guðbjörg Pálsdóttir: Átta-tíu, 
námsefnisflokkur í stærðfræði 
fyrir unglingastig. Útgefandi: 
Námsgagnastofnun. Dómnefnd-
ar segir : „Framsækið námsefni 
þar sem stærðfræðin er hagnýtt 
til túlkunar á umhverfi og samfé-
lagi.“

- Hjörleifur Stefánsson: Andi 
Reykjavíkur. Útgefandi: JPV 
útgáfa. Álit dómnefndar: „Gagn-
rýnin umfjöllun um borgarskipu-
lag Reykjavíkur, sett fram af fag-
mennsku og ást til borgarinnar.“

-Jón Ma. Ásgeirsson og Þórð-
ur Ingi Guðjónsson. Frá Sýrlandi 
til Íslands.  Útgefandi:Háskólaút-
gáfan. Álit dómnefndar: „Nægju-
legt dæmi um afrakstur samstarfs 
tveggja fræðimanna af ólíkum 
fræðasviðum.“ 

- Kristmundur Bjarnason: Amt-
maðurinn á einbúasetrinu. Útgef-
andi: Iðunn. Álit dómnefndar: 

„Safarík frásögn af Grími amt-
manni og umhverfi hans heima og 
erlendis.“

- Ragnheiður Kristjánsdótt-
ir: Nýtt fólk. Þjóðerni og íslensk 
verkalýðsstjórnmál 1901-1944. 
Útgefandi: Háskólaútgáfan. Álit 
dómnefndar: „Frumleg nálgun á 
tveimur lykilþáttum íslenskrar 
samfélagsþróunar, þjóðernishug-
mynda og stéttaátaka.“ 

- Sigrún Helgadóttir: Friðlýst 
svæði á Íslandi, Jökulsárgljúfur 
− Dettifoss, Ásbyrgi og allt þar á 
milli. Útgefandi: Opna. Álit dóm-
nefndar: „Lykill að stórbrotnu 
svæði, þar sem afar vel er fléttað 
saman sögu, náttúrufræði og bók-
menntum.“ 

- Sigurður Ægisson og Jón 
Baldur Hlíðberg: Íslenskar kynja-
skepnur. Útgefandi: JPV útgáfa. 
Álit dómnefndar: „Nýtt sjónar-
horn á kynjaskepnur íslenskra 
þjóðsagna.“ 

- Vilhjálmur Árnason: Farsælt 
líf, réttlátt samfélag − kenningar í 
siðfræði. Útgefandi: Heimskringla. 
Háskólaforlag Máls og menning-
ar. Álit dómnefndar: „Siðfræði og 
siðfræðileg álitamál verða skýr í 
vandaðri og ítarlegri umfjöllun.“

Verðlaun Hagþenkis verða síðan 
veitt í mars.  
 pbb@frettabladid.is

Tilnefningar Hagþenkis 
BÓKMENNTIR Efst frá vinstri: Þórður Ingi, Egill í stað Kristmundar, Ragnheiður, Sigrún Helgadóttir, Sigurður Ægisson og Jón Baldur 
Hlíðberg, Vilhjálmur Árnason. Neðri röð frá vinstri: Hjörleifur, Guðný Helga, Guðmundur, Nökkvi og Gyrðir í stað Aðalsteins Ing-
ólfssonar.  FRETTABLADID/VILHELM

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Hart í bak 

Skoppa og Skrítla í söng-leik 

Sumarljós

Heiður

Kardemommubærinn

Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og félagsmiðstöðinni Miðbergi,
laugardaginn 14. febrúar kl. 13.00-17.00

Verið velkomin á Heimsdag barna!
Listsmiðjur tengdar litríkri menningu ýmissa þjóða standa frá 13.00-16.00. Í lokin frá kl. 16.00-17.00 

verður boðið upp á skemmtidagskrá og fjörugt salsaball í A-sal á efri hæð Gerðubergs.

Nánari dagskrá er að finna á www.gerduberg.is
Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700

Heimsdagur barna
á Vetrarhátíð

pars pro toto kynnir:

nýtt dansverk í Iðnó

FRUMSÝNT
1. MAÍ 2008

Verkið er styrkt af Reykjavíkurborg og Minningarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur.

Höfundar og flytjendur:  

Ástrós Gunnarsdóttir
Lára Stefánsdóttir

Texti:

Hrafnhildur Hagalín
Guðmundsdóttir
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson
Tónlist: Guðni Franzson o.fl.
Búningar: Dýrleif Örlygsdóttir

Miðasala: midi.is og í Iðnó:
idno@xnet.is   s: 5629700

                      “Djarft og heillandi”

- M. R., Morgunblaðið

“Maður grípur andann á 

lofti yfi r fegurðinni á sviðinu”

- S. A., Viðskiptablaðið 

“SETJIÐ SÝNINGUNA Í 

FORGANGSRÖÐ” 

- P. B.B., Fréttablaðið

Í tilefni föstudagsins 
þrettánda bjóðum við: 2 fyrir 1 ! 

Iðnó, 13. feb. kl. 20. 

ÓPERUPERLUR
FRÁBÆR KVÖLDSKEMMTUN
FÖSTUDAGUR 13. FEBRÚAR KL. 20
LAUGARDAGUR 21. FEBRÚAR KL. 20
SUNNUDAGUR 1. MARS KL. 20

WWW.OPERA.IS     MIÐASALA 511 4200

R.Ö.P., Mbl.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Í síðustu viku hlaut Sofi Oksanen 
Runeberg bókmenntaverðlaunin 
fyrir skáldsögu sína Puhdistus 
(Hreinsun). Það fréttnæma við 
verðlaunaveitinguna var að Sofi 
hafði áður hlotið virtustu bók-
menntaverðlaun Finna fyrir sömu 
bók, Finlandiaverðlaunin, og er 
þetta í fyrsta sinn sem sama skáld-
verk hlýtur bæði þessi eftirsóttu 
bókmenntaverðlaun. Puhdistus 
hefur þar að auki fengið Christina-
verðlaunin sem Háskólinn í Hels-
inki veitir, Mika Waltari-verðlaun-
in, Finnsku bókaklúbbsverðlaunin, 
Kalevi Jäntti verðlaunin og Varjo-
Finlandia verðlaunin. Er ekki 
talið ólíklegt að hún muni keppa 
um Bókmenntaverðlaun Norður-
landaráðs að ári. Enn hefur bókin 

bara komið út á finnsku en þegar 
hefur verið samið um útgáfu henn-
ar á 17 tungumálum, þar á meðal 
ensku, frönsku, spænsku, þýsku og 
öllum Norðurlandamálum. Mál og 
menning hefur tryggt sér útgáfu-
rétt bókarinnar á íslensku.

Puhdistus er þriðja skáldsaga 
Sofi Oksanen (f. 1977). Hún var 
tilnefnd til Runeberg-verðlaun-
anna fyrir þá fyrstu, Kýr Stalíns 
(2003), sem vakti hörð viðbrögð 
og deilur í Finnlandi vegna hápól-
itísks efnis og ögrandi efnistaka. 
Puhdistus var upprunalega leik-
rit, enda er Sofi leikhúsfræðing-
ur að mennt, en persónurnar héldu 
áfram að trufla höfundinn þangað 
til þær höfðu fengið inni í skáld-
sögu. Puhd istus er þegar orðin 

metsölubók í heimalandinu og ver-
öldin bíður.

Puhdistus gerist í Eistlandi á 
tveimur tímaskeiðum, um 1940 
og 1990, og segir sögu tveggja 
kvenna af ólíkum kynslóðum. Þær 
kynnast þegar sú yngri, Zara, flýr 
undan ofbeldisfullum eiginmanni 
á náðir þeirrar eldri, Aliidu Truu, 
sem býr í afskekktri sveit. Zara 
er illa skemmd af óblíðri reynslu 
sem ánauðug vændiskona í Þýska-
landi, og Aliida á sjálf skugga-
lega fortíð því hún sveik það sem 
henni var heilagast þegar Rússar 
lögðu Eistland undir sig árið 1940. 
Smám saman koma í ljós óvænt 
tengsl milli þessara tveggja ólíku 
kvenna, tilfinningaleg og söguleg . 
 - pbb

Saga Sofi þýdd á íslensku

BÓKMENNTIR Sofi Oksinen er aðeins 32 ára að aldri en er á örskömmum tíma orðin 
virtur höfundur í Finnlandi.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 12. febrúar 2009 

➜ Fyrirlestrar
17.00 Leó Kristjánsson flytur erind-
ið: „Silfurberg - áhrifamikil afurð frá 
Íslandi“ í húsakynnum Reykjavíkur-
Akademíunnar í JL-húsinu við Hring-
braut 121. Allir velkomnir.
17.15 Auður Haralds flytur fyrirlestur 
um húmor og fyndni í Bókasafni Kópa-
vogs, Hamraborg 6a. Allir velkomnir.
20.00 Ásdís Bergþórsdóttir, kerfis-
fræðingur og krossgátuhöfundur flytur 
erindið: „Krossgátur: Alls ekki staðlausir 
stafir“ hjá Félagi íslenskra fræða í húsi 
Sögufélags við Fischersund. Allir vel-
komnir. 
20.00 Guðmundur Oddur Magnús-
son fjallar um táknmál stjórnmála á 
veggspjöldum, ljósmyndum og merkj-
um í Listasafni Reykjavíkur við Tryggva-
götu. Allir velkomnir.

➜ Tónleikar
20.00 Fimmtudagsforleikur í Hinu 
húsinu við Pósthússtræti. Fram koma: 
Whale vs. Elephant, Heiða Dóra og 
Daniel Jón. Allir 16 ára og eldri vel-
komnir, aðgangur ókeypis.

➜ Sýningar

Í tilefni af opnun textílsýningar í Gerðar-
safni eru til sýnis í Kópavogskirkju fjórir 
höklar eftir listakonuna Sigrúnu Jóns-
dóttir. Höklana er hægt að sjá virka 
daga milli kl. 10.30-13. 

➜ Tónlist
Myrkir músíkdagar 6-13. febrúar. Nán-
ari upplýsingar á www.listir.is/myrkir
12.15 Söngnemar Listaháskóla 
Íslands í Sölvhól í sal LHÍ við Sölvhóls-
götu.
20.00 Sinfóníuhljómsveit Íslands í 
Háskólabíói við Hagatorg.

➜ Pub Quiz
20.00 Ágúst Bogason stjórnar Pub 
Quiz á Dillon Sportbar, Trönuhrauni 10, 
Hafnarfirði. Tilboð á barnum og frítt í 
pool í febrúar. Aðgangur ókeypis. Nán-
ari upplýsingar á www.dillon.is

Thomas Bredsdorff, einn virtasti 
bókmenntagagnrýnandi Dana, 
hrósar Blysförum Sigurbjargar 
Þrastardóttur í hástert í gagn-
rýni í Politiken í síðustu viku. 
Gengur Thomas svo langt að telja 
hana koma alvarlega til greina 
sem þega Bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs. Blysfarir hefur 
hann lesið í sænskri þýðingu. 
Hann segir ljóðheim hennar í 
verkinu einangraðan og telur 
hana eiga meira sammerkt með 
bandarískum kvenskáldum en 
kynsystrum hennar á skáldabekk 
Norðurlanda. „Men dette er poesi 
af meget høj kvalitet og derfor 
mere rammende beskrevet med 
endnu et udtryk hentet fra digt-
ene, »litterær smerteforskning«. 
Sådan som i disse maksimalt ind-
dampede tekster føles det, når 
det gør ondt,“ segir hann.

Þá er bara að sjá hvort Tómas 
reynist sannspár.

Sigurbjörgu 
hrósað

Bergstaðastræti 37   s. 552 5700  holt@holt.is   www.holt.is

FORRÉTTIR 
Saltfiskbollur og dill Aioli í salatlaup

Brasseraðir folaldaskankar „Oriental“ í opnu ravíolí
Innbökuð gæsalæri í smjördeigi umlukin íslenskum aðalbláberjum

Ekta frönsk lauksúpa að hætti Parísarbúa

AÐALRÉTTIR
Steikt klaustursbleikja, sveppir og beikon í döðlum 

ásamt flauelismjúkum kartöflum
Gufusoðin lúða á pottaelduðu grænmeti í engiferkrydduðu soði

Íslenskar sjávarafurðir og kanadískur humar 
í humarsósu að hætti „Fernand Point“

Dádýrasteik ásamt kremuðum villisveppum, 
steiktum kartöflum og rauðvínssósu

EFTIRRÉTTUR
Kirsuber í eigin safa ásamt vanilluís og vöfflu

Crème Brûlée 

Gallery Restaurant 
býður 15% afslátt 

af matseðli, a la carte, 
 öll kvöld vikunnar.

Gallery Restaurant,
Hótel Holti, státar af einstökum 

hópi fagmanna sem töfra fram 
ómótstæðilega málsverði í anda 

hins franska eldhúss þar sem lögð 
er áhersla á íslenskt hráefni. 

Borðapantanir í síma 552 5700 og á gallery@holt.is
Opið alla daga í hádeginu og á kvöldin.

B   HÓTEL HOLT   A

HÁDEGISSEÐILL & 
TILBOÐSKVÖLDSEÐILL 

SUNNUDAGA/MÁNUDAGA/ÞRIÐJUDAGA

Verð á tilboðskvöldseðli:
Þriggja rétta matseðill á aðeins 4.200 kr.

Verð á hádegisseðli: Frá 1.980 kr.

LEIKHÚSMATSEÐILL
Leikhúsmatseðill er framreiddur frá kl. 18-20 

alla daga vikunnar og er í boði fyrir alla matargesti.  
Borðapantanir til kl. 19.

Gufusoðin Klausturbleikja með sveppum og beikoni 
ásamt döðlugljáa

Steikt dádýr eða fersk smálúða, sellerírótarflauel 
og rauðvínssósa

Hálfbökuð karamellukaka og vanilluís

Verð aðeins 4.990 kr. 

BOMBAY 2 FYRIR 1
Bombay-kvöld alla fimmtudaga í febrúar.

Tveir fyrir einn af öllum Bombay-drykkjum.

Öl á aðeins 399 kr.

FJÖLSKYLDUBOÐ
LAMBALÆRI & BÉARNAISE

Yndisleg fjölskylduhádegi um helgar
og sunnudagskvöld

Hefðbundinn hádegisseðill ásamt lambalæri og Béarnaise-sósu.
Börn yngri en 12 ára borða á hálfvirði og þau allra minnstu fá frítt.

Allir krakkar fá að heimsækja eldhúsið og velja sér ís.

Nú er gaman á Hótel Holti. Bombay-kvöld öll fimmtudagskvöld. Leikhúsmatseðillinn okkar hefur slegið 
rækilega í gegn og nú gerum við enn betur og bjóðum þriggja rétta tilboðsmatseðla í hádeginu og á kvöldin. 

Um helgar bjóðum við alla fjölskylduna velkomna í gourmet lambalæri og Béarnaise. 
Verið hjartanlega velkomin,

starfsfólk Hótel Holts, Gallery Restaurant.
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

„Ég hef sjálfur ekki orðið 
fyrir miklu fjárhagslegu tjóni 
miðað við aðra sem ég þekki 
þar sem ég á ekki íbúð, bíl né 
skuldir á himinháum vöxtum. 
Vissulega hafa atvinnutæki-
færi þó dregist saman hérna 
megin við Atlantshafið und-
anfarna mánuði,“ segir Birg-
ir Hilmarsson, Biggi kenndur 
við Ampop og Blindfold. Hann 
býr í London og hefur gert lag 
um ástandið, „Fool‘s Mate“, 
sem hann gefur á myspace.
com/biggihilmarsson. 

„Það er nokkuð í umræð-
unni hér úti að „Íslendingar 
kunni ekki að stjórna bönk-
um en kunni sko aldeilis að gera tónlist“, 
þannig að það er nú einhver vonarglæta í 

þessu öllu saman fyrir þjóð-
ina,“ segir Biggi og hlær. 
„Bretar hafa gaman af því 
að gera grín að okkur, frek-
ar en að beita okkur ofbeldi. 
Vissulega eru þeir þó meðvit-
aðir um Icesave-ævintýrið og 
ég hef heyrt sögur af Íslend-
ingum sem eiga erfitt með 
að leigja og kaupa hérna úti, 
sökum þess að okkur er ekki 
treyst fyrir peningum.“

Lagið, sem er ballaða með 
harmrænum texta, segir 
Biggi vera „óð til þjóðarinn-
ar“. „Titillinn þýðir „Heima-
skítsmát“ sem getur bara átt 
sér stað ef hvítur leikur mjög 

illa og gefur kost á máti í örfáum leikjum í 
skákinni.“  - drg

Ein af skemmtilegri plötum síðasta árs var mix-platan Top Ranking 
sem bandaríski plötusnúðurinn Diplo gerði með söngkonunni Santo-
gold. Á henni er nokkrum tugum laga blandað saman í samfellda 
tónlistarveislu. Þrettán laganna koma frá Santogold en afgangurinn 
er litríkt safn úr ólíkum áttum – reggí, dancehall, hip-hop, elektró 
og rokk. Desmond Dekker, Sir Mixalot og Prince Jazzbo eru þarna 
en líka Mesopotamia með B52s, Be Stiff með Devo, Model með 
Kraftwerk og svo kemur California Über Alles með Dead Kennedys 
þarna eins og skrattinn úr sauðaleggnum. Frábært mix og minn-
ir á Piracy Funds Terrorism-mixið sem MIA og Diplo gerðu saman 
2004, en Diplo er sennilega þekktastur sem nánasti samstarfsmað-
ur hennar.

Diplo heitir réttu nafni Wesley Pentz og er fæddur 10. nóvember 
1978. Hann ólst upp hingað og þangað í Suðurríkjunum og var orð-
inn staðráðinn í því að verða tónlistarmaður þegar hann var 13 ára. 
Á meðal áhrifavalda nefnir hann Miami Bass-bylgjuna og elektró-
plötusnúða eins og DJ Icey, en líka sveitir frá níunda áratugnum 
eins og Cure, Eurythmics og New Order. Undanfarið hefur hann 

líka mikið grúskað í brasilísku 
baile-fönki og hann er mikill 
áhugamaður um nýju alþjóðlegu 
elektróbylgjuna sem listamenn 
eins og hinn suður-afríski DJ 
Mujava og portúgalska sveitin 
Buraka Som Sistema eru hluti af.

Í vikunni kom út nýtt mix frá 
Diplo á vegum Big Dada-útgáf-
unnar í Bretlandi. Það heitir 
Decent Work For Decent Pay, en 
þar eru remix Diplo af ýmsum 
smellum síðustu ára, meðal ann-
ars Put That Pussy On Me með 
Spank Rock, Paper Planes með 
MIA, Reload It með Kano og 
Shake A Fist með Hot Chip.

Svalur frá Suðurríkjunum

HEITUR Plötusnúðurinn og upptöku-
stjórinn Diplo.

Jason Lytle, fyrrverandi 
aðalsprautan í hljómsveitinni 
Grandaddy, 
hefur tilkynnt 
að hann gefi út 
fyrstu sólóplötu 
sína í maí. 
Platan nefnist 
Yours Truly, 
The Commuter. 
Grandaddy 
hætti störfum 
árið 2006. 
Sveitin sendi frá 
sér fjórar plötur 
á ferlinum en sú 
síðasta, Just Like The Fambly Cat, 
kom út eftir að bandið hætti.

Lytle gefur 
út sólóplötu

GRANDADDY 
Söngvarinn Jason 
Lytle gefur út fyrstu 
sólóplötu sína.

Egill Sæbjörnsson er nú langt kom-
inn með nýja plötu, þá fyrstu síðan 
platan Tonk of the Lawn kom út árið 
2000. 

„Þetta eru melódískar lagasmíð-
ar og eintómir hittarar,“ segir Egill. 
„Ekkert experimental rugl.“

Bróðurparturinn af Memphis-
mafíunni – Gummi Péturs, Sigurð-
ur Guðmundsson og flestir úr Flís 
– spilar með Agli og nú er verið að 
leggja lokahönd á plötuna í Hljóð-
rita. „Ég ákvað að klára plötuna 
áður en ég færi að spá í hver myndi 
gefa hana út. Það kemur bara í ljós, 
verður annað hvort ég sjálfur eða 
einhver annar,“ segir listamaður-
inn.

Síðast söng Egill alla plötuna á 
„rugl“-tungumáli, en nú er mest á 
ensku. „Það er þó smá rugl með. 
Mér finnst gaman að hafa órætt 
tungumál inn á milli svo fólk fái 
tækifæri til að geta í eyðurnar.“ 

Póesían er í lykilhlutverki í textun-
um, segir Egill. „Mér finnst leiðin-
legt þegar hlutir eru sagðir beint og 
finnst áhugaverðara þegar talað er 
undir rós.“

Egill hefur aðallega búið í Berlín 
síðustu árin og fengist við myndlist, 
en var í fjóra mánuði í Rio de Jan-
ero í fyrra með brasilískri kærustu. 
Hann segir ganga ágætlega hjá sér. 
„Ég hef verið heppinn. Ég hef unnið 
með galleríum víða um heim og haft 
nóg að gera. Ég hef einstaka sinn-
um fengið listamannalaun en mér 
er skítsama hvort það er góðæri 
eða kreppa. Málið er bara að mæta 
á vinnustofuna og gera það sem 
maður þarf að gera.“  - drg

Snýr aftur með eintóma smelli

SMÁ RUGL MEÐ Egill Sæbjörnsson klárar 
nú plötu með Memphis-mafíunni.

ÓÐUR TIL ÞJÓÐARINNAR Birgir 
Hilmarsson syngur „Fool‘s Mate“.

Gefur ballöðu um ástandið

> Í SPILARANUM
The View - Which Bitch?
Swan Lake - Enemy Mine
Vetiver - Tight Knit
Malajube - Labyrinthes
Lily Allen - It‘s Not Me, It‘s You

THE VIEWLILY ALLEN

Vinsælasta hljómsveit 
danstónlistarsenunnar, The 
Prodigy, snýr nú aftur með 
nýja plötu, Invaders must 
die. Þetta er fyrsta plata 
bandsins með upprunalega 
liðinu síðan platan Fat of 
the land kom út árið 1997. 
Dr. Gunni skoðaði málið.

The Prodigy var gríðarlega vin-
sæl á síðasta áratug. Danstónlist 
var málið, Fatboy Slim og Chem-
ical Brothers trylltu liðið á dans-
gólfunum, en The Prodigy var allt-
af vinsælust, enda höfðaði myndmál 
sveitarinnar og taktföst grípandi 
tónlistin mjög vel til tölvuleikja-
sýrðra ungmenna. Bandið hefur selt 
rúmlega 16 milljón eintök af plötum 
sínum á alheimsvísu. 

Bandið var á tímabili gríðar-
lega vinsælt á Íslandi enda hélt 
það þrenna tónleika hér. Fyrst 
1994 í Kaplakrika, þá 1995 á hinni 
alræmdu tónlistar- og svallhátíð 
Uxa og loks 1998 í Laugardalshöll. 
Það gigg var eftirminnilegt. Liam 
Howlett eins og herforingi bak 
við græjustæður en stuðhvetjandi 
söngvararnir á útopnu: Keith Flint 
snarbilaður með fíflaklippingu og 
Maxim dularfullur með drauga-
linsur. 

Sveitin hafði beint áhrif. Ingiberg 
Þór Þorsteinsson, sem síðar átti 
eftir að stofna tónlistarblaðið Sánd, 
byrjaði útgáfuferil sinn með Prod-
igy-tímariti. Quarashi voru undir 
jafn miklum áhrifum frá bandinu 
og Beastie Boys og Sölvi Blöndal 
fékk meira að segja að endurmixa 
eitt lag. Tónlist sveitarinnar hefur 
lifað hér áfram, ekki síst í eróbikk 
og spinning-tímum þar sem smell-
irnir eru enn í notkun.

„Ég gat aldrei skilið hvernig 
Keith komst í gegnum tollinn, því 
hann mætti í fullum herklæðum. 
Við erum að tala um maskarann 
og allt,“ segir Andrés Magnús-
son blaðamaður. Honum var falið 
það krefjandi verkefni ásamt Þór 
Eldon, gítarleikara, að taka á móti 
bandinu þegar það kom til Íslands 
til að spila á Uxa. Ýmis smáatriði 
voru ekki frágengin, þar á meðal 
vantaði pappíra fyrir hljóðfæri og 
tól. Þetta skapaði vandræði í toll-
inum. 

„Tollararnir höfðu séð í gegnum 
fingur sér og hleypt alls konar liði í 
gegn, en þegar enn eitt fávitasettið 
mætti – og enn fríkaðra en öll hin 
– þá fengu þeir nóg,“ segir Andr-
és. „Þetta endaði með því að ég og 
American Express-kort umboðs-
mannsins vorum tekin í pant á 
meðan einhver var ræstur út fyrir 
austan – gott ef ekki Denni Kragh 
– til að keyra til sýslumannsins á 
Höfn og leggja fram greiðslu. Þór 
keyrði af stað með bandið í rútu en 
það vissi enginn hvert átti að fara. 
Þá fann umboðsmaðurinn miða með 
nafni hótelsins sem okkur fannst 
táknrænt, Hotel Lostleiðir. Rútan 
var þó ekki komin út af bílastæð-
inu þegar fíknó mætti og vildi fá 
að skrúfa bandið og græjurnar í 
sundur. Þá urðu spaðarnir í band-
inu hvítari en þeir hvítu. Sem betur 
fer tókst einhvern veginn að lempa 
málið og bandið endaði í leiguflug-

vél Bjarkar sem kom þeim austur. 
Ég man að Þór sagði að kynni hans 
af bandinu hefði ekki aukið álit hans 
á tónlistarmönnum. En talaði þó um 
að vit hefði verið í Liam.“

Á nýju plötunni, þeirri fimmtu, 
þykir The Prodigy snúa aftur til 
rótanna. Að nafninu til gaf bandið 
síðast út plötu árið 2004, Always 
outnumbered never outgunned, en 
þá var Liam einn á ferð. Hann þarf 
greinilega vini sína með til að rétti 
Prodigy-andinn galdrist fram og 
hefur sagt að Always outnumbered 
sé botninn á ferli sínum. 

Nú er að sjá hvort bandið eigi eitt-
hvað inni og geti endurvakið fyrri 
vinsældir. Karlarnir flengjast 
um heiminn og segjast engu hafa 
gleymt. „Við erum dýr og vorum 
orðnir hungraðir,“ létu þeir hafa 
eftir sér í viðtali. Það væri við hæfi 
að þeir tækju nú eitt gigg á kreppu-
skerinu Íslandi.

Prodigymenn hungraðir

VIÐ VORUM ORÐNIR HUNGRAÐIR Keith (41), Liam (37) og Maxim (42) eru enn í 
góðu stuði.

Veltusundi 1/Sími: 511 5090
www.einarben.is



Vetrarhátíð hefst á morgun!
www.vetrarhatid.is

Draugaráðstefna

Leikbrúðuhátíð

Vetrarþytur

Glóormar

Kynjaskepnur

Tangómaraþon

Kærleikar

Liima Inui

Íshjarta

Sjóðheitt SalsaStoppað í sokka

Safnanótt

Tímaflakk

Hip
Hop bíódagar

Amiina

Heimsdagur barna



34  12. febrúar 2009  FIMMTUDAGUR

bio@frettabladid.is

Leikarinn Mickey Rourke 
er loksins kominn aftur í 
sviðsljósið eftir fimmtán 
ára eyðimerkurgöngu. „Ég 
hef farið til helvítis og ætla 
ekki þangað aftur,“ segir 
Rourke, sem kennir sjálfum 
sér um fallið.

Mickey Rourke sýnir snilldartakta 
sem útbrunninn fjölbragðaglímu-
kappi í The Wrestler enda hefur 
hann sópað til sín verðlaunum að 
undanförnu. Bæði Bafta og Golden 
Globe hafa fallið honum í skaut auk 
þess sem hann er talinn líklegast-
ur til að hreppa Óskarinn í fyrsta 
sinn á ferlinum síðar í mánuðin-
um. Lífið virðist því loksins leika 
við Rourke, sem sjálfur var talinn 
löngu útbrunninn í kvikmynda-
bransanum.

Um fimmtán ár eru liðin síðan 
hinn 56 ára fyrrverandi hjarta-
knúsari fór síðast með aðalhlut-
verk í bíómynd og má því segja 
að hann hafi valið endurkomuna 
einkar vel. Fjölbragðaglímukapp-
inn Randy „The Ram“ má muna 
sinn fífil fegri í The Wrestler, líkt 
og Rourke áður en hann fékk hlut-
verkið. „Niðurlægingin sem ég hef 
gengið í gegnum í fimm, sex, sjö, 
átta, níu, fimmtán ár. Hún var mér 
að kenna. Ég tapaði öllu, eiginkon-
unni, húsinu, vinunum og mann-
orði mínu í kvikmyndaheimin-
um,“ sagði Rourke í viðtali við The 
Guardian. „Ég var orðinn úrkula 
vonar og aleinn og þannig gekk 
þetta ár eftir ár.“

Rourke var á sínum yngri árum 
nefndur sem arftaki Marlons 
Brando á hvíta tjaldinu og oft 
nefndur í sömu andrá og Tom 
Cruise sem næsta stórstjarnan í 
Hollywood. Munurinn á Rourke og 
Cruise var hins vegar sá að Rourke 
var ekki bara myndarlegur heldur 
gat líka leikið. Hann kom sterkur 
inn á níunda áratugnum í myndum 
á borð við Diner, Rumble Fish, Nine 
½ Weeks, Angel Heart og Barfly 
og allt virtist leika í lyndi. Eftir 
að hann lék í hinum misheppnuðu 
Wild Orchid og Harley Davidson 
and the Marlboro Man fór aftur 
á móti að halla undan fæti. Vand-
ræði í einkalífinu og undarlegt val 

Útbrunnin hetja snýr aftur

MICKEY ROURKE 
Leikarinn er loksins kominn aftur í 
sviðsljósið eftir fimmtán ára eyði-
merkurgöngu. Rourke þykir fara á 
kostum í hlutverki útbrunnins fjöl-
bragðaglímukappa í The Wrestler 
sem frumsýnd verður hérlendis á 
morgun.

Fjórar kvikmyndir af fjölbreytt-
um toga verða frumsýndar um 
helgina. Fyrst ber að nefna Frost/
Nixon sem er tilnefnd til fimm 
Óskarsverðlauna, þar á meðal sem 
besta myndin.

Richard Nixon veitti engin við-
töl í þrjú ár eftir að hann lét af 
embætti Bandaríkjaforseta vegna 
Watergate-hneykslisins. Þá ákvað 
hann að útskýra mál sitt í viðtali 
við einn fjölmiðlamann, breska 
spjallþáttastjórnandann David 
Frost með ófyrirséðum afleiðing-
um. Með aðalhlutverk fara Frank 
Langella, sem er tilnefndur til Ósk-
arsins sem Nixon, Michael Sheen, 
Sam Rockwell og Kevin Bacon. 
Leikstjóri er Ron Howard sem á að 
baki myndir á borð við Apollo 13, 

A Beautiful Mind og The Da Vinci 
Code. Frost/Nixon fær mjög góða 
dóma, eða 8,1 af 10 á Imdb.com og 
91% á Rottentomatoes.com.

Gamanmyndin Fanboys fjallar 
um mikla Star Wars-aðdáendur 

sem árið 1998 leggja á sig mikið 
ferðalag þvert yfir Bandaríkin til 
að stela fyrsta eintakinu af Star 
Wars: Episode I. Myndin fær 8 af 
10 á Imdb.com en aðeins 27% á 
Rottentomatoes. 

Hundamyndin Beverly Hills 
Chihuahua fjallar um ofdekraða 
chihuahua-tík sem týnist í fjöl-
skyldufríi í Mexíkó. Þar kynnist 
hún fjárhundinum Delgado. Drew 
Barrymore og Andy Garcia tala 
fyrir hundana tvo. Myndin fær 
2,4 af 10 á Imdb og 40% á Rottent-
omatoes.

Friday the 13th er síðan enn 
ein myndin um fjöldamorðingj-
ann Jason Voorhees sem herjar á 
bandarísk ungmenni. Engir dómar 
hafa birst um hana.

Þjarmað að Richard Nixon

Hinni árlegu kvikmynda hátíð 
í Berlín lýkur á sunnudaginn 

þegar Gullni björninn verð-
ur afhentur. Opnunar-
mynd hátíðarinnar var 
The International með 
Clive Owen og Naomi 

Watts í aðalhlutverkum. 
Fjallar hún um lögfræð-
ing á Manhattan og full-
trúa Interpol sem rann-
saka valdamikinn banka 
sem er flæktur í ólöglegt 
athæfi. Söguþráðurinn 
á einkar vel við núna í 
fjármálakreppunni sem 
hefur gengið yfir heim-
inn að undanförnu. Fleiri 
myndir í Berlín fjalla um 
vandkvæði kapítalism-

ans, þar á meðal Rage eftir 
hina bresku Sally Potter. 
Heimildar  mynd Michaels 
Winterbottom, The Shock 
Doctrine, er af svipuð-
um toga. Segir hún frá því 
hvernig ríkisstjórnir og við-
skiptajöfrar notfæra sér 
fátækar þjóðir sem eiga um 
sárt að binda. Á blaðamanna-
fundi í Berlín gagnrýndi 
Winterbottom breska banka 
fyrir slæma hegðun og sagði 
að almenningur í landinu 
væri mjög reiður. „Fólk mun 
breyta sjónarhorni sínu og 
krefjast þess að fleiri regl-
ur verði settar og að meiri 
stjórn verði á kerfinu,“ sagði 
hann. - fb 

Fjármálakreppan í forgrunni

THE INTERNATIONAL Clive Owen og Naomi Watts leika í fjármálatryllinum 
The International.

FROST/NIXON Spjallþáttastjórnandinn 
David Frost þjarmar að Richard Nixon í 
Frost/Nixon.

Kvikmyndin Valkyrie er byggð á 
sönnum atburðum þar sem áhorf-
endur fylgjast með hópi nasista-
foringja sem reynir að ráða Hitler 
af dögum í seinni heimsstyrjöld-
inni. 

Bryan Singer leikstýrir Valkyrj-
unni og Christopher McQuarrie 
skrifar handritið, en þeir gerðu 
hina frábæru The Usual Suspects 
fyrir rúmum fimmtán árum. Ólíkt 
myndum sem byggðar eru á sönn-
um atburðum, um til dæmis ævi 
söngvara, getur reynst erfitt að 
byggja upp spennu í kringum jafn 
þekkta útkomu líkt og í Valkyr-
ie. Þrátt fyrir að vita að tilræðið 
misheppnast, tekst McQuarrie og 
Singer að skapa dúndurspennandi 
atriði og þá sérstaklega í kring-
um undirbúninginn að tilræðinu. 
Samtölin eru ekki alltaf þau bestu, 
en McQuarrie á góða spretti. 
Singer hefur gott auga fyrir 
flottum og spennandi senum og 
útfærir þær vel. Það hefur farið 
fyrir brjóstið á mörgum að aðal-
leikarar myndarinnar tali ekki 
með þýskum hreim heldur þeirra 
eigin. Aldrei fór þetta neitt í mig. 
Í byrjun myndarinnar talar Tom 
Cruise á þýsku sem breytist hægt 
og bítandi í ensku og er umgjörð-
in í kringum atriðið góð. Þrátt 
fyrir slæmt umtal í fjölmiðlum 
má ekki rugla saman persónulegu 
lífi leikara og þeirra frama og fer 

Cruise vel með hlutverk Claus von 
Stauffenberg sem er hugmynda-
smiðurinn á bak við Valkyrie-til-
ræðið. Þá eru einnig Bill Nighy og 
Tom Wilkinson góðir í sínum hlut-
verkum. Það er ekkert launungar-
mál að Valkyrie er engin Saving 
Private Ryan, enda hugsuð sem 
skemmtun og stendur sig prýði-
lega í þeirri deild.

Vignir Jón Vignisson - Topp5.is

Spennandi tilræði 
við Adolf Hitler

KVIKMYNDIR
Valkyrie
Leikstjóri: Bryan Singer

★★★★
Mörg dúndurspennandi atriði, sér-
staklega í kringum undirbúninginn að 
tilræðinu.

á hlutverkum áttu sinn þátt í því. 
Til merkis um það er talið að hann 
hafi á ferli sínum hafnað aðalhlut-
verkunum í hinum gríðarvinsælu 
The Untouch ables, Beverly Hills 
Cop, Rain Man, 48 Hours og High-
lander, auk safaríkra hlutverka í 
Platoon, The Silence of the Lambs 
og síðar meir Pulp Fiction. 

Öllum að óvörum ákvað Rourke 
að endurvekja hnefaleikaferil sinn 
sem hafði legið í dvala í fjölmörg 
ár. Hann fór ósigraður í gegnum 
átta bardaga á fjögurra ára tíma-
bili og ákvað þá að segja þetta gott, 
orðinn margbrotinn og afskræmdur 
í andlitinu.

Leiklistin tók aftur yfirhöndina 
árið 1995 og Rourke fékk auka-
hlutverk í The Rainmaker, Animal 
Factory, The Pledge og Get Carter. 

Einnig lék hann í stríðsmyndinni 
The Thin Red Line en hlutverk hans 
lenti á klippiborðinu og sást hvorki 
tangur né tetur af honum í mynd-
inni. Árið 2005 vakti hann loksins 
verulega eftirtekt sem Marv í Sin 
City en aðalhlut verkin létu á sér 
standa fram að The Wrestler.

Rourke segist núna vera kominn 
til að vera og ætlar ekki að klúðra 
málunum á nýjan leik. „Ég hef 
farið til heljar og ég ætla ekki aftur 
þangað. Það er yndisleg tilfinning 
að finna aftur til stolts og að þurfa 
ekki lengur að lifa við skömm og 
niðurlægingu,“ sagði hann.

The Wrestler, sem verður frum-
sýnd hérlendis á morgun, hefur 
fengið frábæra dóma, eða 8,6 af 10 
á Imdb.com og 98% á Rottentomat-
oes.com.  freyr@frettabladid.is

> FRÆGIR GESTGJAFAR

Demi Moore, Madonna og við-
skiptajöfurinn Guy Oseary verða 
gestgjafar í veislu á heim-
ili hins síðastnefnda að eftir 
afhendingu Óskarsverðlaun-
anna 22. febrúar. Veislan var 
haldin á sama stað í fyrra 
og þá mættu Tom Cruise, 
Katie Holmes, Cameron 
Diaz, Orlando Bloom og Sir 
Elton John. Má búast við enn 
frekara stjörnuskini í ár.
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Húðin virðist a.m.k. 10 árum yngri eftir mánaðarnotkun.
Einstök Sirtuin EX1-tækni og Tri-Hyaluronic efnablanda gæða húð sem er 
að eldast nýju lífi  og gera þér kleift að verða bara unglegri með árunum.
 
Efnablandan er svo öfl ug að eftir 8 vikna tilraunanotkun reyndist hver 
einasta kona sem tók þátt í tilrauninni vera með færri sýnilegar hrukkur.
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– Lifið heil

Lægra
verð
í Lyfju

www.lyfja.is

20% verðlækkun
SOTHYS Total Cohesion. Vinsælasta 24 stunda kremið frá Sothys. 
Þéttir og styrkir frymisgrind frumanna, sem gerir það að verkum að 
húðin endurnýjast. 5.249 kr. 4.199 kr.

20% verðlækkun
CLINIQUE Superdefence. Mest selda rakakremið frá Clinique. 
Ofnæmisprófað og 100% ilmefnalaust. 6.739 kr. 5.391 kr.

20% verðlækkun
CLARINS 24 stunda krem. Söluhæsta 24 stunda kremið frá Clarins. 
Ver húðina gegn kulda og stuðlar að rakajafnvægi. 
6.829 kr. 5.463 kr.

Gildir út febrúar 2009

Veitingastaðurinn Dill verð-
ur opnaður í kvöld í gömlu 
kaffiteríu Norræna hússins 
en þar munu Gunnar Karl 
Gíslason matreiðslumaður 
og Ólafur Örn Ólafsson 
elda í anda hins svokall-
aða ný-norræna eldhúss. 
Forstöðumaður Norræna 
hússins, Max Dager, seg-
ir að ákvörðun hafi verið 
tekin um að opna fínni 
veitingastað í húsinu eftir 
að Háskólatorg fór að leysa 
kaffiteríuna af hólmi með 
ódýrum málsverðum. 

„Við höfum undirbúið fastagest-
ina okkar og sagt þeim frá þess-
um breytingum. Þeir eru flestir 
mjög spenntir,“ segir Max Dager 
um breytingar á veitingasölu Nor-
ræna hússins. „Þetta ný-norræna 
eldhús, sem Gunnar Karl Gísla-
son hefur fengið viðurkenningu 
fyrir, hefur verið okkur í Norræna 
húsinu hugleikið lengi. Nú þegar 
Háskólatorg var opnað og fór að 
bjóða upp á ódýrari málsverði en 
við gátum boðið, var ákveðið að 
láta slag standa og fara út í breyt-
ingar á veitingasalnum. Þannig 
var þetta hugmynd sem var bæði 
búin að vera að gerjast hjá okkur 
í Norræna húsinu sem og Gunnari 
Karli.“ 

Max Dager gerir sér hugmynd-
ir um að staðurinn geti orðið eins 
konar „Noma“ Íslands, en sá stað-
ur í Kaupmannahöfn er af mörg-
um talinn besti veitingastaður 
Norður-Evrópu. „Við erum þarna 

með heimsklassa hönnun Alvars 
Aalto og húsgögn og svo höfum við 
aðgang að einu besta hráefni ver-
aldar, fiski og öðru. Boðið verður 
upp á aðeins dýrari mat en að sama 
skapi hágæða framleiðslu. Gestir 
staðarins geta svo gengið að blöð-
unum sínum frammi á gangi, en 
þangað verður blaðagrindin færð 
og sófum komið fyrir.“

Hanna Stína Ólafsdóttir inn-
anhússarkitekt, sem hefur meðal 
annars unnið fyrir Björgólf Thor 
Björgólfsson og Novator, sá um að 
taka salinn í gegn og segir að hús-
gögnum Alvars Aalto hafi verið 
haldið sem og lömpum og unnið 
hafi verið í samráði við húsafrið-
unarnefnd að breytingunum. „Eld-
húsið og kaffisöluveggurinn sem 
snýr út í sal er það eina sem ekki 

var friðað þarna svo að við rifum 
þar allt út og hönnuðum nýjan vegg 
þar sem er eins konar skuggamynd 
af hönnun Aaltos. Veggurinn er lát-
inn líkja eftir þeim rimlum sem sjá 
má víðs vegar um húsið, nema að 
ákveðið var að hvít-sprautulakka 
rimlana.“

Gunnar Karl Gíslason segir að 
Dill muni opna klukkan 11 fyrir 
hádegismat, verða opinn til fjögur 
og svo verði opnað aftur um kvöld-
matarleytið. Til að byrja með verði 
einungis opið á fimmtudags-, föstu-
dags- og laugardagskvöldum.  

Max Dieger bætir við að lokum 
að einnig sé á dagskrá að opna 
jafnvel litla búð í Norræna hús-
inu þar sem hægt verði að kaupa 
íslenska framleiðslu, svo sem ost 
og sultu.  juliam@frettabladid.is

Hágæða veitingastaður 
opnaður í Norræna húsinu

URÐU AÐ FARA VARLEGA INNAN UM AALTO Gunnar Karl Gíslason og Ólafur Örn 
Ólafsson standa á bak við nýjan veitingastað, Dill, í Norræna húsinu.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

The Curious Case of Benjamin 
Button er saga mun mann sem eld-
ist afturábak, það er fæðist á gam-
als aldri og endar líf sitt ungur. 
Myndin hefst í New Orleans árið 
1918, þegar Benjamin Button fæð-
ist með einkenni níræðs manns, 
hrukkóttur og með liðagigt. Móð-
irin lætur lífið af barnsförum og 
faðirinn skilur hann eftir á tröpp-
um elliheimilis þar sem vinnu-
kona tekur Benjamin í sína umsjá 
og elur hann upp.

Á heimilinu kynnist hann stúlk-
unni Daisy, sem verður framtíð-
arástin hans. Eftir að hafa vaxið 
úr grasi og lítur þá út sem maður 
á sjötugsaldri, kveður Benjamin 
heimilið og við tekur einstakt lífs-
hlaup hans. Hann hefur störf á 
dráttarbáti, á í ástarsambandi, 
kynnist síðari heimsstyrjöldinni og 
eltist síðast en ekki síst við Daisy. 
Á sama tíma yngist Benjamin með 
degi hverjum og er sagan rakin allt 
að endalokum hans.

Þetta er svo sannarlega metnað-
arfull mynd. Á nærri því þremur 

tímum fjallar hún um ástina, ell-
ina, dauðann og tímans rás og það á 
mjög ljóðrænan máta. Efniviðurinn 
er mjög frábrugðinn fyrri verkum 
leikstjórans Davids Fincher, sem er 
þekktastur fyrir Fight Club, Seven 
og Zodiac. Þótt sagan sé byggð á 
einkar furðulegri hugmynd er hún 
sett fram á hefðbundinn hátt. 

Myndin er vel leikin af Brad Pitt, 
Cate Blanchett, Tildu Swinton og 
fleirum. Pitt fær hins vegar að 
víkja fyrir tækninni fyrsta klukku-
tímann eða svo, þegar persóna hans 
er algjörlega tölvugerð og það með 
ótrúlegum árangri. Undir lokin er 
Pitt svo yngdur óaðfinnanlega og 
Blanchett gerð eldri. 

Myndin geldur óneitanlega fyrir 
það að sagan skyggnist mjög tak-
markað inn í hugarheim og tilfinn-
ingar aðalpersónunnar. Hún hefði 
átt að skilja mikið meira eftir sig, 
þegar öllu er á botninn hvolft, en 
þrátt fyrir það er þetta virkilega 
vönduð og áhugaverð mynd sem er 
vel að öllum Óskarstilnefningunum 
komin.  Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Maðurinn sem fæddist gamall

KVIKMYNDIR
The Curious Case of Benjamin 
Button
Leikstjórn: David Fincher. 
Aðalhlutverk: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Tilda Swinton.

★★★★
Metnaðarfull stórmynd með flottum 
leikurum. Myndin geldur fyrir að ekki 
er skyggnst nóg inn í hugarheim 
aðalpersónunnar.

„Mig langar að hanna föt sem 
dásama vöxt kvenna, hvernig sem 
hann er. Ég veit hvað virkar þegar 

þú ert með ávalar línur.“
LEIKKONAN JESSICA SIMPSON

Tjáir sig um nýja fatalínu sem hún ætlar að koma í 
framleiðslu.

„Ég var algjörlega eyði-
lagður þegar ég heyrði 
þetta. Ég myndi gera 

allt til að hjálpa 
henni í hvaða 
kringumstæð-

um sem er.“
RAPPARINN 
KANYE WEST
Um fregnir af 
árás Chris Brown 
á kærustu sína, 
söngkonuna 
Rihanna. 

„Því eldri sem þú verður þeim mun 
áhugaverðari verða hlutverkin. Ef þú 
heldur að það sé frelsandi að verða fer-
tug bíddu þar til þú verður fimmtug.“
LEIKKONAN MICHELLE PFEIFFER
Ræðir um nýjustu mynd sína Cheri sem 
fjallar um ástarsamband eldri konu við 
mun yngri mann. 

folk@frettabladid.is
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
L
12
L
16
12
L

BRIDE WARS kl. 8 - 10
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 6
UNDERWORLD 3 kl. 10.10 *
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 *
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 6

* Síðustu sýningar

L
L
16
12
L

BRIDE WARS kl. 4 - 6 - 8 - 10
BRIDE WARS LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10
HOTEL FOR DOGS kl. 3.40 - 5.45
VALKYRIE kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45
UNDERWORLD 3 kl. 8 - 10.10
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30
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 

14
12
L
L
12
L

THE READER kl. 5.40 - 8 - 10.20
VALKYRIE kl. 8 - 10.30
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50 - 10.10
REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI kl. 6
REVOLUTIONARY ROAD kl. 8 - 10.30
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 

5%

5%
SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
16
L
12
16
12

BRIDE WARS   kl. 6 - 8 - 10
UNDERWORLD 3 kl. 10.30
SEVEN POUNDS   kl. 5.30 - 8 
REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.30 - 8 
TAKEN kl. 6 - 10.30
AUSTRALIA kl. 8

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

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

EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ 
BREYTT SÖGUNNI!

Þegar tvö 
brúðkaup

lenda upp á 
sama daginn

fara bestu 
vinkonur í 

stríð!

Frábær gamanmynd!

Frá leikstjóra The Hours 
og Billy Elliott

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

BENJAMIN BUTTON kl. 8 7

ROLE MODELS kl. 10 12

DOUBT kl.  8 12

ROLE MODELS kl. 8 - 10:10 12

AUSTRALIA kl. 8 12

13ÓSKARSVERÐLAUNA©TILNEFNINGAR

BESTA MYND ÁRSINS

„...heillandi og minnisstæð. 
Benjamin Button er mynd 
sem þú mátt ekki missa af!“
-Tommi, kvikmyndir.is-

BENJAMIN BUTTON kl. 6:30 - 8D - 10 7

BENJAMIN BUTTON kl. 6:30 - 10
HOTEL FOR DOGS kl. 5:50 L

BLOODY VALANTINE  3D kl. 11:10(3D) 16

DOUBT kl. 8 L

ROLE MODELS kl. 8 - 10:10 12

BEDTIME STORIES kl. 5:50 L

ROCKNROLLA kl. 10:30 16

CHANGELING kl. 8 16

YES MAN kl. 5:50 7

BENJAMIN BUTTON kl. 6D - 9:10D 7

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

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

BEDTIME STORIES kl. 6 L

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 6 LDIGTAL-3D

TRANSPORTER 3 kl. 8 16

SEVEN POUNDS kl. 8 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HOTEL FOR DOGS kl. 6 og 8 L

BRIDE WARS kl. 6, 8 og 10 L

MY BLOODY VALENTINE 3D kl. 10.20- POWER 16

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

Ingi Örn Gíslason – Ingi – kallar 
fyrstu plötuna sína Human Odd-
ities, „Mannleg undarlegheit“. 
Því er hægt að draga þá ályktun 
að það sé eitthvað undarlegt við 
tónlistina, jafnvel eitthvað und-
ir furðulega frumlegt og öðruvísi; 
að tónlist Inga sé jafn stórfurðuleg 
og kona með alskegg eða síamství-
burar. 
Svo er ekki. Ef platan væri mann-
eskja myndi hún ekki vekja athygli 
þína út á götu. Hún myndi algjör-
lega falla í hópinn; ég sé fyrir mér 
konu í grárri dragt með kaffi í 
frauðbolla á leið í bankann. Auðvit-
að er ekkert verra að vera „venju-
legur“ – venjulegheit koma manni 
bara ekki langt í poppheimum.  

Scott Mathews sá eitthvað í 
demóum Inga og bauð honum til 
San Fransisco í stúdíóið sitt. Scott, 
sem hefur mikla stjörnusúpu á 
afkastalista sínum, kemur mikið 
við sögu á plötunni og spilar á allan 

fjárann. Ingi syngur ágætlega, fer 
þó full oft upp á háa c-ið, sem getur 
orðið pirrandi. Birkir Rafn Gísla-
son, félagi Inga, spilar á gítar.

Platan hljómar ágætlega og þetta 
er svo sem allt alveg ljómandi 
ágætt popprokk af klassískri ætt 
Bítla og Bowies. „You little fruit-
cake“ er til dæmis ágætt lag sem 
Rás 2 hefur verið að spila. Maður 
skiptir ekkert um stöð, en það ger-
ist ekkert nema að lagið rennur í 
gegn. Sem sé, ágætt en ekki eft-
irminnilegt. Mörg önnur lög eru í 
sama gæðaflokki, get nefnt „Sylv-
ia“ og „Power to the Bastards“, 
en í heildina eru lagasmíðarnar 
full einhæfar og flatar. Töfrana 
vantar ásamt undirlegheitunum. Í 
textunum vill Ingi virðast svalur 
á úrkynjaðan hátt à la Lou Reed. 
Maður trúði því alveg að Lou væri 
alltaf hátt uppi hangandi með kyn-
skiptingum. Ég þekki ekki bak-
grunn Inga nógu vel til að fullyrða 

neitt, en einhvern veginn læðist að 
manni sá grunur að hann vilji sýn-
ast lífsreyndari en hann er í raun. 
 Dr. Gunni

Vantar undarlegheitin

TÓNLIST
Human Oddities
Ingi

★★★
Alveg ágæt plata en ekki nógu 
eftirminnileg. Hana vantar töfra og 
undirlegheit.

Samkomulag um stofnun 
tónlistarklúbbsins Norðrið 
sem verður starfræktur í 
Þýskalandi var undirritað 
í gær. Hjaltalín-dúettinn 
Högni og Sigríður komu 
fram og skemmtu gestum. 

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu fyrir skömmu hafa Útflutn-
ingsskrifstofa íslenskrar tónlistar 
(Útón), Iceland Express og Admir-
als Palast-leikhúsið, sem Helgi 
Björnsson rekur, gert með sér sam-
komulag um að reka íslenskan tón-
listarklúbb í Þýskalandi. Félög tón-
listarmanna FÍH, FTT og TÍ standa 
að verkefninu og aðrir samstarfs-
aðilar eru: Sagenhaft es Island-
verkefnið, sem kynnir Ísland sem 
heiðursgest bókasýningarinnar í 
Frankfurt 2011, sendiráð Íslands 
í Berlín, utanríkisráðuneytið og 
Höfuðborgarstofa.
Óskað er eftir umsóknum fyrir tón-
leikaferðir sem verða skipulagðar 
í Þýskalandi í apríl, maí og júní. 
Þeir flytjendur sem vilja taka þátt 
skulu senda póst á nordrid@ice-
landmusic.is og rennur umsóknar-
frestur út 23. febrúar. Útón ræður 
almannatengslafulltrúa og sér um 
kynningu á tónleikaferðinni og 

veitir styrk allt að 150.000 krón-
ur en aldrei sem nemur meira en 

25.000 krónum á hvern þann sem 
kemur fram í hverju verkefni.

Norðrið sett á laggirnar

SAMSTARFSAÐILAR Fulltrúar allra samstarfsaðilanna stilltu sér upp fyrir ljósmynd-
ara. Í hópnum eru Dóra Magnúsdóttir, María Reynisdóttir, Auður Edda Jökulsdóttir, 
Auðunn Atlason, Halldór Guðmundsson, Anna Hildur Hildibrandsdóttir og Birna 
Guðmundsdóttir.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Starfsmenn Rásar 2, þeir Ólafur Páll 
Gunnarsson, Felix Bergsson og Ásgeir 
Eyþórsson, snæddu plokkfisk á fundin-
um sem var haldinn á Segurmo/Boston. 

Högni og Sigríður úr hljómsveitinni 
Hjaltalín komu fram sem dúett á blaða-
mannafundinum.

Aðeins sex sýningar:
05/02 08/02
15/02 22/02  
01/03 08/03

Sýnt í Borgarleikhúsinu.

Miðasala í síma 568 8000 
og á www.id.is.

Nýtt verk eftir Katrínu Hall, Peter 
Anderson og Cameron Corbett.
Tónlist eftir Sigtrygg Baldursson,
Pétur Ben og Frank Hall.
Leikmynd eftir Aðalstein Stefánsson. 

Traustur bakhjarl Íslenska dansflokksins
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50% afsláttur fyrir nemendur og 25 ára og yngri

ID
.IS “fjörug, kraftmikil og oft falleg 

(sýning) og minnir okkur enn einu 
sinni á hversu öflugur og fjölhæfur 
Íslenski dansflokkurinn er”
Martin Regal, Morgunblaðið 8. feb.
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Íslenskt nautakjöt er góður grunnur fyrir vel heppnaða 

máltíð.  Á grillið, í ofninn eða á pönnuna.  Veldu ferskt og 

gott hráefni þegar góða veislu gjöra skal.

Íslenskt og ferskt úrvals hráefni.
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ardagurinn 14. febrúar
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sport@frettabladid.is

Haukamenn voru sigursælir þegar tilkynnt var val á bestu 
leikmönnum N1-deildanna í umferðum 8-14. Haukaleik-
mennirnir Ramune Pekarskyte og Freyr Brynjarsson voru 
valdir bestu leikmennirnir og Aron Kristjánsson besti 
þjálfarinn í N1-deild karla.
„Þetta kom skemmtilega á óvart. Ég vissi það 
ekki fyrir að ég myndi vinna þetta. Hélt ég væri 
bara að taka við verðlaunum sem hornamaður 
umferðanna,“ sagði Freyr Brynjarsson nokkuð 
kátur en heyra mátti að honum þótti vænt um 
viðurkenninguna. 
„Jú, ég tel mig alveg vera ágætlega að þessu 
kominn. Liðið hefur náttúrulega verið að 
spila vel og það hjálpar. Ég er kannski ekki 
alltaf markahæstur en hef verið að spila vel í 
vörninni líka og er bara sáttur við mína spila-
mennsku,“ sagði Freyr og bætti við að honum 
þætti í góðu lagi ef það væri líka valinn besti 
varnarmaður umferðanna í þessu uppgjörshófi 

sem HSÍ og N1 standa fyrir. Freyr er uppalinn Valsmaður en hætti að 
spila með þeim fyrir nokkrum árum. Hann hætti reyndar að 

spila handbolta í stuttan tíma í kjölfarið en var fljótur að 
snúa til baka.
„Þannig var mál með vexti að ég flutti til Grindavíkur þar 
sem mér bauðst vinna. Ég vildi þrátt fyrir það halda áfram 

að spila með Val en Valsmenn voru ekki tilbúnir að koma 
eins mikið til móts við mig og ég taldi vera eðlilegt. 
Úr varð að ég hætti að spila með Valsmönnum og 
hætti í handbolta í tvær vikur. Nokkur lið höfðu 
síðan samband við mig og ég ákvað að velja 
Hauka sem er val sem ég sé svo sannarlega ekki 
eftir. Ég ber samt engan kala til Vals þrátt fyrir 
þetta. Þykir vænt um félagið og verð alltaf mikill 
Valsmaður,“ sagði Freyr.

Freyr hefur verið afar vaxandi leikmaður á síðustu 
árum. „Ég fékk traust hjá Aroni þjálfara til að gera 

mín mistök og vinna mig inn í liðið. Ég hef nýtt það vel 
og bætt mig stöðugt.“ 

ÚRVALSLIÐ N1-DEILDAR KARLA:  ARON BESTI ÞJÁLFARINN OG FREYR BRYNJARSSON BESTI LEIKMAÐURINN

Þetta val kom mér skemmtilega á óvart

N1-DEILDIRNAR
Úrvalslið karla - umferðir 8-14
Birkir Ívar Guðmundsson  Haukar
Haraldur Þorvarðarson  Fram
Freyr Brynjarsson  Haukar
Sigurbergur Sveinsson  Haukar
Valdimar Þórsson  HK
Rúnar Kárason  Fram
Arnór Gunnarsson  Valur
Besti leikmaður:  Freyr Brynjarsson
Besti þjálfari:  Aron Kristjánsson, Hau.
Besta umgjörð:  FH
Úrvalslið kvenna - umferðir 8-14
Florentina Stanciu  Stjarnan
Nína Björk Arnfinnsdóttir  Haukar
Dagný Skúladóttir  Valur
Ramune Pekarskyte  Haukar
Ragnhildur Guðmundsdóttir  FH
Alina Petrache  Stjarnan
Hanna Guðrún Stefánsdóttir  Haukar
Besti leikmaður:  Ramune Pekarskyte
Besti þjálfari:  Atli Hilmarsson, Stjarn.
Besta umgjörð:  Valur
Bestu dómarar beggja deilda: Anton G. 
Pálsson og Hlynur Leifsson

HANDBOLTI Stórskyttan Ramune 
Pekarskyte var valin besti leik-
maður N1-deildar kvenna í 
umferðum 8-14.

Ramune hefur farið mikinn í 
toppliði Hauka í deildinni og átt 
hvern stórleikinn á fætur öðrum.

Atli Hilmarsson, þjálfari 
Stjörnunnar, var valinn besti 
þjálfarinn en Stjörnuliðið hefur 
sýnt mikinn stíganda frá því að 
hann tók við liðinu af Ragnari 
Hermannsyni.    - hbg

N1-deild kvenna:

Ramune og Atli 
valin best

ATLI OG RAMUNE Ánægð með viður-
kenningar sínar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Undankeppni HM:
Malta-Albanía   0-0
San Marínó-Norður-Írland   0-3
Írland-Georgía   2-1
0-1 Iashvili (1,), 1-1 Robbie Keane, víti (73.), 2-1 
Keane (78.)

Vináttulandsleikir:
Liechtenstein-Ísland   0-2
0-1 Arnór Smárason (28.), 0-2 Eiður Smári 
Guðjohnsen (47.).
Ísrael-Ungverjaland   1-0
1-0 Yossi Benayoun (76.).
Pólland-Wales   1-0
1-0 Guerreiro Roger (80.)
Tyrkland-Fílabeinsströndin   1-1
1-0 Unal (11.), 1-1 Didier Drogba (90.).
Rúmenía-Króatía   1-2
1-0 Marica Ciprian (22.), 1-1 Ivan Rakitic (29.), 
1-2 Kranjcar (75.).
Grikkland-Danmörk   1-1
0-1 Jonas Borring (49.), 1-1 Theofanis Gekas (61.)
Austurríki-Svíþjóð   0-2
0-1 Rasmus Elm (58.), 0-2 Kim Källström(63.)
Þýskaland-Noregur   0-1
0-1 Christian Grindheim (63.). Norðmenn unnu 
sinn fyrsta leik undir stjórn Egil „Drillo“ Olsen. 
Sviss-Búlgaría    1-1
0-1 Ivelin Popov (34.), 1-1 Benjamin Huggel (45.)
Túnis-Holland   1-1
0-1 Huntelaar (62.), 1-1 Saihi (66.) 
Frakkland-Argentína   0-2
0-1 Gutierrez (41.) , 0-2 Lionel Messi (83.)

1. deild karla:
Grótta-Selfoss   32-31 (15-16)
Mörk Gróttu: Finnur Ingi Stefánsson 13, Jóhann 
Gísli Jóhannesson 5, Atli Rúnar Steinþórsson 5, 
Brynjar Árnason 4, Zoltan Belany 3, Arnar 
Freyr Theódórsson 2.
Mörk Selfoss: Atli Kristinsson 9, Guðmundur Á. 
Ólafsson 8, Helgi Héðinsson 5, Halldór S. Har
aldsson 4, Bjarki M. Elísson 2, Óskar Pétursson 2, 
Ragnar Jóhannsson 1.

Finnur Ingi Stefánsson skoraði sigurmarkið úr 
vítakasti eftir að leiktíminn var liðinn. Metfjöldi 
áhorfenda var á leiknum, en 893 áhorfendur 
studdu bæði liðin sem hafa nú spilað tvo 
hnífjafna leiki á innan við viku.

Stig efstu liða: Grótta 28, ÍR 24, Selfoss 24, Aftur
elding 20, Haukar (b) 18.

IE-deild kvenna (B):
Valur-Grindavík   58-61 (38-30)
Stig Vals: Signý Hermannsdóttir 22 (12 frák., 7 
varin), Þórunn Bjarnadóttir 11 (11 frák., 8 stoðs., 
4 stolnir), Bernadett Toplak 10, Berglind Ingv
arsdóttir 7, Kristín Óladóttir 4, Ösp Jóhannsdóttir
2, Kristjana Magnúsdóttir 2 (7 frák.)
Stig Grindavíkur: Petrúnella Skúladóttir 18 (15 
stig í seinni, 5 stolnir), Ólöf Helga Pálsdóttir 14 (4 
stolnir), Íris Sverrisdóttir 12 (8 stoðs., 4 stolnir), 
Ingibjörg Jakobsdóttir 9, Lilja Ósk Sigmarsdóttir 
2, Berglind Anna Magnúsdóttir 2, Jovana Lilja 
Stefándóttir 2, Helga Hallgrímsdóttir 2.
Staða: Valur 18, Grindavík 14, Snæfell 8, Fjölnir 2.

Bandaríska háskólakarfan:
TCU-UNLV  75-46
Helena Sverrisdóttir var með 16 stig, 10 stoð-
sendingar, 5 fráköst og 5 stolna bolta. Önnur 
stoðsending hennar var númer 200 fyrir TCU.

Þýski handboltinn:
Wetzlar-Lemgo  24-29
Vignir Svavarsson skoraði eitt mark en Logi 
Geirsson klikkaði á öllum sex skotum sínum.

ÚRSLIT

> Ramune ekki með gegn Stjörnunni

Haukar verða án stórskyttunnar Ramune Pekarskyte á 
laugardaginn er þeir taka á móti Stjörnunni í undan-
úrslitum Eimskipsbikarsins. Ramune fékk að líta rauða 
spjaldið í deildarleik Stjörnunnar og Hauka á dögunum 
og stendur spjaldið. Það þarf vart að fjölyrða um hversu 
mikill missir þetta er fyrir Hauka sem vildu að rauða 
spjaldið yrði dregið til baka. Í dómi aganefndar er tekið 
fram að það sé ekki á hennar borði að endurskoða 
ákvarðanir dómara heldur ákveða viðurlög við þeim 
refsingum sem dómarar beita.

Bifreiðaeigendur athugið!
Tímareimaskipti.
Bremsuviðgerðir.

Kúpplingsviðgerðir.
Smurþjónusta.

Tímapantanir í síma
5355826

FÓTBOLTI Það er góður gangur á 
íslenska landsliðinu þessi misserin 
undir stjórn Ólafs Jóhannessonar. 
Liðið vinnur hvern leikinn á fætur 
öðrum og dvergríkið Liechteinstein 
var engin fyrirstaða í gær. 2-0 sigur 
með mörkum hins tvítuga Arnórs 
Smárasonar, sem lék einn í fremstu 
víglínu, og Eiðs Smára Guðjohn-
sens. Mark Eiðs Smára glæsilegt 
enda beint úr aukaspyrnu.

„Ég er verulega sáttur enda var 
þetta fínn leikur hjá okkur. Við 
stjórnuðum leiknum frá a til ö og 
lentum aldrei í vandræðum. Við töl-
uðum um að þora að halda bolta og 
vera ekki stressaðir og það gekk 
frábærlega eftir. Menn hafa oft 
fallið í þann pakka að vera kæru-
lausir þegar við mætum þessum 
lakari liðum, en þetta lið er lak-
ara en við, en það var alls ekki upp 
á teningnum núna,“ sagði Ólafur 
Jóhannesson landsliðsþjálfari kátur 
og morgunljóst að hann er að ná vel 
til leikmanna íslenska liðsins.

„Menn voru vel stemmdir og 
vildu gera hlutina. Hugarfarið var 
nákvæmlega eins og það á að vera. 
Auðvitað blundaði það í þeim að 
þeir voru flengdir af þessu liði fyrir 
ekki svo löngu og það skemmdi 
eflaust ekkert fyrir. Ég fékk því 
það sem ég vildi út úr þessum leik,“ 
sagði Ólafur en það eina sem hann 

var ósáttur við var nýting færa. 
Íslenska liðið fékk 5-6 dauðafæri í 
leiknum sem ekki voru nýtt.

Hinn tvítugi Arnór Smárason 
var einn í fremstu víglínu í gær 
en hann hefur vakið athygli fyrir 
vaska frammistöðu í hollenska 
boltanum síðustu vikur. 

„Mér fannst Arnór spila fantavel 
sem framherji. Ég hef haft trú á 
honum og finnst hann góður. Hann 
fékk tækifærið núna og svar-
aði kallinu eins og á að gera það. 
Hann er augljóslega að verða betri 
og betri enda farinn að spila reglu-
lega með sínu liði. Ég get alveg við-

urkennt að hann var betri en ég átti 
von á,“ sagði Ólafur en það vakti 
einnig athygli að hann skyldi láta 
Árna Gaut Arason byrja leikinn 
en Gunnleifur Gunnleifsson spil-
aði síðari hálfleikinn.

„Árni Gautur hefur verið að æfa 
og spila á grasi meira en Gunnleif-
ur. Það voru engin skilaboð með 
þessu vali. Þeir eru báðir mjög 
fínir markverðir sem munu berj-
ast áfram um stöðuna,“ sagði Ólaf-
ur en það var afar lítið að gera hjá 
markvörðunum reyndar. Árni fékk 
á sig eitt skot en Gunnleifur ekk-
ert.  henry@frettabladid.is

Arnór er betri en ég hélt
Íslenska landsliðið í knattspyrnu náði að hefna fyrir niðurlæginguna í Vaduz 
er það yfirspilaði lið Liechtenstein í gær og vann sigur, 2-0. Þjálfarinn, Ólafur 
Jóhannesson, var sérstaklega ánægður með frammistöðu Arnórs Smárasonar.

STÓÐ SIG VEL Skagamaðurinn ungi, Arnór Smárason, skoraði sitt fyrsta landsliðsmark 
í gær og uppskar mikið hrós frá landsliðsþjálfaranum eftir leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

ÍSLAND-LIECHTENSTEIN
Byrjunarlið Íslands:
Árni Gautur Arason
Grétar Rafn Steinsson
Ragnar Sigurðsson
Hermann Hreiðarsson
Indriði Sigurðsson
Birkir Már Sævarsson
Brynjar Björn Gunnarsson
Aron Einar Gunnarsson
Emil Hallfreðsson
Eiður Smári Guðjohnsen
Arnór Smárason

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í fótbolta setti met með 2-0 sigri á 
Liechtenstein á La Manga í gær. 
Þetta er í fyrsta sinn sem lands-
liðið vinnur þrjá leiki í röð án 
þess að fá á sig mark. Ísland end-
aði síðasta ár á 1-0 sigrum bæði 
á Makedónum og Möltubúum og 
hóf síðan nýtt landsleikjaár á 
öruggum sigri á Spáni í gær. 

Íslenska landsliðið hefur 
sjö sinnum áður náð því að 
vinna þrjá leiki í röð en metið 
er síðan 2000 þegar lands-
liðið vann fjóra leiki í 
röð undir stjórn Atla 
Eðvaldssonar. Lands-
liðið getur jafnað 
það met í næsta 
landsleik sem er 
gegn Færeyingum 
í Kórnum 22. mars 
næstkomandi. 

Ólafur Jóhannesson náði einn-
ig einstökum árangri í gær með 
því að vera fyrsti landsliðsþjálf-
ari Íslands frá upphafi sem nær 
að stjórna landsliðinu í tveim-
ur þriggja leikja sigurgöngum. 
Íslenska landsliðið vann einnig 
þrjá leiki í röð síðasta vetur. 

Íslenska liðið vann þá 2-0 sigur 
á Armenum, 3-0, sigur á Fær-

eyingum og loks 2-1 sigur á 
Slóvökum. Íslenska lands-
liðið hélt þá hreinu í 339 
mínútur og það met er nú í 
hættu þar sem það eru liðn-

ar 295 mínútur síðan 
skorað var hjá íslenska 
landsliðinu.   - óój

Karlalandsliðið er búið að vinna þrjá leiki í röð:

Söguleg sigurganga

6 SIGRAR Í 14 LEIKJUM 
Ólafur Jóhannesson 
náði einstökum árangri 
í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HETJAN Finnur Ingi Stefánsson skoraði 
sigurmark Gróttu í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FÓTBOLTI Chelsea staðfesti í gær 
að hinn 62 ára hollenski þjálfari 
Guus Hiddink mun stýra liðinu 
til loka þessarar leiktíðar. Hann 
mun samhliða starfinu stýra rúss-
neska landsliðinu en Hiddink er 
með samning við Rússana fram 
yfir HM 2010.

Roman Abramovich, eigandi 
Chelsea, er því loksins búinn að 
fá draumamanninn sinn í starf-
ið en hann hefur lengi reynt að fá 
Hiddink til að stýra liðinu. Þeir 
eru miklir vinir og það er út af 
vinskapnum, en ekki peningun-
um, sem Hiddink tekur starfið að 
sér.

„Ég er að gera vini mínum 
greiða. Abramovich gerir svo 
mikið fyrir rússneskan fótbolta 
að mér fannst í lagi að gefa aðeins 
til baka. Hann hringdi í mig per-
sónulega og bað mig um þetta,“ 

sagði Hiddink sem hefur þjálfað 
landslið Hollands, Suður-Kóreu 
og Ástralíu.

Hiddink er með rússneska 
landsliðinu í æfingabúðum þessa 
dagana og hefur því ekki störf 
fyrr en eftir helgi. Hann mun 
fylgjast með úr stúkunni þegar 
Chelsea mætir Watford í bikarn-
um um helgina. Aðspurður hvort 
hann muni halda áfram með liðið 
sagði Hiddink:

„Það eru tveir möguleikar. Allt 
fer illa og ég verð beðinn um að 
hunskast aftur til Rússlands en 
svo gæti gengið vel. Ég er samt 
ekki að hugsa svo langt fram í 
tímann,“ sagði Hiddink.    - hbg

Hollendingurinn Guus Hiddink mun stýra Chelsea til loka þessarar leiktíðar:

Er að gera félaga Roman greiða

GUUS HIDDINK Hér á æfingu 
með rússneska landsliðinu í 
Tyrklandi í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Valsmenn eiga einir 
félaga möguleika á bæði Íslands- 
og bikarmeistaratitli karla í hand-
bolta árið 2009. Þeir eru í 2. sæti í 
deildinni, stigi á eftir Haukum, og 
komnir í bikarúrslitaleikinn á móti 
1. deildarliði Gróttu. Þessu hafa 
Hlíðarendapiltar áorkað þrátt fyrir 
að hafa aðeins unnið einn af sjö 
útileikjum í N1-deildinni í vetur. 
Ástæðan: þeir hafa unnið alla níu 
heimaleiki sína í Vodafone-deild-
inni á tímabilinu. Nú síðast tryggði 
liðið sér sæti í bikarúrslitaleikn-
um í Höllinni með fjögurra marka 
sigri á FH, 29-25.

Það er ótrúlegur munur á milli 
tölfræði Valsliðsins heima og á 
útivöllum. Í deildinni hefur Vals-
liðið unnið alla 7 leiki sína með 
8,3 marka mun að meðaltali. Sex 
þessara leikja hafa unnist með sex 
mörkum eða meira. „Ég er mjög 
ánægður að heimavöllurinn okkar 
er orðinn mikil gryfja. Við unnum 
alla heimaleikina okkar í Höllinni 
þegar við urðum meistarar 2007 
en svo töpuðum við fjórum heima-
leikjum í fyrra, þar á meðal tveim-

ur fyrstu. Ég er mjög ánægður 
með að menn séu komnir í ákveð-
inn gír í Vodafone-höllinni sem 
er mjög gott,“ segir Óskar Bjarni 
Óskarsson, þjálfari Valsliðsins. 

„Bikarleikurinn á móti HK 
er eini heimaleikurinn sem við 
unnum með einu marki en þar 
vorum við komnir sjö mörkum yfir 
en misstum þetta niður í lokin. Við 
skorum mun meira á heimavelli og 
mun fleiri mörk úr hraðaupphlaup-
um. Það er meiri kraftur í okkur 
á heimavelli,“ segir Óskar Bjarni 
og hann segir góða umgjörð hjálpa 
til.

„Stjórnin hefur staðið sig mjög 
vel í vetur. Það hefur verið ljósa-
sjóv á mörgum leikjum. Í síðasta 
leik vorum við með trommusýn-
ingu og mjög flott ljósasjóv auk 
þess að sýna leikinn beint á Valur.
is. Þetta var glæsileg umgjörð. Það 
hefur verið mikið lagt í umgjörð-
ina á heimaleikjunum og það hefur 
skilað sér til okkar,“ segir Óskar.

Þá má sjá mikinn mun á Valslið-
inu í bæði sókn og vörn. Í heima-
leikjunum er Valur að skora 30,3 
mörk að meðaltali í leik eða 4,9 
fleiri mörk en liðið skorar að með-
altali í útileikjunum. Valsliðið er 
síðan aðeins búið að fá á sig 22,0 
mörk að meðaltali í sjö heima-
leikjum sínum í N1-deildinni eða 
3,7 mörkum færra en liðið hefur 
fengið á sig í útileikjunum. 

„Þetta er alls ekki viðunandi 
árangur á útivelli, það verður að 
segjast alveg eins og er. Við þurf-
um klárlega að laga útivöllinn ef 
við ætlum að verða deildar- og 
Íslandsmeistarar,“ segir Óskar 
Bjarni.

Eini útisigur Vals í N1-deildinni 

í vetur kom í fyrsta leik tímabils-
ins þegar liðið vann 29-34 sigur á 
Víkingum í Víkinni 18. september. 
Síðan þá hefur Valsliðið spilað sex 
útileiki í röð í deildinni án þess að 
vinna. 

„Þetta er bæði jákvætt og nei-
kvætt. Mér finnst að það eigi ekki 
að vera mikill munur á því að 
spila á heima- og útivelli í þessari 
deild en það hefur verið þannig 
hjá okkur. Við höfum rætt þetta. 
Við þurfum að bæta okkur á úti-
völlum en halda áfram að spila vel 
í heimaleikjunum,“ segir Óskar 
Bjarni. 

Ætli Valsmenn sér deildarmeist-
aratitilinn og heimavallarrétt 
út úrslitakeppnina þá þurfa þeir 

nauðsynlega að vinna næsta úti-
leik sinn sem er gegn Haukum á 
Ásvöllum um þarnæstu helgi. 

„Það er lífnauðsynlegt fyrir 
okkur að vinna Haukana í þessum 
leik. Haukarnir hafa verið mjög 
sannfærandi í annarri umferð og 
töpuðu ekki leik. Þeir eiga eitt stig 
á okkur og þessi leikur verður að 
klárast,“ segir Óskar og kannski 
grípur hann til einhverra nýrra 
ráða til þess að vinna bug á slæmu 
útivallargengi liðsins. 

„Ætli við þurfum ekki að færa 
dótið úr klefanum yfir á Ásvelli, 
taka með okkur Valsfána og kaupa 
Baldur bongó. Við þurfum líka að 
vera með mynd af Markúsi, Helga 
Sig og Margréti Láru þarna ein-

hvers staðar á skilti í kringum 
völlinn,“ segir Óskar Bjarni í létt-
um tón.

Valsmenn fá Stjörnuna í heim-
sókn í kvöld þegar þriðji og síð-
asti hluti N1-deildar karla hefst. 
Á sama tíma mætast Fram og HK 
í Safamýri og FH tekur á móti 
Akureyri í Kaplakrika. Allir leik-
irnir hefjast klukkan 19.30.

 ooj@frettabladid.is

Vodafone-höllin er orðin mikil gryfja
Valsmenn eru aðeins stigi frá toppi N1-deildar karla þrátt fyrir að hafa aðeins unnið 1 af 7 útileikjum sínum, þökk sé stanslausri sigur-
göngu á heimavelli. „Við þurfum að laga útivöllinn ef við ætlum að verða deildar- og Íslandsmeistarar,“ segir þjálfari Vals.

HAFA RÆTT ÞETTA Óskar Bjarni Óskars-
son, þjálfari Vals veit vel af muninum á 
sínu liði milli leikja. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NÍUNDI SIGURINN Valsmenn fagna hér heimasigri á FH í undanúrslitum bikarkeppn-
innar um síðustu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VALSMENN Á HEIMAVELLI
Tölur úr N1 deild karla

Stig
Á heimavelli 14 (100%)
Á útivelli  5 (36%)
Mismunur +9 (+64%)
Mörk í leik
Á heimavelli 30,3
Á útivelli 25,4
Mismunur +4,9
Mörk fengin á sig í leik
Á heimavelli 22,0
Á útivelli 25,7
Mismunur +3,7

Árangur liðanna á heimavelli:
1. Valur  100%
2. Haukar  86%
3.-4. FH og HK 64%
5. Fram  57%
6. Akureyri  50%
7. Stjarnan  43%
8. Víkingur  21%
 Árangur liðanna á útivelli
1. Fram  64%
2. Haukar  57%
3. FH  50%
4. Akureyri  43%
5. Valur  36%
6. HK  29%
7. Stjarnan  21%
8. Víkingur  14%

Golfveisla

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



100
ÍSLENSKAR BALLÖÐUR

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 

Allar uppáhalds ballöðurnar

þínar á 5 geislaplötum!

KOMIN

Í VERSLANIR!

1. Björgvin Halldórsson Þó líði ár og öld 2. Sigurður Guðmundsson 
og Memfismafían Ég er kominn heim 3. Bubbi Morthens Kossar án 
vara 4. Elly Vilhjálms Heyr mína bæn 5. Haukur Morthens Frostrósir
6. Ingibjörg Smith Við gengum tvö 7. Adda Örnólfs og Ólafur Briem
Nótt í Atlavík 8. Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson Góða
ferð 9. Ari Jónsson Ég syng þennan söng 10. Edda Heiðrún 
Backman Önnur sjónarmið 11. B.G. og Ingibjörg Þín innsta þrá
12. Birgitta Haukdal Án þín 13. Rúnar Júlíusson Það þarf fólk eins 
og þig 14. Dátar Kling klang 15. Ríó tríó Eina nótt 16. Erla 
Þorsteinsdóttir og Haukur Morthens Þrek og tár 17. Ragnar 
Bjarnason Nótt í Moskvu 18. Helena Eyjólfsdóttir Manstu ekki vinur (Í 
rökkurró)         19. Björgvin Halldórsson og Sverrir Bergmann Nótt
eftir dag 20. Nylon Einskonar ást

1. Bubbi Morthens Það er gott að elska 2. Ragnheiður Gröndal Ást
3. Sálin hans Jóns míns Ekkert breytir því 4. Björgvin Halldórsson 
Ástin 5. Í svörtum fötum Endurfundir 6. Helga Möller  Ort í sandinn   
7. Elly Vilhjálms Lítill fugl 8. Haukur Morthens Bláu augun 9. Edgar 
Smári Söknuður  10. Páll Óskar Yndislegt líf 11. Pónik og Einar 
Mundu þá mig 12. Ellen Kristjánsdóttir Ástin mín ein 13. Garðar 
Cortes Skýið 14. Erla Þorsteinsdóttir Draumur fangans 15. Ragnar 
Bjarnason Mærin frá Mexíkó 16. Erna Gunnarsdóttir Aldrei ég gleymi
17. Mannakorn Samferða 18. Halla Margrét Hægt og hljótt
19. Luxor Ég er að tala um þig 20. SSSól Síðan hittumst við aftur

1. Pálmi Gunnarsson Þitt fyrsta bros 2. Páll Óskar og Monika Ó,
hvílíkt frelsi 3. Guðrún Gunnarsdóttir Umvafin englum 4. Hera Talað 
við gluggann 5. Sálin hans Jóns míns Okkar nótt  6. Hjaltalín Þú
komst við hjartað í mér 7. Magnús Ólafsson og Þuríður 
Sigurðardóttir Geymdu þína ást 8.  Í svörtum fötum Dag sem dimma 
nátt 9. Bubbi Morthens Sumar konur 10. Eiríkur Hauksson Dagný
11. Vilhjálmur Vilhjálmsson Myndin af þér 12. Helgi Björnsson Ég
elska þig enn 13. Jóhanna Vigdís Arnardóttir Ástarsæla
14. Hljómar Þú og ég 15. Elly Vilhjálms Það er svo ótalmargt
16. Írafár Aldrei mun ég 17. Eyjólfur Kristjánsson Ástarævintýri
18. Björgvin Halldórsson Sönn ást  19. Model Ástarbréf (Merkt X)
20. Nútímabörn Vetrarnótt

1. Sálin hans Jóns míns Þú fullkomnar mig 2. Björgvin Halldórsson 
og Egill Ólafsson Við Reykjavíkurtjörn 3. Vilhjálmur Vilhjálmsson
Tölum saman 4. Óskar Pétursson Þú gætir mín  5. Björgvin 
Halldórsson Ég sé þig 6. Páll Óskar Nú held ég heim 7. Páll 
Rósinkranz Fyrir átta árum 8. Hljómar Bláu augun þín 9. Hallbjörg 
Bjarnadóttir Björt mey og hrein 10. Brimkló Skólaball
11. Mannakorn Jesús Kristur og ég 12. Haukur Morthens Ástin ljúfa
13. Ragnheiður Gröndal Tvær stjörnur 14. Stjórnin Ein 15. Regína 
Ósk Allt í himnalagi 16. Í svörtum fötum Nakinn 17. Valgeir 
Guðjónsson Kramið hjarta 18. Sigríður Beinteinsdóttir Ég vil snerta 
hjarta þitt 19. Skítamórall Með þér 20. Þúsund andlit Vængbrotin ást

1. Vilhjálmur Vilhjálmsson Hún hring minn ber 2. Ragnheiður 
Gröndal Með þér 3. Sálin hans  Jóns míns Undir þínum áhrifum
4. Páll Óskar (Ást) Við fyrstu sýn 5. Sprengjuhöllin Verum í  sambandi
6. Sverrir Bergmann Án þín 7. Bergþór Pálsson og Eyjólfur 
Kristjánsson Kannski er ástin... 8. Hallbjörg Bjarnadóttir Ennþá man 
ég hvar 9. Steindór Hjörleifsson og Kristín Anna Þórarinsdóttir 
Ástardúett 10. Stjórnin Við eigum samleið 11. Stuðmenn Út í veður og 
vind 12. Svavar Lárusson Sestu hérna hjá mér 13. Jónsi Lítill drengur
14. Páll Rósinkranz Sturlaður 15. Hildur Vala Tunglið mitt
16. Ragnar Bjarnason Ástarsaga 17. Sigríður Beinteinsdóttir Ég
og þú  18. Þuríður Sigurðardóttir Ég ann þér enn 19. Brunaliðið 
Ástarsorg  20. Bjarni Arason Þú átt mig ein
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SENDU SMS EST BCD Á NÚMERIÐ 1900

- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
VINNINGAR ERU: 100 ÍSLENSKAR BALLÖÐUR, GOS,
GEISLADPLÖTUR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!
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9. HVERVINNUR!
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SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.45 Vörutorg

17.45 Rachael Ray 

18.30 Are You Smarter Than a 5th 
Grader?  (25:27) (e)

19.20 Game Tíví  (2:8) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. 

20.00 Rules of Engagement  (7:15) 
Bandarísk gamansería um vinahóp sem 
samanstendur af hjónum, trúlofuðu pari og 
kvensömum piparsveini. Barbara (Heather 
Locklear) snýr aftur og segist vera að skilja 
við eiginmann sinn og Russell er sannfærð-
ur um að það gefi honum tækifæri.

20.30 The Office  (5:19) Bandarísk 
gaman sería sem hlaut Emmy-verðlaun-
in 2006 sem besta gamanserían. Dwight 
skorar nýtt tölvusölukerfi á hólm og Angela 
undirbýr partí á skrifstofunni til að fagna 
nýrri vefsíðu Ryans.

21.00 Flashpoint  (5:13) Ný og spenn-
andi þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem 
er kölluð út þegar hættan er mest. Þetta 
þrautþjálfaða lið sérfræðinga þarf að fást við 
mannræningja, hryðjuverkamenn og annað 
hættulegt fólk og það reynir mikið á líkama 
og sál. Liðsmenn sérsveitarinnar eru mikil 
hörkutól og sannkallaðar hetjur en þeir eru 
líka mannlegir og starfið tekur sinn toll.

21.50 Law & Order  (19:24) Bandarísk-
ur sakamálaþáttur um störf rannsóknar-
lögreglumanna og saksóknara í New York. 
Morð á konu leiðir Fontana og Green á slóð 
sértrúarsafnaðar þar sem börn eru misnot-
uð kynferðislega.

22.40 Jay Leno 

23.30 Britain’s Next Top Model  (5:10) 

00.20 Vörutorg

01.20 Óstöðvandi tónlist

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

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

15.50 Kiljan  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Tvíburarnir  (3:3) (e)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.25 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um  Umsjónarmenn eru Brynja Þorgeirs-
dóttir og Unnur Birna Vilhjálmsdóttir.

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.20 Eli Stone  (8:13) Lögfræðingurinn 
Eli Stone í San Francisco verður fyrir ofskynj-
unum og túlkar þær sem skilaboð frá æðri 
máttarvöldum. Aðalhlutverk: Jonny Lee Mill-
er, Victor Garber og Natasha Henstridge.

21.05 Þegar á reynir  Fræðsluefni frá 
Rauða krossi Íslands. Dagskrárgerð: Otto 
Tynes.

21.15 Aðþrengdar eiginkonur  Despe-
rate Housewives V) Ný syrpa af þessari vin-
sælu bandarísku þáttaröð um nágrannakon-
ur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem þær 
eru séðar. Aðalhlutverk: Teri Hatcher, Felicity 
Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria og Ni-
colette Sheridan.

22.00 Tíufréttir

22.20 Bílfélagar  (Carpoolers) (8:13) 
Bandarísk gamanþáttaröð um félaga sem 
eru samferða í vinnuna. Aðalhlutverk: Faith 
Ford, Fred Goss, T.J. Miller og Jerry O’Conn-
ell.

22.45 Albúm  (Album) (5:5) (e)

23.45 Kastljós  (e)

00.30 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Afram!, Refurinn Pablo, Dynkur smáeðla, 
Doddi litli og Eyrnastór, Ævintýri Juniper Lee.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (251:300)

10.15 Wipeout (3:11) 

11.10 Ghost Whisperer (31:44)

12.00 Grey‘s Anatomy (14:17)

12.45 Neighbours 

13.10 Wings of Love (4:120) 

13.55 Wings of Love (5:120)

14.45 Ally McBeal (8:24) 

15.40 Sabrina - Unglingsnornin 

16.03 Háheimar 

16.28 Smá skrítnir foreldrar 

16.48 Hlaupin 

16.58 Doddi litli og Eyrnastór 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Neighbours 

17.58 Friends (2:23)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.10 Markaðurinn með Birni Inga 

19.35 The Simpsons (7:22)

20.00 Amazing Race (6:13) Í elleftu 
þáttaröðinni mæta til leiks nokkrir af sterk-
ustu keppendunum úr tíu fyrstu seríunum 
til að fá úr því því skorið hvert sé sterkasta 
parið frá upphafi. 

20.45 The Mentalist (1:22) 

21.35 Twenty Four (3:24) Jack Bauer 
snýr aftur frá Afríku og er dreginn fyrir rétt. 
CTU hefur verið lagt niður en ný ógn steðjar 
nú að bandarísku þjóðinni og heimsbyggð-
inni allri. Bauer er að sjálfsögðu sá eini sem 
er fær um að bjarga málunum.

22.20 Thunderball Emilio Largo og 
hryðjuverkasamtökin hans Spectra ræna 
tveimur kjarnorkusprengjum og hóta að 
sprengja þær ef ekki verður gengið að kröf-
um þeirra. James Bond þarf því að hafa 
hraðar hendur.

00.30 Réttur (4:6) 

01.15 Mad Men (8:13)

02.00 Prey for Rock and Roll

03.45 Hendrix 

05.25 Amazing Race (6:13) 

08.05 Invincible

10.00 Zathura. A Space Adventure 

12.00 The Ringer 

14.00 Invincible 

16.00 Zathura. A Space Adventure 

18.00 The Ringer

20.00 Thelma and Louise Tvær konur 
sem eru orðnar leiðar á lífinu ákveða að 
breyta til með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 

22.05 Into the Blue 

00.00 The Sentinel 

02.00 The Badge

04.00 Into the Blue 

06.00 Night at the Museum 

07.00 Spánn - England Útsending frá 
vináttulandsleik. 

16.35 HSG Wetzlar -  Lemgo Útsending 
frá leik í þýska handboltanum.

17.55 Spánn - England Útsending frá 
vináttulansleik.

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

20.00 Atvinnumennirnir okkar  Ólafur 
Stefánsson.

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

21.10 Bardaginn mikli  Joe Louis - Max 
Schmeling. Joe Louis tapaði frekar óvænt 
fyrir Þjóðverjanum Max Schmeling árið 1936. 
Tveimur árum síðar fékk Louis tækifæri til 
að koma fram hefndum en þá voru nasistar 
orðnir mjög áhrifamiklir. Schmeling var fulltrúi 
Hitlers og stuðningsmanna hans sem trúðu á 
yfirburði hvíta kynstofnsins.

22.05 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 

22.35 Atvinnumennirnir okkar  Ólafur 
Stefánsson.

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

15.40 Tottenham - Arsenal Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Everton - Bolton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

20.30 1001 Goals Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

21.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

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

23.10 Sunderland - Stoke Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

Þau óvæntu tíðindi urðu í lokaþætti The Bachelor 
að piparsveinninn Brad Womack ákvað að velja 
hvoruga þeirra glæsikvenna sem hann hafði 
kosið í lokaúrslitin.

Búið var að byggja upp mikla eftirvæntingu 
eftir spennuþrungnu lokaatriðinu. Womack hafði 
borðað rómantískan kvöldverð með stúlkunum 
og lýst í leiðinni yfir aðdáun sinni á þeim. Allt 
virtist í himnalagi og í raun ekkert því til fyrirstöðu 
að hann veldi aðra hvora. Allt kom fyrir ekki 
og báðar fegurðardísirnar fóru grátandi heim í 
svartri glæsibifreiðinni. Eftir sat piparsveinninn og 
klóraði sér í kollinum yfir öllu saman. Miðað við 
þrýstinginn sem var á honum var ákvörðun hans 
stórmerkileg enda hefur það aldrei áður gerst að 
piparsveinarnir velji sér ekki kvonfang. 

Þegar nánar er að gáð er ákvörðun hans samt 
vel skiljanleg og kannski er þarna loksins kominn 

sá náungi sem sér í gegnum alla vitleysuna og 
ákveður að standa fast á sinni sannfæringu. 
Þessir Bachelor-þættir eru fyrst og fremst fantasía 
úr ævintýrabókmenntunum um að prinsinn á 
hvíta hestinum mæti á svæðið, finni draumadís-
ina einn, tveir og þrír og þau lifi hamingjusöm 
það sem eftir er. Veruleikinn er langt frá því 
eins sykursætur eins og sannast hefur hjá þeim 
Bachelor-pörum sem hafa orðið til. Heyrir það til 
algjörra undantekninga ef samböndin standast 
tímans tönn. 

Kannski er Brad Womack upphafið að enda-
lokum The Bachelor? Þegar hefur verið sannað 
að hugmyndin, þótt vinsæl sé, gangi ekki upp í 
veruleikanum og Womack virðist hafa áttað sig 
á því fyrstur manna. Nýr og ferskari stefnumóta-
þáttur með breyttum áherslum er vonandi það 
sem koma skal.

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON HORFÐI UNDRANDI Á LOKAÞÁTT THE BACHELOR

Prinsinn á hvíta hestinum klikkaði

ENGIN RÓS Hvorug stúlkan fékk 
rauða rós í úrslitaþætti The Bachel-
or á Skjá einum.

> Felicity Huffman
„Móðurhlutverkið er heilagt. 
Konur geta kvartað yfir starf-
inu sínu, manninum sínum 
og vinkonum sínum en 
aðeins vondar mæður kvarta 
yfir börnunum sínum.“ 
Huffman fer með hlutverk 
Lynette Scavo í þættinum 
Aðþrengdar eiginkonur sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld.

20.00 Thelma and Louise  
 STÖÐ 2 BÍÓ

21.00 Sex and the City  
 STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Flashpoint   SKJÁREINN 

21.35 Twenty Four   STÖÐ 2

22.20 Bílfélagar   SJÓNVARPIÐ

▼

Nýtt kortatímabil 
Opið til 21 í dag

Komdu í heimsóknMán til mið 10–18.30, fim 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18  |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is
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SVT 1

12.05 Aftenshowet 2 .del  12.30 Fra opva-
sker til hotelkonge  13.00 Det lille hus på 
prærien  13.50 Nyheder på tegnsprog  14.00 
DR Update - nyheder og vejr  14.10 Boogie 
Mix  14.40 S, P eller K  14.50 Boogie Update  
15.20 S, P eller K  15.30 Braceface  15.55 
Oggy og kakerlakkerne  16.00 Den amerik-
anske drage  16.25 F for Får  16.30 Fandango  
17.00 Aftenshowet  17.30 TV Avisen med 
Sport  18.00 Aftenshowet med Vejret  18.30 
Rabatten  19.00 Rejseholdet  20.00 TV Avisen  
20.25 Jersild Live  20.50 SportNyt  21.00 The 
Sweetest Thing  22.25 Sugar Rush  22.50 
Naruto Uncut  23.15 Boogie Mix 

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Á fimmtudegi á öndverðum 
meiði um stjórnmálin.

21.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir, varaformaður Neytendasamtak-
anna, veltir fyrir sér málefnum neytenda. 

21.30 Maturinn og lífið  Gestgjafi þátt-
arins er Fritz Már Jörgensson rithöfundur. 
Honum til aðstoðar í þættinum er Magnús 
I. Magnússon matreiðslumeistari. Þema 
þáttarins er maturinn og lífið. 

12.00 NRK nyheter  12.05 VM alpint  13.30 
Walkabout  14.00 NRK nyheter  14.05 Par i hjerter  
15.00 NRK nyheter  15.10 Dynastiet  16.00 NRK 
nyheter  16.10 Oddasat - nyheter på samisk  16.25 
Ut i nærturen  16.40 Mánáid-tv - Samisk barne-
tv  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Sørens 
ønskestøvler  17.05 Fritt fram  17.35 Suppeopera  
17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.30 
Schrödingers katt  18.55 Folk. Rune - dyrenes 
konge  19.25 Redaksjon EN  19.55 Distriktsnyheter  
20.00 Dagsrevyen 21  20.30 VM-kveld  21.00 Life 
on Mars  22.00 Kveldsnytt  22.15 Urix  22.45 Med 
kniven som medisin  23.35 Mesternes mester 

12.15 Alpint  13.30 Mia och Klara  14.00 Mästarnas 
mästare  15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  
15.55 Alpint  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport 
med A-ekonomi  17.10 Regionala nyheter  17.15 
Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala 
nyheter  18.30 Rapport med A-ekonomi  19.00 
Antikrundan  20.00 Plus  20.30 Clown till fjälls  
21.00 Debatt  21.45 Kulturnyheterna  22.00 
Uppdrag Granskning  23.00 Diplomaterna  23.30 
Öga mot öga  00.00 Sändningar från SVT24  

16.00 Hollyoaks (123:260).

16.30 Hollyoaks (124:260) 

17.00 Seinfeld (12:24)

17.30 Lucky Louie (4:13)

18.00 Sex and the City (15:18) 

18.30 Sex and the City (16:18)

19.00 Hollyoaks (123:260) 

19.30 Hollyoaks (124:260)

20.00 Seinfeld (12:24) Fyrir mistök hendir 
Elaine skinnkápu vinkonu sinnar og Jerry og 
George greinir á um mikilvægi seðlaveskja.

20.30 Lucky Louie (4:13) Bráðskemmti-
legir gamanþættir um draumóramanninn 
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

21.00 Sex and the City (15:18) Sex 
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem 
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og 
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborg-
inni New York.

21.30 Sex and the City (16:18) 

22.00 Gossip Girl (2:25) Þættir sem eru 
byggðir á samnefndum metsölubókum sem 
fjalla um líf ungra, fordekraðra krakka sem 
búa á Manhattan í New York. Þótt dramatíkin 
sé ótæpileg snúast áhyggjur þessa unga fólks 
fyrst og fremst um hver baktali hvern, hver 
sé með hverjum og hvernig eigi að klæðast í 
næsta glæsipartíi.

22.45 Grey‘s Anatomy (12:24) Meredith 
og Derek komast að því að það að viðhalda 
hinu fullkomna sambandi er mun erfiðara en 
þau áttu von á. 

23.30 Ghost Whisperer (61:62) 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Auðunn Blöndal heldur áfram að 
heimsækja fremstu atvinnumenn 
þjóðarinnar og skyggnast inn í líf 
þeirra. Að þessu sinni verður hann á 
Spáni þar sem hann hittir fyrir hand-
boltahetjuna Ólaf Stefánsson sem 
leiddi íslenska handboltalandsliðið á 
verðlaunapall á Ólympíuleikunum í 
sumar.  

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Atvinnumennirnir okkar
Stöð 2 sport kl. 20.00

▼

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar

13.00 Vítt og breitt
14.03 Andrarímur
15.03 Útvarpssagan: Svörtu hestarnir
15.30 Gullmolar úr hljóðritasafninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Úr gullkistunni
19.27 Sinfóníutónleikar
22.12 Lestur Passíusálma
22.17 Útvarpsperlur: Franskir duggarar á 
Íslandsmiðum
23.10 Tónleikur
00.07 Næturtónar

Spánnýr og hörkuspennandi þáttur 
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi 
ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í 
Kaliforníu. Hann á glæsilegan feril 
að baki við að leysa flókin glæpa-
mál með því að nota hárbeitta 
athyglisgáfu sína. Þrátt fyrir það 
er hann ekki í náðinni hjá lögregl-
unni, ekki síst fyrir það að hafa 
aflað sér frægðar sem sjónvarps-
miðill en einnig fyrir að gera lítið 
úr þeim þegar hann á það til að 
leysa gáturnar langt á undan þeim. 
Þáttunum hefur verið lýst sem góðri 
blöndu af Monk, House og CSI og 
eru með þeim allra vinsælustu í 
Bandaríkjunum.

STÖÐ 2 KL. 20.45 

The Mentalist

▼

Gjöfin þín er í Debenhams
Ef keyptar eru Clinique vörur fyrir 3.900 kr. eða meira 
er þetta gjöfin til þín*

• Take the day off  30 ml  
• Dramatically different moisturizing lotion 30 ml 
• Turnaround concentrate 15 ml
• High impact maskari
• Long last varalitur rock violet. 
• Fresh bloom kinnalitur
• Bursta sett

*meðan birgðir endast

Verðgildi er 15.000 kr.

Ofnæmisprófað. 100% ilmefnafrítt.

Nýtt kortatímabil
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LÁRÉTT 2. vandræði, 6. guð, 8. 
skáhalli, 9. í viðbót, 11. kraðak, 12. 
tíðindi, 14. egg fisks, 16. járnstein, 17. 
síðan, 18. tala, 20. rykkorn, 21. útmá.
LÓÐRÉTT 1. teikning af ferli, 3. frá, 
4. kasta, 5. loka, 7. drullusokkur, 10. 
kirna, 13. sódi, 15. almenn regla, 16. 
maka, 19. kringum.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. basl, 6. ra, 8. flá, 9. auk, 
11. ös, 12. fregn, 14. hrogn, 16. al, 17. 
svo, 18. tíu, 20. ar, 21. afmá. 
LÓÐRÉTT: 1. graf, 3. af, 4. slöngva, 
5. lás, 7. aurhlíf, 10. ker, 13. gos, 15. 
norm, 16. ata, 19. um. 

„Það var mikill glaumur og gleði. Konan hefur 
ekki dansað eins mikið síðan í menntó,“ segir Sig-
urður Þ. Ragnarsson veðurfréttamaður og nýr 
stjórnarmaður í félagi íslenskra húseigenda á 
Spáni. 

Félag íslenskra húseigenda á Spáni hélt árshá-
tíð sína um helgina og var mikið um dýrðir. Árs-
hátíðargestir gistu tvær nætur á hótel Selfossi og 
snæddu meðal annars kengúrukjöt og gerðu sér 
glaðan dag auk þess sem rædd voru þau málefni 
sem sameina þennan hóp.

Fréttablaðið greindi frá því í desember að Sig-
urður gekkst fyrir miklum fundi á Hressó sem 
haldinn var með íslenskum húseigendum á Spáni. 
Húsfyllir var og greinilegt að full þörf var á að fara 
yfir málin. Hrun íslensku krónunnar hefur og hafði 
þá sett margan Íslendinginn sem á hús á Spáni í 
mikinn vanda. Sigurður sagði ýmsa hafa fundið 
lausn á tímabundnum vanda með skuldbreyting-
um. „Bankar á Spáni þekkja kreppu og haga sér 
allt öðru vísi en íslenskir bankar. Þeir vilja allt til 
vinna að fólk nái að halda eignum sínum.“ Á árs-
hátíðinni gerðist það svo að Sigurður var kjörinn 
í stjórn og segir hann mörg verkefni standa fyrir 
dyrum vegna efnahagsástandsins.  - jbg

Spánarfarar snæddu kengúrukjöt

„Það fór ljómandi vel á með okkur. 
Gaman að sjá hvað hann er létt-
ur og kátur,“ segir Sverrir Þór 
Sverrisson sjónvarpsmaður, eða 
Sveppi.

Sveppi og Auðunn Blöndal – 
Auddi – eru í þætti sínum, sem er 
eftir fréttir á Stöð 2 á föstudags-
kvöldum, mjög að setja sig og aðra 
inn í ástand mála. Næsti gestur er 
enginn annar en Geir H. Haarde, 
fyrrverandi forsætisráðherra. 
Sveppi segir að þótt brotthvarf 
hans úr forsætisráðherrastóli hafi 
kannski ekki verið samkvæmt bók-
inni, eða eins og Geir vildi, þá sé 
ljóst að það er sem þungu fargi af 
honum létt. „Bankahrunið? Jahhh, 
jújú, við spurðum hann einmitt út í 
það. Sem sagt, hvernig það væri að 

koma heim þegar bíllinn er allur 
útataður í eggjum og menn öskr-
andi: Ekki meir, Geir! Segir maður 
þá: Jæja, ástin mín. Er Idolið að 
byrja? Fer maður að sofa? Og alls 
konar svona spurningar,“ segir 
Sveppi til útskýringar á því hvað 
hafi farið þeim Audda og Geir á 
milli.

Í þættinum er svo farið með Geir 
í „make-over“ eins og það heitir 
víst á bransamáli en þá er gest-
urinn látinn breyta um stíl. „Öll 
þjóðin þekkir Geir bara í jakka-
fötum. Hún hefur ekki séð hann 
svona „loose“. Gaman að sjá svona 
virðulegan mann klæddan sem 
spreyjaravitleysing,“ segir Sveppi. 
Sem þó vill ekki ganga svo langt að 
segja að Geir hafi notið sín í fötun-

um og ætli jafnvel að breyta um 
stíl. „Nei, ég held honum hafi ekk-

ert liðið mjög vel í þessum galla. 
Ekki alveg hann.“  - jbg

Hipp-hopp Geir Haarde hjá Sveppa og Audda

HIPP-HOPP GEIRI MEÐ SVEPPA OG AUDDA Að sögn Sveppa þá er þetta ekki alveg 
Geir – klæddur sem spreyjaravitleysingur.  MYND/KRISTÓFER DIGNUS

SIGURÐUR Þ. RAGNARSSON Skemmti sér konunglega á árshátíð 
Félags húseigenda á Spáni á hótel Selfossi um helgina, steig 
dans og snæddi kengúrukjöt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég fæ mér maískornflex með 
léttri AB-mjólk, bananabitum 
og rúsínum. Þetta er bara gert 
til að fóðra magann fyrir fyrsta 
kaffibolla dagsins. Til tilbreyt-
ingar, um helgar, fæ ég mér 
ristað brauð með marmelaði 
og ef ég er nálægt bakaríi fæ ég 
mér croissant. En umfram allt 
kaffi, sterkt og gott kaffi.“

Unnur Jökulsdóttir rithöfundur.

Jóhanna Vilhjálms-
dóttir sjónvarpsstjarna 
úr Kastljósi, sem nú 
er í barnsburðarleyfi, 
er enn orðuð við 
framboð fyrir 
Sjálfstæðis-
flokkinn 
vegna kom-
andi alþingis-
kosninga. Ekki náðist í Jóhönnu í gær 
vegna þessa orðróms.

Valli sport þykir einhver allra 
öflugasti plöggari landsins og 
hefur hann nú tekið að sér að 
koma kvennahljómsveitinni Elektra 

á framfæri 
líkt og hann 
gerði með 
svo miklum 
ágætum í fyrra 
með Merzedes 
Club. Engin 
tilviljun er 
að Elektra 
mun flytja lag 
Grýlnanna, Sísí 

fríkar út, hjá Loga í beinni á föstu-
dagskvöldið en á laugardagskvöld 
er svo úrslitakvöldið í forkeppni 
Eurovision-söngvakeppninnar.

Geir Ólafsson hefur 
ákveðið að gefa þrjá-
tíu prósent af hagnaði 
næstu plötu sinnar til 
Mæðrastyrksnefndar 
– enda vill hann 
leggja gott eitt til 
lands og þjóðar.

Hljómsveitin Buff virðist vera orðin 
hljómsveit hins opinbera. Hún 
spilaði á árshátíð Seðlabankans 
og um helgina leikur hljómsveitin 
fyrir dansi þar sem koma saman 
öll ráðuneyti landsins. Auk Buffsins 

kemur diskó-
söng dúettinn 
frábæri Þú og 
ég með þeim 

Jóhanni 
Helgasyni 
og Helgu 
Möller.  - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Egó.

 2  Sigurbjörn Bernharðsson.

 3 Grindavík.

„Ég náði þessum kvóta fyrir 
löngu, ég er samt ekkert að eyða 
út mínum vinum, það er bara 
fyrstir koma, fyrstir fá,“ segir 
Logi Geirsson, landsliðsmaður í 
handbolta og leikmaður Lemgo. 
Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrir nokkru sprengdi Hemmi 
Gunn skalann á Facebook, náði 
fimm þúsund vinum. Logi 
er nú kominn í þennan 
hóp með sjónvarps-
manninum góðkunna. 
„Ég bætti bara öllum 
við, það eru allir vinir 
mínir,“ bætir Logi við.

Og hann hyggst fagna 
þessum árangri með því 
að halda tónleika með 
hljómsveit sinni, Logi og lund-
arnir, á netinu en hana skipa, 
auk Loga sem syngur, félagi 

hans hjá Lemgo, Vignir Svavars-
son. Tónleikunum verður „útvarp-
að“ í gegnum símaforritið Skype 

eftir tvær vikur. „Við reynd-
um að gera þetta á laugar-
daginn, komumst í gegnum 

tvö lög en þá hrundi 
netið hjá Vigni,“ 
útskýrir Logi. 

Og honum er full 
alvara með hljóm-
sveitinni. Því hún 
hyggst ferðast um 
landið í sumar og 
spila á nokkrum vel 
völdum tónleika-

stöðum. Sveitinni bættist nýver-
ið mikill liðstyrkur hér á landi 
því Veðurguðinn Ingó hyggst 
leika á bassa með þeim. „Hann 
kom bara að máli við mig, fannst 
þetta skemmtileg hugmynd og 
vildi ólmur fá að vera með,“ segir 
Logi. Hann styður að sjálfsögðu 
sinn mann í Eurovision en Ingó 
keppir á lokakvöldinu á laugar-
daginn með lagið Undir regn-
bogann. Hljómsveitin er þegar 
komin með þrjú frumsamin lög og 
fleiri eiga eftir að bætast í sarp-
inn. Þeir sem hafa áhuga á „live“ 
tónleikum Loga og lundanna er 
bent á að fylgjast vel með blogg-
síðu Loga; logi-geirsson.de. „Ég er 
hins vegar kominn í Facebook-frí 
í viku, maður verður svo hrika-
lega háður þessu.“ 

juliam@frettabladid.is

LOGI GEIRSSON: KOMINN Í HÓP MEÐ HEMMA GUNN 

Veðurguðinn Ingó til liðs 
við hljómsveit Loga Geirs

ALLIR ERU VINIR MÍNIR Logi Geirsson segist ekki gera mannamun í vinavali sínu á fésbók.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HELDUR MEÐ INGÓ Logi 
heldur að sjálfsögðu 
með Ingó í Eurovision 

næstkomandi laugardag 
enda tilvonandi bassaleik-
ari hljómsveitarinnar. 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Í dag er fimmtudagurinn 12. 
febrúar, 43. dagur ársins. 

9.32 13.42 17.52
9.26 13.27 17.28

Frasinn að sparka eins og stelpa 
er gjarnan notaður þegar ein-

hver hefur þótt sparka illa. Að 
kasta eins og stelpa eða hlaupa 
eins og stelpa þykir víst líka slæmt. 
Drengir ganga sjálfkrafa út frá 
því að þeir standi stúlkum framar 
í flestu. Mörgum þeirra líkar því 
illa ef kona skákar þeim á einhvern 
hátt.

Í SALNUM þar sem við krakk-
arnir spiluðum fótbolta í barna-
skóla í gamla daga var borðum og 
stólum staflað upp í einu horninu 
til geymslu. Reglurnar voru þær 
að ef boltinn lenti undir borðun-
um var hann á frísvæði. Það lið 
sem náði honum fyrst átti innkast-
ið. Einhvern tímann þótti mótspil-
ara mínum ég sækjast fullhart eftir 
boltanum undir borðunum og reidd-
ist þegar ég hafði hann undir. Hann 
kallaði mig brussu marga daga á 
eftir. Á borðtennismóti í sama skóla 
stóð keppnin um þrjú efstu sætin 
milli mín og tveggja drengja. Ég 
varð í öðru sæti en drengurinn 
sem lenti í því þriðja reiddist svo 
að hann braut borðtennisspaðann á 
tennisborðinu.

„ÉG SPYR bara eins og fávís 
kona,“ segir fólk gjarnan þegar 
því finnst það þurfa að afsaka 
heimskulegar spurningar. Karl-
menn gera „góðlátlegt“ grín að 
konum, að þeim haldist illa á pen-
ingum. Konur eru ekki einung-
is dæmdar af orðum sínum eða 
gjörðum heldur líka fyrir klæða-
burð og vöxt. Þannig komst Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands, í 
fréttirnar nýlega, fyrst kanslara 
að ég held, fyrir ljótan klæðaburð. 
Ég hef jafnvel heyrt því fleygt að 
Katrín Jakobsdóttir menntamála-
ráðherra sé of „stelpulega klædd“ 
fyrir embættið! 

KÖRLUM þykir erfitt að taka við 
tilmælum frá konu og nú þegar 
forsætisráðherraembættið er í 
fyrsta sinn í höndum konu stend-
ur Jóhanna í ströngu. Seðlabanka-
stjóri þykist ekki þurfa að taka 
mark á henni og forveri hennar 
Geir gaf tóninn þegar hann vitnaði 
í eldgamla klisju um konur og kall-
aði hana eyðslukló! „Góðlátlegt“ 
grín þar.

SJÁLFSAGT taka kynin misjafn-
lega á málefnum enda eru þau ekki 
eins sem betur fer. Það að hlaupa 
eins og stelpa er hins vegar alls 
ekkert slæmt, hvað þá að sparka 
eins og stelpa. Það þarf Davíð seðla-
bankastjóri að skilja. Hann gerir 
það kannski, þegar hann fær spark-
ið út úr Seðlabankanum. Jóhanna! 
Sparkaðu honum eins og stelpa!

Að sparka eins 
og stelpa

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16

www.utivistogsport.is

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

NÝTT KORTATÍMABIL
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