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INNBROT  eru allt of algeng og því nauðsynlegt að gera ráðstaf-
anir þegar farið er að heiman. Til dæmis á að koma því þannig fyrir 
að þeir sem standa fyrir utan hús eða íbúð sjái ekki verðmæti inn 
um glugga. Þá er einnig gott að læsa inni stiga og önnur tól, sem 
hægt er að nota til innbrots.

„Langalangalangafi minn var her-togi í Odessa í Úkraínu en þurfti að flýja land í sögulegri byltivarð f

„Skrínið var eign hertogaynjunnar en é fé

Skrín hertogans í Odessa
Fljótt flýgur fiskisaga, eins og saga heimsins, sem alls staðar skilur eftir arfleifð sína og veraldleg um-

merki, eins og skartgripaskrín hertoga af Úkraínu og eiginkonu hans sem bæði flúðu byltinguna heima

Sigurlaug með skrínið fagra sem áður geymdi djásn og demanta hertogaynju og langalangalangömmu hennar í Odessa.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýkomnir glæsilegir dömuskór úr leðri með skinnfóðri. Margir litir Stærðir: 37 - 41 Verð: 14.880

Sumarbæklingur
Iceland Express fylgir 
Fréttablaðinu í dag.

SIGURLAUG KNUDSEN

Fornt skrín kærast 
veraldlegra eigna
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Orator 80 ára
Orator, félag laganema 
í Háskóla Íslands, er 
80 ára um þessar 
mundir.

TÍMAMÓT 12

HRUND GAUTADÓTTIR

Biðlisti á sýningu 
Kynjakatta
Mætir aftur með sigurköttinn Una Jógvan

FÓLK 22

Mikil breyting
Bryndís Loftsdóttir 
segir að mikil aukning 

hafi orðið í sölu 
matreiðslubóka. 
Allir vilji nú læra 
að elda sjálfir.

FÓLK 22

VÆTUSAMT   Í dag verða suðlægar 
áttir 5-10 m/s í fyrstu en síðar 
8-15. Rigning eða skúrir um mest 
allt land. Hiti 3-10 stig. 

VEÐUR 4
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Ungir og góðir
Ungu strákarnir hjá 
Man. Utd sáu um 
að afgreiða Derby 
í enska bikarnum 
í gær.

ÍÞRÓTTIR 18

VEÐRIÐ Í DAG

KÖRFUBOLTI Karlalið Stjörnunnar 
og kvennalið KR urðu bikarmeist-
arar eftir skemmtilega úrslita-
leiki í Subway-bikarnum í Laugar-
dalshöll í gær, Stjarnan vann KR 
78-76 en KR vann Keflavík 76-60.  
Eftir sigur kvennaliðsins í fyrri 
leiknum bjuggust flestir við sig-
urhátíð KR-inga í Höllinni en 
Stjörnumenn, sem voru að spila 
sinn fyrsta bikarúrslitaleik, voru 
á allt öðru máli.

Teitur Örlygsson, þjálfari 
Stjörnunnar, hefur gert ótrúlega 
hluti með liðið síðan hann tók við 
því í desember og stýrði því nú 
til eins óvæntasta sigurs í sögu 
íslensks körfubolta. 

Teitur hefur unnið 10 Íslands-
meistaratitla og átta bikarmeist-
aratitla en sagði sigurinn í Laugar-
dalshöllinni í gær vera stærstu 
stundina á sínum magnaða ferli.
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Stjarnan og KR bikarmeistarar:

Óvænt úrslit í 
Höllinni í gær

VINNUMARKAÐUR Atvinnulaust fólk 
sem er í greiðsluvanda og tekur 
út séreignarlífeyrissparnað, til 
dæmis til að greiða niður skuldir, 
getur átt von á því að útgreiðslan 
skerði atvinnuleysisbætur í þeim 
mánuði sem sparnaðurinn er tek-
inn út nema reglum verði breytt. 

Sveinn Markússon handverks-
maður er atvinnulaus. Hann átti 
séreignarlífeyrissparnað sem 
var laus til ráðstöfunar af því að 
hann fékk sparnaðinn í arf. Hann 
ákvað að taka út hluta af honum í 
janúar og aftur í febrúar. Hann fór 
á skrifstofu Vinnumálastofnunar í 
febrúar til að ganga frá atvinnu-
leysisskráningu sinni.

„Ég ákvað að nefna það að ég 

hefði tekið sparnaðinn út til að fá 
hann ekki í bakið síðar. Minn réttur 
til að fá atvinnuleysisbætur núllast 
við þetta því að þetta eru tekjur 
hvernig sem þær eru tilkomnar,“ 
segir Sveinn og kveðst að auki ekki 
hafa getað skráð sig atvinnulausan 
út af sparnaðinum. 

Sveinn minnir á að í undirbún-
ingi sé að opna fyrir séreignarlíf-
eyrissparnaðinn í landinu. „Vafa-
laust eru margir sem hafa áhuga á 
að nýta sér það til að bjarga húsum 
og börnum en átta sig ekki á því að 
þar með fyrirgera þeir sínum rétti 
til atvinnuleysisbóta.“

Hjá Vinnumálastofnun fást þau 
svör að allar tekjur geti haft áhrif á 
atvinnuleysisbætur, líka fjármagns-

tekjur. Almenna reglan sé sú að frí-
tekjumarkið sé rúmar 52 þúsund 
krónur og fólk geti haft tekjur upp 
að því marki án þess að bæturnar 
skerðist. Séreignarsparnaðurinn 
eigi hins vegar ekki að hafa áhrif 
á atvinnuleysisskráninguna. Fólk 
geti skráð sig atvinnulaust þó það 
hafi þessar tekjur. Misskilningur 
hljóti að hafa orðið þegar Sveinn 
fékk þær upplýsingar.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdótt-
ir félagsmálaráðherra telur rétt að 
fara yfir reglurnar í ljósi aðstæðna 
svo samræmis gæti í þeim aðgerð-
um sem ríkisstjórnin sé að beita 
sér fyrir. „Ég mun óska eftir því 
að þetta verði sérstaklega skoðað,“ 
segir hún.  - ghs

Útgreiðslan skerðir 
atvinnuleysisbætur
Séreignarlífeyrissparnaður, sem fólk notar til að borga niður skuldir, skerðir 
atvinnuleysisbætur. Félagsmálaráðherra telur rétt að fara yfir reglurnar.

STÆRSTA STUNDIN Teitur Örlygsson vann sautján stóra titla sem leikmaður en segir fyrsta bikarmeistaratitilinn sem hann vann 
sem þjálfari Stjörnunnar í gær vera stærstu stundina á sínum ferli. Það leyndi sér ekki í fagnaðarlátum hans í leikslok.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BANKAR Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra segir að búið sé 
að óska eftir því við tvo einstakl-
inga að taka að sér formennsku 
í bankaráði Nýja Kaupþings og 
Nýja Glitnis. 

Nýju formennirnir munu leysa 
af hólmi Magnús Gunnarsson 
hjá Kaupþingi og Val Valsson 
hjá Glitni sem völdu að segja af 
sér. Að sögn Steingríms var fyrir 
helgi undirbúið í fjármálaráðu-
neytinu að halda eigendafund til 
að ákveða skiptin með formlegum 
hætti. 

„Ég vonast til að hægt verði að 
ljúka þessu fyrri hluta vikunnar,“ 
segir fjármálaráðherra sem 
kveðst ekki geta upplýst strax 
hverjir nýju bankaráðsformenn-
irnir eru. „Menn þurfa tíma til að 
hugsa sig um,“ útskýrir hann.   - gar

Kaupþing og Glitnir:

Búið að velja 
formenn fyrir 
bankaráðin

Í þjóðarhag
„Sú mynd sem Davíð hefur reynt 
með aðstoð vikapilta sinna á 
Alþingi að draga upp af sjálfum 
sér [...] er sérlega ófyrirleitin,“ 
segir Guðmundur Andri Thorsson 
í pistli sínum.

Í DAG 10

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA „Sumt tekst okkur að gera vel,“ 
segir Ólafur Ólafsson, fyrrverandi landlæknir, sem 
bendir á að árangur heilbrigðisþjónustu hér á landi 
sé með því sem best gerist í heiminum. Á Íslandi fer 
ekki allt úrskeiðis.

Í nýrri grein í Læknablaðinu er árangur íslenska 
heilbrigðiskerfisins á sviði krabbameins, kransæða-
sjúkdóma, augnsjúkdóma, astma, HIV-smits og 

fleiri alvarlegra sjúkdóma borinn saman við heil-
brigðisþjónustu í Evrópu og Bandaríkjunum, og 
kemur þá í ljós að á öllum þessum sviðum stöndum 
við í fremstu röð.

„Þetta stafar ekki bara af því að við höfum góða 
lækna, heldur líka af því hvað almenn fræðsla og 
þekking hér á landi er góð,“ segir Ólafur.

 - gb/sjá síðu 6

Ólafur Ólafsson, fyrrverandi landlæknir, kannar árangur í heilbrigðisþjónustu:

Sumt tekst okkur að gera vel
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Nýttu þér framúrskarandi þekkingu 
og þjónustu ásamt úrvalinu á stærsta 
varahlutalager landsins fyrir allar 
tegundir bíla.  

Gerðu vel við bílinn þinn!

Ef varahluturinn 
er til – þá er hann 
til hjá okkur.

N1.ISN1 440 1000
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Pálmi, verður þú með kút og 
kork í næsta þætti?

„Já, og líka í flotgalla á meðan 
þjóðarskútan sekkur.“

Pálmi Gestsson leikari lenti í sjávarháska 
þegar verið var að taka upp atriði í 
Spaugstofunni í síðustu viku. Mótor á bát 
sem Pálmi var í gaf sig og þurfti leikarinn 
að róa í land ásamt skipstjóranum. 

AFGANISTAN, AP Afgönsk stjórn-
völd verða höfð með í ráðum þegar 
Bandaríkjastjórn endurskoðar 
hernaðarstarfsemi sína í landinu.

Þeir Richard Holbrooke, nýskip-
aður erindreki Bandaríkjaforseta í 
Afganistan, og Hamid Karzai, for-
seti Afganistans, skýrðu frá þessu 
á blaðamannafundi í Kabúl í gær.

Samskipti ríkjanna hafa verið 
stirð undanfarið. Ný stjórn í 
Bandaríkjunum, undir forystu 
Baracks Obama, hefur ekki farið 
dult með það álit sitt, að forseti 
Afganistans hafi ekki staðið undir 
væntingum.  - gb

Holbrooke í Afganistan:

Stefnt að betri 
samskiptum

HOLBROOKE OG KARZAI Erindreki 
Bandaríkjanna og forseti Afganistans.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍSRAEL, AP Tzipi Livni, utanríkis-
ráðherra í fráfarandi ríkisstjórn 
Ísraels og leiðtogi Kadima-flokks-
ins, sagðist í gær engan áhuga 
hafa á því að setjast í nýja ríkis-
stjórn með Benjamin Netanyahu, 
leiðtoga Likudflokksins. Frekar 
muni hún taka sér stöðu sem leið-
togi stjórnarandstöðunnar.

Ekki var þó ljóst af orðum 
hennar hvort hún hafi verið að 
útiloka allt samstarf við Likud, 
eða hvort hún hafi verið að koma 
sér í betri samningsstöðu gagn-
vart Likud. 

Kadima fékk 28 þingsæti af 120 
í þingkosningum í síðustu viku, 
en Likud fékk 27 þingsæti.  - gb

Erfitt að mynda stjórn:

Livni útilokar 
samstarf með 
Likudflokknum

EFNAHAGSMÁL „Ég ætla strax á 
morgun [í dag] að hafa samband 
við Steingrím J. Sigfússon og fara 
yfir þetta með honum. Það er ekk-
ert leyndarmál að ein af ástæð-
um þess hversu veikt við stönd-
um núna er þetta þekkingarleysi á 
vanskilum heimila, sem er í stofn-
unum eins og Seðlabankanum. 
Þar eru ekki þau tæki og tól sem 
þarf til að gera svona, hvað þá á 
tveimur mánuðum,“ segir Rakel 
Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Creditinfo, sem heldur meðal ann-
ars utan um vanskilaskrá.

Rakel vísar til fréttar blaðsins 
um viðamikla rannsókn Seðla-
bankans, sem miðar að því að taka 
saman gögn um fjárhag heimila og 
fyrirtækja; eignir, skuldir, tekjur 
og fleira. Fyrstu niðurstöður áttu 
að liggja fyrir um miðjan febrúar 
en hafa tafist um nokkrar vikur.

Bankinn ætlar sér um of, segir 
Rakel. „Við höfum grúskað í þessu 
í ellefu ár, en í svona verkefni 
myndum við samt kalla til færustu 
erlendu sérfræðinga sem völ er á 
og finna upplýsingarnar með ein-
faldari hætti.“

Hún hefur jafnframt efasemd-
ir um dulkóðun gagnanna hjá 
Decode. Svo mikið magn af upplýs-
ingum bjóði upp á sama magn af 
villum, þegar smíðuð eru reikni-
líkön.

Spurður hvort Seðlabankinn hafi 
íhugað að leita til þeirra gagna-
banka sem nú þegar eru til reiðu, 
segir Arnór Sighvatsson, aðalhag-
fræðingur Seðlabankans: „Það 
hafa allir slíkir kostir verið skoð-
aðir en þetta var niðurstaðan, að 
það væri fljótlegast og ódýrast.“ 
Kostnaðurinn sé þó óviss enn.

 - kóþ

Framkvæmdastjóri Creditinfo ætlar að hringja í fjármálaráðherra í dag:

Efins um rannsókn Seðlabanka

RAKEL SVEINSDÓTTIR Framkvæmda-
stjóri Creditinfo óttast að rannsókn 
Seðlabanka á fjárhagsstöðu heimila og 
fyrirtækja taki lítið mið af kröfum sem 
fólk lendir fyrst í vanskilum með, svo 
sem fasteignagjöldum, hita og rafmagni, 
bifreiðatryggingum og meðlagi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓLK „Fólk fer núorðið sjaldnar 
í gegnum Fríhöfnina, sem hefur 
hingað til séð um stóran hluta 
ilmvatnssölunnar og við finnum 
fyrir því að Íslendingar kaupa 
því ilmvötnin sín meira hér í búð-
unum heima,“ segir Hildur Inga-
dóttir, sölumaður hjá Terma.

Talsverðar breytingar hafa 
orðið á snyrtivenjum kvenna í 
kreppunni. Þannig selst meira 
af ilmvötnum og ódýrari snyrti-
vörum en áður. Konur spara jafn-
framt við sig í handsnyrtingu og 
brúnkumeðferðum og láta lengra 
líða á milli augnabrúnaplokkunar 
og fótleggjavax. -jma/ sjá síðu 22

Breytingar í kreppunni:

Aukin sala á 
ilmvötnum

HEILBRIGÐISMÁL Landsspítalanum 
er gert að skera niður 2,6 milljarða 
af útgjöldum 
sínum á þessu 
ári. Þetta kom 
fram í frétt ríkis-
útvarpsins í 
gær. Samkvæmt 
fréttinni var 
minnisblaði um 
niðurskurðinn 
dreift í síðustu 
viku á fundi sem 
Hulda Gunnlaugsdóttir, forstjóri 
Landspítalans, hélt með fulltrú-
um stéttarfélaga. Gert er ráð fyrir 
að stærsti hluti sparnaðarins náist 
með lækkun launakostnaðar. Bæði 
verða laun lækkuð og stjórnendum 
sumum sagt upp og boðin önnur 
störf. Hugsanlegt er að gripið verði 
til frekari uppsagna. Haft er eftir 
formanni Félags hjúkrunarfræð-
inga að erfitt verði að skera niður 
án þess að skerða þjónustu.
  - gar

Gert að spara 2,6 milljarða:

Landspítalafólk 
fái lægri laun

SKIPULAGSMÁL „Það er engin áhætta 
í þessu lengur,“ segir Þorleifur H. 
Lúðvíksson, einn fimm sem þáðu 
einbýlishúsalóð á Reynisvatnsási 
úr síðasta hópi umsækjenda.

Um 650 umsækjendur voru um 
96 lóðir fyrir raðhús, einbýlis-
hús og parhús á Reynisvatnsási 
í desember 2007. Þeir sem fengu 
úthlutun hættu flestir við þegar 
fór að síga á ógæfuhliðina í efna-
hagsmálunum.

Ágúst Jónsson, skrifstofustjóri 
framkvæmda- og eignasviðs borg-
arinnar, segir að í fyrra hafi tvisv-
ar verið reynt að endurúthluta 
óseldum lóðum. Eftir að borgaráð 
hafi í nómvember samþykkt hag-
stæðari greiðsluskilmála og lengri 
framkvæmdafrest hafi verið haft 
samband við um eitt hundrað 
umsækjendur sem enn voru eftir. 
Þá hafi þessar fimm einbýlishúsa-
lóðir gengið út. Verð lóðanna er 11 
milljónir króna sem er óbreytt frá 
fyrstu úthlutun. Hægt er að greiða 
tíu prósent út og afganginn á átta 
árum með fjögur prósent vöxtum 
og verðtryggingu.

Auk Þorleifs, tryggðu bæði 
faðir hans og bróðir sér lóð við 
Haukdælabraut. Fyrir átti systir 
þeirra bræðra lóð við þessa götu. 
Þorleifur segist skilja að einhverj-
ir telji þau fífldjörf á krepputím-
um en telur það byggt á þekking-
arleysi.

„Ég efast um að fólk hafi 
áttað sig á því að kvaðir á þess-
um lóðum hafa breyst mikið. Nú 
hafa menn tvö ár til að byrja að 
byggja. Útborgun er lítil og menn 
geta skilað lóðinni hvenær sem er 
og fengið það sem þeir hafa lagt 

út endurgreitt með verðbótum,“ 
útskýrir Þorleifur.

Fjölskylda Þorleifs á verk-
takafyrirtæki og Þorleifur segir 
það vissulega koma til greina að 
byggja hús og selja. Hann hafi þó í 
huga að flytja með eigin fjölskyldu 
í húsið. Báðir búi bræðurnir þegar 
í hverfinu handan Reynisvatns og 
líki vel. Nýja svæðið sé frábært 
og margir þeirra sem sótt hafi 
um lóðir þar séu einmitt íbúar í 
Grafarholti.

„Byggingarkostnaður hefur 
lækkað töluvert og ég tel mig geta 

farið úr raðhúsi í einbýlishús fyrir 
svipað verð. Hugmyndin er sú að 
ef ég næ að selja íbúðina er ódýr-
ar fyrir mig að byggja núna en það 
var fyrir hálfu ári. En ef íbúðar-
verð lækkar mikið fæ ég minna 
fyrir íbúðina mína og þá fer ég 
einfaldlega ekki af stað,“ segir 
Þorleifur.

Ágúst Jónsson segir að enn séu 
eftir liðlega þrjátíu lóðir á Reyn-
isvatnsási. Búast megi við því að 
þær og lausar lóðir í Úlfarsárdal 
verði auglýstar fyrir páska.  

 gar@frettabladid.is

Lóðarkaupandi segir 
áhættu nánast enga
Þorleifur H. Lúðvíksson, sem ásamt bróður sínum og föður kaupir þrjár einbýl-
ishúsalóðir á Reynisvatnsási, segir fólk ekki átta sig á að því lítil fylgi áhætta 
eftir að skilmálum var breytt. Fyrir utan feðgana þáðu aðeins tveir aðrir lóðir.

REYNISVATNSÁS Staðurinn er frábær og áhættan af lóðakaupunum nánast engin 
eftir að borgin breytti skilmálum segir bjartsýnn lóðarkaupandi á Haukdælabraut í 
Reynisvatnsási.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HULDA GUNN-
LAUGSDÓTTIR

EFNAHAGSMÁL Skýrslur endur-
skoðenda um starfsemi bankanna 
eru á hendi Fjármálaeftirlitsins 
og það svarar fyrir um hvort þær 
verða gerðar opinberar eður ei, 
segir Gylfi Magnússon viðskipta-
ráðherra. „En að því er mér skilst 
telur FME ekki rétt að birta þær 
að svo stöddu vegna rannsóknar-
hagsmuna.“ Þó kunni hlutar þeirra 
að verða kynntir almenningi.

Gylfi telur mikilvægara að nið-
urstöður rannsókna séu kynnt-
ar, enda oft um trúnaðarmál að 
ræða. Enda sé ósanngjarnt að 
birta skýrslur þar sem fólk kunni 
að vera borið sökum, áður en 
málið sé fullrannsakað.  - kóþ

FME og endurskoðendur:

Opinbera ekki 
bankaskýrslur

TRÚ Séra Svavar Alfreð Jónsson 
breytti ekki siðferðilega rétt þegar 
hann skírði stúlku á Akureyri í 
óleyfi föður hennar, að mati áfrýj-
unarnefndar þjóðkirkjunnar.

Greint var frá því í Fréttablað-
inu 27. mars síðastliðinn að Svavar 
hefði verið kærður til lögreglu fyrir 
að skíra sjö ára stúlku, án þess að 
spyrja föður hennar. Svavar sagði 
þá að það væri venjan að spyrja 
báða foreldra, en í þessu tilfelli 
hefði hann látið framburð móður 
hennar duga. Móðirin tók þó fram 
að faðirinn hefði „sterkar skoðanir 
á þjóðkirkjunni og skírn“.

Foreldrarnir fóru þá sameigin-
lega með forsjá barnsins og segir 

áfrýjunarnefnd að prestinum hefði 
mátt vera ljóst að barnið bjó hjá 
föðurnum.

Í ljósi sérstakrar stöðu þjóðkirkj-
unnar sé eðlilegt að prestar hennar 
líti til íslenskra laga þegar skorið sé 
úr um hverjir teljist forsjár aðilar 
barna, sérstaklega ef ástæða er 
til að ætla að annar forsjáraðili sé 
andvígur skírninni. Prestinum hafi 
borið siðferðileg skylda til að leita 
til föðurins.

Skírn feli í sér að ástvinir séu 
hvattir til að ala barnið upp sem 
kristinn einstakling. Því megi 
draga í efa að það hafi verið stúlk-
unni fyrir bestu að taka skírn í and-
stöðu við föður sinn.    - kóþ

Úrskurður áfrýjunarnefndar þjóðkirkjunnar í máli séra Svavars Alfreðs Jónssonar:

Breytti ekki siðferðilega rétt

SÉRA SVAVAR ALFREÐ JÓNSSON Í upp-
haflegri kæru sagði að presturinn hefði 
áður átt í samskiptum við föðurinn og 
hefði því verið fullkunnugt um hug hans 
til skírnarinnar. MYND/ÚR SAFNI

SPURNING DAGSINS



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 0kr.
Sony Ericsson G502

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 3120

Verslanir Kringlunni, Smáralind, Lágmúla og Glerártorgi Akureyri  |  Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is

0 kr./mín. 14,50 kr./mín.

3G farsímatilboðin gilda í áskrift og frelsi og þú getur flutt símanúmerið með þér til Nova.

Ekkert út og þú getur talað um
allt og ekkert … fyrir ekkert.

Í aðra farsíma og heimasíma
Lægsta verðið líka ef þú þarft að hringja annað en í Nova

Nova í Nova
Í alla sem þú þekkir og þekkir ekki hjá Nova!
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ERLENTPRÓFKJÖR

VINSTRI GRÆN
Paul Nikolov sækist 
eftir fyrsta til þriðja 
sæti í forvali Vinstri 
hreyfingarinnar 
– Græns framboðs 
í Reykjavíkurkjör-
dæmunum.

Kjartan Jónsson 
gefur kost á sér í 
2.-4. sæti í forvali 
Vinstri hreyfingar-
innar – Græns fram-
boðs í Reykjavík.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR
Valdimar Agnar 
Valdimarsson býður 
sig fram í 7. sæti í 
prófkjöri Sjálfstæð-
ismanna í Reykja-
víkurkjördæmunum. 

SAMGÖNGUR Tæp 80 prósent full-
orðinna Reykvíkinga fara einir 
í einkabílum til vinnu eða skóla 
samkvæmt niðurstöðu könnun-
ar sem Umhverfis- og samgöngu-
svið borgarinnar lét gera. Um 66 
prósent grunnskólabarna ganga í 
skólann. 

Samkvæmt könnuninni fóru 76 
prósent fullorðinna Reykvíkinga 
einsömul í einkabíl til vinnu eða 
í skóla. Um 73 prósent svarenda 
ferðuðust hins vegar með einka-
bíl þegar könnunin var gerð árið 
2006.

Samkvæmt könnuninni nú fara 
7 prósent svarenda gangandi til 
vinnu eða í skóla, 6 prósent með 
strætó, 2 prósent á reiðhjóli og 8 
prósent sem farþegar í bifreið.

 - kh

Ferðamáti í borginni:

Flestir einir í 
bíl til vinnu

SVEITARFÉLÖG Ólafur Þór Gunnars-
son, bæjarfulltrúi Vinstri grænna 
í Kópavogi, lýsir furðu sinni á að 
nafn sveitarfélagsins hafi verið 
notað í auglýsingaherferð fyrir 
hvalveiðum án 
undangenginn-
ar umræðu. 
„Slíkt ber ekki 
vott um góða 
stjórnsýslu. 
Álitamál af 
þessu tagi á að 
ræða opinskátt 
og án pukurs. 
Það er ólíðandi 
að utanaðkom-
andi aðilar geti 
með þessu móti fengið aðgang að 
nafni og merki bæjarins,“ bókaði 
Ólafur á bæjarstjórnarfundi. 
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokks, hafnaði því að 
pukur hefði verið með málið.   - gar

Bæjarfulltrúi vinstri grænna:

Hvalveiðisinnar 
noti ekki bæinn

ÓLAFUR ÞÓR 
GUNNARSSON

UTANRÍKISMÁL Sendiherrar 
Bandaríkja, Svíþjóðar, Bret-
lands, Þýskalands, Hollands, 
Frakklands og Finnlands afhentu 
Steingrími J. Sigfússyni sjávar-
útvegsráðherra skjal um hval-
veiðar Íslendinga á föstudaginn.

Steingrímur segir að skjalið 
hafi ekki verið harðort. „Við 
þekkjum afstöðu þessara ríkja og 
það voru engar hótanir í þessu,“ 
segir hann.

„En svo var ýmislegt sagt. 
Sendiherrarnir vöktu til dæmis 
athygli á því að frá þessum sjö 
þjóðum kæmi um helmingur 
allra erlendra ferðamanna á 
Íslandi,“ segir Steingrímur.  - kóþ

Sendiherrar hittu Steingrím:

Ræddu hval og 
ferðamennsku

STJÓRNMÁL Jón Baldvin Hanni-
balsson, fyrrverandi utanríkisráð-
herra, segir að Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, for-
maður Samfylk-
ingarinnar, eigi 
að víkja fyrir 
næstu kosn-
ingar og axla 
þannig ábyrgð 
sína á efnahags-
hruninu. 

Jóhanna Sig-
urðardóttir eigi 
að verða næsti 
formaður, en ætli Ingibjörg fram 
að nýju, gæti Jón gefið kost á sér.

Þetta sagði Jón á fundi Alþýðu-
flokksfélags Reykjavíkur á laugar-
dag. Jóhanna segist hins vegar 
styðja Ingibjörgu og Ungir jafn-
aðarmenn lýstu yfir í gær að þeir 
styddu formanninn líka.  - kóþ

Jón Baldvin Hannibalsson:

Ingibjörg 
Sólrún víki

JÓN BALDVIN 
HANNIBALSSON

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
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HLÝINDI ÁFRAM  
Hann er lagstur í 
suðlægar áttir í dag 
og næstu daga og því 
leika mildir vindar um 
landsmenn. Hitinn á 
Norðurlandi á eftir að 
hækka töluvert enn 
og um miðja vikuna 
gætum við séð 10-12 
gráðu hita norðan 
og austan til. Enda 
þótt búast megi við 
rigningu á Norður- og 
Austurlandi þegar 
líður á daginn verður 
úrkoman minnst á 
þeim slóðum. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

ÍTALÍA, AP Fjármálaráðherrar sjö 
helstu iðnríkja heims, G7-hópsins, 
hétu því að reisa ekki efnahags-
lega varnarmúra utan um ríki sitt, 
þótt þeir þurfi, hver fyrir sig, að 
örva hagkerfi eigin ríkis til dáða 
með innspýtingu úr opinberum 
sjóðum.

Timothy Geithner, nýr fjármála-
ráðherra í ríkisstjórn Baracks 
Obama Bandaríkjaforseta, átti 
fyrstu innkomu sína á alþjóðavett-
vangi á fundi fjármálaráð herranna 
sjö, sem haldinn var á Ítalíu á laug-
ardag.

Hann fullvissaði fulltrúa 
annarra ríkja um að Bandaríkja-
stjórn ætli sér ekki að fara á svig 

við nokkrar fríverslunarreglur eða 
draga sig inn í skel.

„Þetta eru alþjóðlegir erfiðleik-

ar og það er nauðsynlegt að við 
störfum saman að því að glíma við 
þá,“ sagði hann við fréttamenn að 
fundarhöldum loknum.

Fátt nýtt kom fram á fundinum, 
sem snerist einkum um að stað-
festa aðgerðir sem þegar hefur 
verið gripið til. Yfirlýsingar voru 
gefnar um mikilvægi þess að örva 
efnahagslífið með fjárveiting-
um úr ríkissjóðum og lögð var 
áhersla á mikilvægi þess að setja 
verst stæðu fyrirtækin í einhvers 
konar „einangrun“. 

Ríkin í G7-hópnum eru Banda-
ríkin, Bretland, Frakkland, Ítalía, 
Japan, Kanada og Þýskaland.

 - gb

Fjármálaráðherrar G7-ríkjanna segja nauðsynlegt að taka höndum saman:

Hafna einangrun hagkerfa

TIMOTHY GEITHNER Utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna í nýju hlutverki.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL Ný reglugerð, sem 
Ögmundur Jónasson heilbrigðisráð-
herra hefur sett, á að leiða til eins 
milljarðs króna sparnaðar hjá ríkis-
sjóði vegna lyfjakaupa.

Samanburður sem kynntur var 
á blaðamannafundi í heilbrigðis-
ráðuneytinu í gær sýnir að íslensk-
ir læknar velja ofast dýrustu blóð-
fitulækkandi lyfin og magalyfin en 
læknar í Svíþjóð, Noregi og Dan-
mörku ávísa hins vegar miklu oftar 
ódýrari lyfjum. Ögmundur sagði 
ætlunina að beina greiðsluþátttöku 
hins opinbera í ódýrustu lyfin eins 
og á Norðurlöndunum.

„En við gætum að því að með 
þessum breytingum sé ekki geng-
ið á fagleg sjónarmið. Sjúklingur 
sem þarf á dýru lyfi að halda fær 
það ef læknisfræðin kveður á um 
slíkt. Hins vegar á það sama, að 
sjálfsögðu, að gilda á þessu sviði 
eins og í umferðinni almennt að 
þegar við þurfum að komast á milli 
staða þá látum við fjölskyldubílinn 
nægja. Við notum ekki Rolls Royce 
nema hans sé sérstaklega þörf,“ 
sagði Ögmundur sem kvað lækna 
verða að sýna samstöðu með ráðu-
neytinu.

„Það er að myndast mjög breið 
þjóðarsamstaða um að við vinnum 
okkur út úr þeim vanda sem við 
stöndum frammi fyrir. Og þá er 
höfðað til ábyrgðarkenndar allra 
– líka lækna að sjálfsögðu.“

Telji læknar nauðsynlegt að 
sjúklingur fái dýrari gerð lyfja þarf 
að sækja um undanþágu til Trygg-
ingastofnunar.

Hlutur sjúklinga í lyfjakostn-
aði hækkar um tíu prósent. Þannig 
munu sjúklingar greiða allan lyfja-

kostnað upp að 1.900 krónum og 
áttatíu prósent kostnaðar umfram 
þá upphæð og að 5.450 krónum. 
Sjúkratryggingar greiða svo það 
sem er umfram 5.450 krónur. Á 
móti kemur að nú verður hægt að 
ávísa hundrað daga skömmtum af 
þunglyndislyfjum í stað aðeins þrjá-
tíu daga skammta áður og sömu-

leiðis má nú ávísa veirulyfjum og 
mígrenilyfjum í stærri skömmtum 
en þrjátíu daga. Var sagt að breyt-
ingin ylli óverulegri hækkun fyrir 
suma en verulegri lækkun fyrir 
aðra.

Ögmundur sagði sérstaklega 
litið til barna innan átján ára 
og til atvinnulausra með því að 
þessir hópar njóta eftirleiðis sömu 
kjara við lyfjakaup og aldraðir og 
öryrkjar. Sömuleiðis sagði hann 
þeim sem glíma við þunglyndi verða 
hlíft. „Ég tel að þetta sé gert á mjög 
ásættanlegum forsendum sem við 
náum með þessum markmiðum sem 
okkur er gert að gera samkvæmt 
lögum,“ sagði heilbrigðis ráðherra. 
 gar@frettabladid.is

Læknar sýni ábyrgð 
og velji ódýrari lyfin
Íslendingar eiga Norðurlandamet í ávísun dýrra lyfja en heilbrigðisráðuneytið 
hyggst breyta því. Hækka á hlut sjúklinga í lyfjakostnaði en spara þeim fé með 
lengri skömmtum. Atvinnulausir og börn fá sömu kjör og aldraðir og öryrkjar.

ÖGMUNDUR JÓNASSON „Við erum að keyra í gegn um verstu kreppu sem Íslending-
ar hafa þekkt í hundrað ár og þá náttúrulega horfum við til allra þátta þar sem við 
getum sparað peninga og farið vel með þá,“ sagði heilbrigðisráðherra á blaða-
mannafundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

Þegar við þurfum að 
komast á milli staða þá 

látum við fjölskyldubílinn nægja. 
Við notum ekki Rolls Royce nema 
hans sé sérstaklega þörf. 

ÖGMUNDUR JÓNASSON 
HEILBRIGÐISRÁÐHERRA

GENGIÐ 13.02.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 182,8536
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 114,41 114,95

 166,26 167,06

 147,49   148,31

 19,789   19,905

 16,768   16,866

 13,694   13,774

 1,2482   1,2556   

 170,69   171,71
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VR |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700 |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Ákveðið hefur verið að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu 
um kjör vegna framboða til trúnaðarstarfa í VR, skv. 20. gr. 
laga félagsins.

Allsherjaratkvæðagreiðslan mun hefjast 23. febrúar nk. og 
henni lýkur kl. 12:00 á hádegi þann 11. mars 2009.

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á www.vr.is eða 
með því að hringja á skrifstofu VR í síma 510 1700.

Kjörstjórn VR

Allsherjaratkvæðagreiðsla



ÝSA Í RASPI, FORSTEIKT, 1kg

878 kr/pk.

ÝSUBITAR 1kg

797 kr/pk.

ÝSA 5 PUNDA ASKJA

1.599 kr/pk.

ÞORSKHROGN 200g

239 kr/stk.

TÚNFISKUR Í VATNI 185g

149 kr/stk.

KRABBAKJÖT 170g

299 kr/stk.

MAKRÍLL 125g

99 kr/stk.

X-TRA HVÍTLAUKSBRAUÐ 2 í pk.

199 kr/pk.

X-TRA FRANSKAR 1kg

296 kr/pk.

FISKIBOLLUR 1kg

599 kr/pk.

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík
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- ódýrara en þú heldur

... ódýrara í Nettó!

Ný verslun!
GILDIR 16. - 18. FEBRÚAR
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

• Sölustjóri-meðeigandi óskast að FIAT umboðinu á Íslandi. 
  Sjá nánar á www.kontakt.is.
• Stórt innfl utnings- og framleiðslufyrirtæki með miklar erlendar skuldir,
  sem gert er ráð fyrir að verði afskrifaðar að hluta við eigendaskipti.
• Meðfjárfestir óskast við kaup á rótgrónu dönsku framleiðslufyrirtæki.
  Samþykkt kauptilboð, fjármögnun og áreiðanleikakönnun liggur fyrir.
  Viðkomandi þyrfti að leggja fram 20 millj. DKK.
• Ein þekktasta og elsta ísbúð borgarinnar. Ársvelta 50 mkr. EBITDA 8 mkr.

Forval VG í Reykjavík

Kjörstjórn Vinstri grænna í Reykjavík auglýsir eftir 
frambjóðendum  í 5 efstu sæti á framboðslistunum tveim í 
kjördæmunum Reykjavík norður og Reykjavík suður. 

Framboðsfrestur rennur út kl. 17:00 þann 19. febrúar 2009. 

Þeir sem gefa kost á sér skulu tilkynna það skriflega til kjörstjórnar 
í pósthólf  175/121 Reykjavík. 

Þeir sem vilja stinga upp á frambjóðanda geri það einnig skriflega 
til kjörstjórnar og mun kjörstjórn þá leita eftir samþykki þeirra sem 
bent hefur verið á. 

Allir þeir sem hafa áhuga á því að koma hugsjónum VG um 
kvenfrelsi, félagslegan jöfnuði, umhverfisvernd og friðarstefnu í 
framkvæmd eru hvattir til að gefa kost á sér. 

Kjörstjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs í  Reykjavík. 

Að minnsta kosti tveir 
bæir bjóða nú upp á nýtt 
fyrirkomulag við sölu 
nautakjöts á Íslandi. Þar 
er neytendum boðið upp 
á að kaupa úrvals nauta-
kjöt beint frá bónda milli-
liðalaust. Um er að ræða 
Njálunaut (njalunaut.is), en 
framleiðsla Njálunauts fer 
fram á býlinu Vestra-Fífl-
holti skammt frá Hvols-
velli. Á býlinu eru jafn-
an í eldi um 200 gripir, að 
mestu af íslenskum stofni. 
Hitt býlið er Vegatunga í 
Bláskógabyggð (vegatunga.
com). Þar er Friðrik Sigur-
jónsson bóndi. „Við byrjuð-
um á þessu í haust og þetta 
hefur gengið mjög vel,“ 
segir hann. Í Vegatungu er 
boðið upp á kjöt af Gallow-

ay-nautum. „Hugmyndin 
hjá okkur er að báðir hafi 
eitthvað upp úr þessu, við 
og neytandinn. Við höfum 
selt kjötið um allt Suður-
land og til Reykjavíkur.“

Ýmislegt vinnst við 
svona beina sölu fyrir 
neytandann. Heildsal-
inn og smásalinn hverfa 
úr myndinni og neytand-
inn fær örugga og hreina 
vöru, án aukaefna. Góð 
stór frystikista er skilyrði 

til að maður geti notað sér 
þessa þjónustu því lág-
markspöntun er kvart-naut, 
um 40 kíló af kjöti (1.650 
kr. jafnaðarverð á kíló og 
66.000 kr. fyrir 40 kg). 
Nautgripunum er slátrað 
í sláturhúsinu á Hellu og 
unnið af kjötiðnaðarmönn-
um þar í hinar ýmsu steik-
ur og gúllas. Mest fer svo 
í nautahakk, um 20 kg af 
kvart-nauti. Kjötið er sent 
í lofttæmdum umbúðum 
til kaupandans eða hann 
sækir það á bæina. Friðrik 
segir algengt að nokkr-
ar fjölskyldur slái saman í 
pöntun. „Þegar þetta er til 
í frystinum notar fólk þetta 
kjöt náttúrulega miklu 
frekar en að fara út í búð,“ 
segir hann. 

Neytendur: Fæðuöryggi í sveitunum

Milliliðalaust nautakjöt

NAUTAKJÖT Nú má panta það 
beint frá bændum.

FJÖLMIÐLAR Dómnefnd hefur komið sér 
saman um þrjár tilnefningar í þrem-
ur flokkum til Blaðamannaverðlaun-
anna sem afhent verða á laugardaginn 
kemur. 
Jóhann Hauksson, Sigrún Davíðsdótt-
ir og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir eru til-
nefnd til Blaðamannaverðlauna ársins 
2008. Jóhann, sem starfar á DV, fyrir 
fréttaskrif og umfjöllun um mikilvæg 
þjóðfélagsmál. Sigrún fyrir pistla sína 
sem hún flutti í Speglinum og á Ríkis-
útvarpinu og Þóra Kristín Ásgeirsdótt-
ir fyrir vandaða og frumlega nálgun á 
fréttum á mbl.is. 
Þá eru einnig veitt verðlaun í flokkun-
um Rannsóknarblaðamennska ársins 
2008 og Besta umfjöllun ársins 2008. 

Blaðamannafélagið verðlaunar fyrir góð störf í blaðamennsku á laugardaginn kemur:

Tólf tilnefndir til blaðamannaverðlauna
Rannsóknarblaðamennska ársins 2008
Atli Már Gylfason og Trausti Hafsteinsson, DV, fyrir 
ítarlega og afhjúpandi umfjöllun um kynþáttafordóma 
meðal ungs fólks á Suðurnesjum og margvísleg áhrif 
þeirra.
Brynjólfur Þór Guðmundsson og Erla Hlynsdóttir, 
DV, fyrir ítarleg og samfelld skrif og greiningu á 
eftir launum ráðamanna og áhrifum eftirlaunafrum-
varpsins.
Sigurjón M. Egilsson, Mannlíf og Bylgjan, fyrir vand-
aðar og ítarlegar greinar um íslenskt efnahagsástand í 
Mannlífi, þar sem mál voru krufin með ítarlegri hætti 
en títt er í íslenskum fjölmiðlum. Samhliða stýrði 
Sigurjón útvarpsþætti á Bylgjunni, þar sem íslensk 
þjóðmál voru í brennidepli.

Besta umfjöllun ársins 2008
Baldur Arnarson, Morgunblaðið, fyrir greinaflokk-
inn Ný staða í norðri, þar sem farið var yfir þær 
náttúrufarslegu, efnahagslegu, félagslegu og pólitísku 
breytingar, sem hlýnun andrúmslofts og breytt staða 
á norðurslóðum hefur í för með sér.
Brjánn Jónasson, Fréttablaðið, fyrir upplýsandi og 
vel fram sett skrif um framboð Íslands til öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna, þar sem fjallað var um málið 
og aðdraganda þess.
Ragnar Axelsson og Önundur Páll Ragnarsson, 
Morgunblaðið, fyrir umfjöllun um virkjunarkosti á 
Íslandi. Þar voru dregnir fram með öflugri samvinnu 
texta og mynda kostir og gallar hvers virkjunarkosts 
um sig og málið sett í skipulagt samhengi. 

TILNEFNINGAR TIL BLAÐAMANNAVERÐLAUNANNA

HEILBRIGÐISMÁL Íslensk heilbrigðis-
þjónusta er í fremstu röð á heims-
mælikvarða. Þetta kemur fram í 
nýrri grein í Læknablaðinu, sem 
fjórir íslenskir sérfræðingar hafa 
tekið saman.

„Þetta segir okkur til dæmis að 
ef þú færð hjartaáfall, þá væri best 
fyrir þig að vera annað hvort á 
Íslandi eða í Svíþjóð,“ segir Ólafur 
Ólafsson, fyrrverandi landlæknir, 
einn af höfundum greinarinnar.

Hann vísar þarna í alþjóðlega 
rannsókn á kransæðasjúkdómum, 
sem Íslendingar hafa tekið þátt í 
frá árinu 1982. Niðurstöður hennar 
sýna að Ísland, Svíþjóð og Noregur 
ná bestum árangri þegar skoðað er 
hve margir hafa lifað af áfallið.

„Varðandi krabbameinssjúk-
dóma, þá sýna krabbameinsskrár, 
sem haldnar eru í öllum löndum, 
að þegar skoðað er hve margir eru 
lifandi fimm árum eftir að þeir 
veikjast, þá kemur aftur í ljós að 
við erum ásamt Svíum í fremstu 
röð í Evrópu. Varðandi árangurinn 
koma Bandaríkjamenn víða einna 
best út, en skráningin er ekki eins 
traust þar því að erfitt er að fylgja 
fólki eftir.“

Í greininni í Læknablaðinu er 
einnig skoðað hvaða árangur hefur 
náðst hér á landi í baráttunni við 
augnsjúkdóma, og þá kemur í ljós 
að tekist hefur að draga til dæmis 
úr tíðni blindu vegna gláku frá því 
að vera með því hæsta sem þekkt-
ist í Evrópu um miðja síðustu öld 
niður í þá lægstu í Evrópu.

Ólafur segir einkum þrennt 
skýra þennan góða árangur, þótt 
fleira megi væntanlega tína til að 
auki. 

„Eitt er það 
hve gott aðgengi 
er að heilbrigðis-
þjónustu hér á 
landi, annað er 
að við eigum vel 
þjálfaða lækna 
og sérfræðinga, 
og svo er þetta 
ekki síst því 
að þakka að 

almenningur virðist vera mjög vel 
upplýstur og fylgist vel með.”

Hann vill einnig taka fram, að 
þótt margir séu oft að tönnlast á 
því hve dýr heilbrigðisþjónustan 
er hér á landi, þá hafi komið fram í 

Hagtíðindum á síðasta ári að í sam-
anburði við aðrar OECD-þjóðir er 
Ísland í 10. til 11. sæti hvað kostnað 
hennar varðar.

„Þetta kom í ljós eftir að Hag-
stofan fór að taka þetta saman á 
sama hátt og aðrar þjóðir, nefni-
lega hvað varðar framlag af lands-
framleiðslu til heilbrigðisþjónust-
unnar.“

Auk Ólafs eru höfundar greinar-
innar í Læknablaðinu þeir Gunn-
ar A. Ólafsson, sem er sérfræðing-
ur í heilbrigðisráðuneytinu, Jón G. 
Jónasson, prófessor í krabbameins-
fræðum, og Friðbert Jónasson próf-
essor í augnsjúkdómum. - gb

Heilbrigðisþjónusta 
hér er í fremstu röð
Árangur í heilbrigðisþjónustu á Íslandi er með því sem best gerist í heiminum, 
þrátt fyrir að hún sé ekki sú dýrasta. Gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu, góð 
menntun lækna og góð þekking almennings ræður þar mestu.

ÓLAFUR ÓLAFSSON

SUMT GERUM VIÐ VEL Íslenskir doktorsnemar við krabbameinsrannsóknir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ætti Geir H. Haarde að biðjast 
afsökunar á þætti sínum í efna-
hagshruninu?
Já  78,9%
Nei  21,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á Jón Baldvin Hannibalsson að 
verða formaður Samfylkingar-
innar?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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– Mest lesið

VENESÚELA, AP Íbúar Venesúela 
greiddu í gær atkvæði um stjórnar-
skrárbreytingu, sem myndi gera 
Hugo Chavez forseta og öðrum 
kosnum embættismönnum kleift 
að bjóða sig fram oftar en tvisv-
ar sinnum.

„Tíu ár eru ekki neitt, ég veit 
ekki hvað þeir eru að kvarta,“ 
sagði Chavez á laugardaginn. Hann 
benti á að Franklin Roosevelt hefði 
fjórum sinnum verið kosinn forseti 
Bandaríkjanna.

Kjörtímabil forsetans rennur út 
árið 2013. Hann vill fá lengri tíma 
til að ljúka við að koma á sósíal-
isma í landinu.

Gagnrýnendur segja lýðræðið í 

hættu ef sami maður getur stjórn-
að landinu áratugum saman.

Atkvæðagreiðslu var ekki lokið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun í 
gærkvöldi. - gb

Þjóðaratkvæðagreiðsla um Chavez í Venesúela:

Vill stjórna lengur

BIÐRÖÐ Á KJÖRSTAÐ Íbúar í Venesúela 
greiða atkvæði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN, AP Bandaríski her-
maðurinn Brandon Neely segist 
hafa verið hræddur í janúar árið 
2002, þegar hann tók á móti fyrstu 
föngunum sem komu til fangabúða 
Bandaríkjahers við Guantanamo-
flóa á Kúbu.

Honum hafði verið sagt að búast 
við illskeyttum hryðjuverka-
mönnum, og byrjaði á því að grípa 
harkalega í gamlan mann, sem 
var skjálfandi á beinunum, varpa 
honum niður á jörðina og reka 
andlit hans beint niður í stein-
steypt plan.

Hann segir þetta aðeins fyrstu 
niðurlæginguna af mörgum, sem 
hann tók þátt í og varð vitni að á 
fyrstu dögum og vikum þessara 
illræmdu fangabúða. Nú vill hann 
segja frá öllu, upplýsa heiminn um 
sektarkennd sína og skömm vegna 
þess sem hann upplifði þegar 
bandarískir hermenn tóku á móti 
föngunum, sem taldir voru ýmist 
meðlimir í al-Kaída eða talibanar.

Hann segir fyrstu vikurnar og 
mánuðina hafa einkennst af mikilli 
ringulreið. Búðirnar hafi verið 
settar upp í flýti og fyrstu fang-
arnir voru settir í búr, sem höfðu 
verið notuð áratug fyrr undir inn-
flytjendur frá Haítí.

„Flestir okkar, sem fengust við 
fangana dags daglega, voru mjög 
ungir,“ segir Neely. Þeir hafi 
lítið sem ekkert vitað um ákvæði 
alþjóðlegra mannúðarlaga um 
meðferð fanga, þótt sumir hafi 
reynt að kynna sér þau upp á eigin 
spýtur.

Einungis fáeinir mánuðir voru 
liðnir frá árásunum 11. septemb-
er og hann segir að margir fanga-

varðanna hafi verið í hefndarhug. 
Misþyrmingar á föngunum segir 
hann hafa verið algengar, eink-
um barsmíðar og niðurlæging af 
ýmsu tagi.

„Ef Guantanamo hefur kennt 
okkur eitthvað,“ segir Jennifer 
Daskal hjá mannréttindasamtök-
unum Human Rights Watch, „þá er 
það mikilvægi þess að fara að regl-
um réttarríkisins.“

Bandaríkjaher segist þó hafa 
gert sér far um að tryggja að fang-
arnir fengju mannúðlega með-
ferð. Það hafi alltaf verið stefnan. 
Barack Obama Bandaríkjaforseti 
hefur heitið því að loka búðunum 
innan árs, en óljóst er enn hvað 
verður um þá 245 fanga sem enn 
dvelja þar.

Neely er frá Texas og var fanga-
vörður í Guantanamo í hálft ár. 
Hann var einnig eitt ár í hernum 
í Írak, en losnaði úr hernum á síð-
asta ári.

Nú starfar hann sem lögreglu-
maður í Houston og er einnig 
framámaður í samtökum banda-
rískra hermanna gegn Íraks-
stríðinu.

 gudsteinn@frettabladid.is

Niðurlægði 
og misþyrmdi
Fyrrverandi fangavörður í Guantanamo lýsir fyrstu 
vikum starfseminnar. Öngþveiti var mikið, fanga-
verðirnir ungir og hefndarhugur í þeim sumum.

BRANDON NEELY Gengur fram fyrir 
skjöldu og viðurkennir þátttöku í mis-
þyrmingum á föngum Bandaríkjahers.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Skyldi Davíð hafa ánægju af 
starfinu? Er eitthvað varð-

andi starfið sem hann einn getur 
leyst af hendi en aðrir ekki? Er 
það landi og þjóð til heilla að 
hann sitji sem fastast? Er það 
traustvekjandi fyrir þjóðina að 
deilt skuli um seðlabanka landsins 
á slíkum tímum? Er brýnt að ríkis-
stjórn og Seðlabanki séu ósam-
stíga um úrlausn efnahagsmála? 
Er það viskulegt að formaður 
bankastjórnar Seðlabankans, tals-
maður hennar og andlit, treysti 
sér ekki til að tala við fjölmiðla? 
Eða yfirhöfuð nokkurn mann 
nema kannski Alfreð Þorsteinsson 
ef marka má fréttir? Er það væn-
legt að talsmaður bankastjórnar 
Seðlabankans tjái sig ekki um 
íslensk efnahagsmál (nema nátt-
úrulega Alfreð). Eflir það orðspor 
þjóðarinnar að maður sem til-
nefndur er sem einn af 25 helstu 
sökudólgum kreppunnar í Time 
magazine sé enn holdgervingur 
íslenskra efnahagsmála? Eða er 
tímaritið kannski bara með Davíð 
á heilanum?

Sem sé: Er einhver sérstök 
ástæða til þess að Davíð Oddsson 
eigi að vera áfram seðlabanka-
stjóri nú þegar forsætisráðherra 
landsins – sjálfur ráðherra bank-
ans, yfirmaður Davíðs – hefur 
beðið hann góðfúslega að rýma 
þann stól?

Aðeins ein: Hann vill ekki gera 
andstæðingum sínum það til geðs 
að standa upp. Það geisar stríð. En 
stríðið snýst ekki um hag heimil-
anna, heill þjóðarinnar, framtíð 
barnanna, heiður Íslands. Það 
snýst um hann. Þetta er hans 
prívatstríð við nokkra ótilgreinda 
menn og hann getur ekki unnt 
þeim sigursins. „Hvað varðar mig 
um þjóðarhag …“

Ýmislegt hefur orðið til þess 
að stappa í hann stálinu að undan-
förnu og herða hann í afstöðu 
sinni. Ekki síst framganga 
DV og Stöðvar tvö – það hátta-

lag að hundelta manninn með 
nákvæmum skýrslum um ferðir 
hans getur ekki orðið til annars 
en að vekja andstyggð hjá flestu 
fólki og samúð með manninum, 
sem getur tekið undir með Sturlu 
Sighvatssyni: Og vinna nú smá-
djöflar á mér …

Og samt. Hvað sem líður fram-
ferði sorpblaðsins þá getur samúð 
manns með hinum hundelta manni 
ekki náð til þess að manni finnist 
að hann eigi skilið „sigur“ í þessu 
máli. Það er ekki um neinn sigur 
að ræða, eða ósigur. 

Málið á að snúast um þjóðar-
hag. Og sú mynd sem Davíð hefur 
reynt með aðstoð vikapilta sinna 
á Alþingi að draga upp af sjálfum 
sér sem grandvörum og ópólit-
ískum embættismanni sem sæti 
ofsóknum afskiptasamra stjórn-
málamanna er sérlega ófyrir leitin. 
Afskiptasemi stjórnmálamanna! 
Hér kveinkar sér maðurinn sem 
vildi ekki einu sinni leyfa forseta 
Íslands að giftast.

Sem linnti ekki látum fyrr en 
séra Örn Bárður var flæmdur 
úr starfi ritara Kristnihátíðar-
nefndar fyrir snjalla ádeilusögu 
sem ræst hefur á óhugnanlegan 
hátt. 

Sem hellti sér yfir umboðsmann 
Alþingis eftir athugasemdir þess 
fulltrúa almannahagsmuna við 
ráðningu óhæfs frænda í Hæsta-
rétt. 

Sem gerði Baugsmálið að spurn-
ingu um það hvort við værum með 
honum eða á móti. Sem tróð sínum 

vildarmönnum í fráleitustu emb-
ætti. Sem tróð sjálfum sér í Seðla-
bankann um síðir. 

Hvernig sem á það er litið: 
þjóðin þarf nú á öðru að halda en 
stríðum Davíðs Oddssonar. Hún 
þarf samræmda og markvissa og 
styrka stjórn efnahagsmála, og 
má ekki vera að því að bíða eftir 
því að dramadrottningar níunda 
og tíunda áratugs síðustu aldar 
útkljái sín prívatmál. Vitað er að 
aðdáendur Davíðs sjá í honum ein-
hvers konar Winston Churchill og 
láta sig dreyma um að hinn mikli 
leiðtogi eigi í vændum sams konar 
upprisu til æðstu valda og átti sér 
stað þegar Churchill var kallaður 
á ný til að stýra bresku þjóðinni 
gegn nasistum í síðari heimstyrj-
öldinni eftir að hafa verið í ein-
hvers konar útlegð frá völdum 
mestallan fjórða áratuginn. 

Kannski að samanburður-
inn við Churchill sé ekki frá-
leitur. Churchill leiddi þjóð sína 
með glæsibrag og stórkostlegum 
ræðum í gegnum heimsstyrjöld-
ina síðari en að því loknu baðst 
þjóðin undan frekari leiðsögn 
hans – honum var hafnað í þing-
kosningum 1945. Kannski er 
Davíð einmitt staddur á svipuðum 
slóðum í sambandi sínu við þjóð-
ina og Churchill var þá. Og hvað 
gerði hann? Hann tók sig til og 
skrifaði endurminningar sínar – 
og fékk fyrir þær Nóbelsverðlaun-
in árið 1953.

Þarna er fordæmið. Það er að 
vísu óvíst að Davíð fái Nóbels-
verðlaunin fyrir sínar endurminn-
ingar – og varla DV-verðlaunin 
– en kannski Íslensku bókmennta-
verðlaunin. Hann hefði að minnsta 
kosti ánægju af því starfi að 
skrifa þær. Og margir af að lesa 
þær. Og enginn sem leysir það 
starf af hendi annar en hann.

Því okkur ber að taka okkur það 
fyrir hendur sem liggur vel fyrir 
okkur en láta öðrum það eftir sem 
okkur er síður hent … Í þjóðarhag. 

Davíð

UMRÆÐAN
Erna Hauksdóttir skrifar um atvinnu-
mál

Í því ástandi sem nú ríkir á Íslandi skipta 
viðhorf og hegðun fólks miklu og geta í 

raun ráðið því hversu vel hjól atvinnulífs-
ins snúast. Atvinnuleysið er farið að nálg-
ast 10% og er það í augum okkar Íslendinga 
skelfilegt ástand sem við höfum ekki upp-
lifað í áratugi og viljum ekki búa við þrátt 
fyrir að það sé viðvarandi ástand í löndum sunnar í 
Evrópu. Það verður meginviðfangsefni stjórnvalda á 
næstunni að efla atvinnulífið svo fólk komist aftur í 
vinnu og blasa þar við stór verkefni og skiptir miklu 
hvernig mál þróast í okkar helstu viðskiptalöndum.

Það eru þó ekki aðeins stjórnvöld sem þurfa að 
bretta upp ermarnar, landsmenn geta sannarlega 
lagt þar hönd á plóg.  Við eigum að beina sjónum 
okkar að þeirri staðreynd að 90% landsmanna hafa 
enn vinnu. Vegna efnahagsástandsins er mikið rætt 
um sparnað, hvernig fólk geti lækkað kostnað sinn 
og sleppt því að kaupa hitt og þetta. Það er góðra 

gjalda vert og alveg ljóst að allir eru að 
upplifa hærri kostnað s.s. matarkostnað og 
hækkun lána og þurfa að gæta að sér í fjár-
málum sínum. Það eru þó margir sem ekki 
búa við há lán, í mörgum tilvikum engin, 
og eiga jafnvel eitthvað í handraðanum. 
Þetta fólk má ekki hætta að lifa eðlilegu 
lífi, kaupa í verslunum landsins, halda við 
húsum sínum, fara á veitingahús, ferðast 
og svo mætti lengi telja. Af hverju? Vegna 
þess að ef allir halda að sér höndum, hvort 
sem þeir þurfa þess eða ekki, hægir á hjól-

um atvinnulífsins, fleiri fyrirtæki fara í gjaldþrot, 
fleiri verða atvinnulausir og koll af kolli. 

Margföldunaráhrifin eru mikil. Margföldunar-
áhrifin eru líka mikil ef viðskiptin aukast og eru í 
raun grunnurinn að því að koma okkur upp úr hjól-
förunum. Að fara vel með fé er góður kostur en ef 
fólk tekur sig saman um að kaupa aðeins nauðþurft-
ir, hvort sem nauðsyn knýr það til þess eða ekki, þá 
er hætta á að við stöðvumst í hjólförunum og lengj-
um kreppuna.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar.

Eyðsla eins er starf annars 

ERNA HAUKSDÓTTIR 

Skipholti 50b • 105 Reykjavík

Í þjóðarhag

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |

A
fsagnir Vals Valssonar og Magnúsar Gunnarssonar úr 
stjórnarformannsstöðum Nýja Glitnis og Nýja Kaup-
þings að eigin frumkvæði er lofsvert framtak. 

Báðir eru yfirlýstir sjálfstæðismenn og töldu sig aug-
sýnilega ekki njóta óskoraðs umboðs og trausts eftir að 

flokkur þeirra hvarf úr ríkisstjórn. Þetta kemur skýrt fram í sam-
eiginlegu afsagnarbréfi þeirra til fjármálaráðherra og þar stendur 
líka að brotthvarf þeirra sé með hagsmuni bankanna í huga.

Þrátt fyrir þessar afdráttarlausu yfirlýsingar Magnúsar og Vals 
hafa menn af báðum vængjum stjórnmálanna viljað lesa eitthvað 
allt annað út úr þeim. Hægra megin hafa sprottið fram ásakanir um 
pólitískar hreinsanir nýrrar ríkisstjórnar. Vinstra megin er kenn-
ingin sú að afsagnirnar séu hluti af tilraunum sjálfstæðismanna til 
að trufla uppbyggingarstarfið og skapa sér stöðu til að gagnrýna 
þær aðgerðir bankanna sem eru fram undan.

Báðar kenningar gera lítið úr heilindum Magnúsar og Vals, sem 
eru annálaðir sómamenn. Þeir hafa starfað með fulltrúum annarra 
stjórnmálaflokka í bankaráðunum og er umtalað að þar hafa ekki 
ráðið för önnur sjónarmið en hagsmunir viðkomandi banka. 

Engin ástæða er þó til að efast um að flokksskírteini Magnúsar 
og Vals hafi vegið þungt þegar þeir voru fengnir til að taka að sér 
formennsku í bankaráðunum síðastliðið haust. 

Ein helsta arfleifð átján ára valdasetu Sjálfstæðisflokksins er 
að hann hefur komið sínu fólki rækilega vel fyrir í hinu opinbera 
kerfi. Steingrímur J. Sigfússon, formaður vinstri grænna, fangaði 
þann veruleika ágætlega í viðtali við netmiðilinn Nei í síðustu viku: 
„Á Íslandi er vald sterks pólitísks framkvæmdarvalds gríðarlega 
samtvinnað stofnunum og atvinnulífi. Þetta sjáum við einfaldlega á 
þeim ósköpum sem fóru í gang þegar Sjálfstæðisflokkurinn missti 
allt í einu völdin. Það er uppnám í öllu kerfinu hjá þeim því þeir eru 
hluti af risavöxnu neti embættismanna-, stofnana- og fjármálavalds 
sem nú hefur misst einn þáttinn fyrir borð, sem er ríkisstjórnin.“

Þessi sýn er síður en svo bundin við þá sem eru á öndverðum 
meiði við Sjálfstæðisflokkinn á stjórnmálasviðinu. Sá gamli íhalds-
maður Sigurður Líndal var á svipuðum slóðum og Steingrímur í 
grein sem hann skrifaði í Fréttablaðið á dögunum. Þar velti Sigurður 
meðal annars upp þeirri spurningu hvort Sjálfstæðisflokkurinn væri 
„horfinn frá þeirri stefnu að takmarka miðstjórnarvald ríkisins?“ 
Benti hann á að fyrrverandi dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokks-
ins hafa ítrekað seilst til áhrifa innan dómsvaldsins. Máli sínu til 
stuðnings nefndi hann skipun hæstaréttardómara 2003 og 2004, 
og skipun héraðsdómara 20. desember 2007. Í öllum tilfellum voru 
sérstakir flokkshestar Sjálfstæðisflokksins skipaðir þvert á álit 
umsagnaraðila.

Blaðamaður Lundúnablaðsins Times, Roger Boyes, líkir taki Sjálf-
stæðisflokksins á stjórnkerfinu við þá stöðu sem Pólland var í þegar 
kommúnistaflokkurinn fór frá völdum. Í grein sem hann skrifaði í 
netútgáfu blaðsins í janúar segir hann að Sjálfstæðisflokkurinn hafi 
stjórnað Íslandi áratugum saman eins og það væri eins flokks ríki. 
„Það verður að breytast“ var dómur hans.

Full ástæða er að ætla að heiðursmennirnir Magnús Gunnarsson 
og Valur Valsson hafi kosið að segja stöðum sínum lausum af þeirri 
einföldu ástæðu að þeir gera sér grein fyrir að það þarf að hleypa 
öðrum líka að. Mættu fleiri taka sér þá til fyrirmyndar.

Sjálfstæðismennirnir í kerfinu:

Eins flokks ríki
JÓN KALDAL SKRIFAR

Ömmi í annað sæti
Ögmundur Jónasson heilbrigðisráð-
herra ætlar að víkja úr fyrsta sæti í 
Suðvesturkjördæmi fyrir skákdrottn-
ingunni Guðfríði Lilju Grétarsdóttur. 
Í síðustu kosningum var Ögmundur 
í því fyrsta en Guðfríður í öðru. Hún 
komst nú ekki inn í það skiptið. 
Síðan hefur mikið vatn runnið til 
sjávar og VG unnið á í könnunum. 
Miðað við þær er Ögmundur næsta 

öruggur um sæti. En 
þetta er kannski hug-
hreystandi fyrir lands-
menn líka; að ráðherra 
treysti sér til að taka 

svolitla áhættu. Hann 
gætir þá kannski að sér 
fram að kosningum.

Ástarþríhyrningurinn
Nokkuð hefur verið gert úr yfirlýsing-
um Jóns Baldvins um að Ingibjörg 
Sólrún skuli víkja vegna ábyrgðar 
hennar á efnahagshruninu.

Ingibjörg svaraði með því að hún 
hefði nú þegar axlað ábyrgð og að 
það hefði verið Jón sem leiddi Sjálf-
stæðisflokkinn til valda. 
Klassískt menntaðir 
bloggarar telja seinni 
hlutann af svarinu frekar 
léleg ad hominem-
rök. Latínan þýðir „til 
mannsins“: svar eða 
rök sem vísa til (galla) 
þess sem bar fram 
spurninguna, frekar 
en að svara gagnrýn-

inni sjálfri. En Jón sagði meira. Hann 
sagðist alltaf hafa verið pólitískt 
skotinn í „Skallagrími“, formanni VG. 
Þar færi vel máli farið karlmenni. 
Ástarjátningar Jóns kalla mennta-
gárungar víst ex femina.

Félagslífið borgar sig
Nýr menntamálaráðherra, Katrín 
Jakobsdóttir, á margt sameiginlegt 
með þeim fyrri, Þorgerði Katrínu. Þær 
munu til að mynda báðar hafa verið 
formenn nemendaráðs Mennta-

skólans við Sund í eina tíð.
 klemens@frettabladid.is
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„Upphaflegt markmið Orators var að þjálfa félagsmenn í 
ræðumennsku, en orator er latneska heitið yfir ræðumann. 
Síðara markmiðið var að koma laganemum saman til að 
skemmta sér og það hefur orðið meira áberandi með tíman-
um,“ segir Lárus Gauti Georgsson, formaður Orators, sem 
í dag heldur upp á áttræðisafmæli félagsins með hátíðamál-
þingi og árshátíð, en samhliða minnast laganemar þess að 
hundrað ár eru liðin frá upphafi lagakennslu á Íslandi. 

Lárus Gauti segir laganema vera skemmtanaglatt fólk. 
„Ætli það sé ekki vegna þess að við erum ofan í bókum alla 
virka daga og leggjum kapp á að líta upp úr þeim í vikulokin 
og skemmta okkur. Annars er hætt við að einhver missi vitið 
því vinnudagur laganema er langur, allt að fjórtán tímar á 
sólarhring, og efnið þungt. Á föstudögum förum við því allt-
af í kokkteila og höldum ræðukeppni, málflutningskeppni, 
keilumót, íþróttamót og fleira yfir skólaárið,“ segir Lárus 
Gauti um félagslíf Orators sem er það öflugasta í háskólan-
um. „Andinn í deildinni frá því maður byrjar er að stunda 
námið samviskulega en taka jafnframt þátt í félagslífinu til 
að auka félagslega hæfni, sem er mikilvægt því starfi lög-
mannsins fylgir að koma opinberlega fram.“

Alls stunda um 900 nemendur nám í lögum við Háskóla 
Íslands og varð metaðsókn í deildina á haustdögum. „Lög-
fræðin er sívinsæl en ekki gott að segja hvort markaðurinn 
sé mettaður. Það verður alltaf þörf fyrir góða lögmenn, og 
á tímum sem þessum vantar fleiri lögmenn til starfa, öfugt 
við margar aðrar háskólastéttir,“ segir Lárus Gauti þar sem 
hann rennir yfir gamla lista þar sem sjá má að margir úr 
stjórn Orators í tímans rás hafa endað sem stjórnmálamenn 
og ráðherrar í gegnum tíðina.

„Á því er engin ein skýring, en sjálfur hef ég fundið fyrir 
auknum áhuga á þjóðfélagsmálum og fréttum í náminu. Á 
fyrsta ári lærir maður um uppbyggingu Alþingis, kosninga-
löggjöfina og allt sem tengist stjórnarskránni í stjórnskip-
unarrétti, ásamt því að koma fram, því gerðar eru kröfur 
til lögmanna að hafa gott vald á íslensku máli,“ segir Lárus 
Gauti. Þess má geta að hátíðarmálþing Orators, sem hefst á 
hádegi í stofu 101 í Lögbergi, hefur yfirskriftina „Hugmynd-
in að nýju Íslandi“ þar sem fjallað verður um breytingar á 
stjórnarskrá og kröfur um stjórnlagaþing.

Heiðursgestur Orators á árshátíðinni í kvöld er Guðrún 
Erlendsdóttir, fyrsta konan sem skipuð var í embætti hæsta-
réttardómara á Íslandi. „Þetta er fínasta samkoma ársins og 
gestum uppálagt að mæta í kjól og hvítu. Ég verð í glæsileg-
um smóking af afa, sem er svo töff að maður getur óhikað 
gengið í fötin hans,“ segir Lárus Gauti kankvís og í sannköll-
uðu afmælisskapi.                                         thordis@frettabladid.is

ORATOR, FÉLAG LAGANEMA:  80 ÁRA

Ræður og gleði

Í SMÓKING AF AFA Lárus Gauti Georgsson segir árshátíð Orators alltaf 
haldna 16. febrúar, sem var stofndagur Hæstaréttar árið 1920.  
    FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TILBOÐSDAGAR

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

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurður Helgason
fv. stjórnarformaður og forstjóri Flugleiða hf.

sem lést þann 8. feb. sl. var jarðsettur í kyrr-
þey á Mustique, St. Vincent, The Grenadines. 
Minningarathöfn verður haldin í Dómkirkjunni 
20. febrúar nk. kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Minningarsjóð líknardeildar Landspítalans í 
Kópavogi, kt. 640394-4479, banki: 0130-15-397720.

Ólöf Sigurðardóttir H. Preston L. Ware Preston
Edda Lína Helgason Sigurðardóttir Robert J. Jackson
Helgi H. Sigurðsson Karólína B. Porter
Sigurður Einar Sigurðsson Ingibjörg V. Kaldalóns
Cora, Haley, Wes, Sigurður Jakob, Unnur, Kristján 
Víkingur, Saga, Margrét Stella, Einar Tindur, Stefán Snær, 
Jake og Harry.

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.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Hulda Jóhannsdóttir,
Melgerði 8, Kópavogi,

lést á Landspítalanum 4. febrúar. Útför hennar fer fram 
frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 18. febrúar, kl. 13.00.

María Einarsdóttir Karl G. Gíslason
Margrét Einarsdóttir Guðmundur Þ. Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ingibjörg Kristín Jónsdóttir
leikskólakennari, Sóltúni 12, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Hringbraut, sunnudaginn 8. 
febrúar. Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju þriðju-
daginn 17. febrúar kl. 13.00.

Guðrún Lára Kjartansdóttir Bjarni Sólbergsson
Kjartan Kjartansson Halla Guðmundsdóttir
Jón Kjartan Kristinsson Elsa Guðrún Jóhannesdóttir
Fríða Björg Kjartansdóttir Arnar Geir Ómarsson
Inga Kristín Kjartansdóttir Bergur Árni Einarsson
Sandra Salvör Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, vinur, afi 
og langafi,

Benedikt  Jónsson
fv. forstjóri Hraðfrystihúss Keflavíkur 
h/f, áður til heimilis að Tjarnargötu 29, 
Keflavík,

sem lést á Hlévangi, föstudaginn 6. febrúar, verður 
jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 17. 
febrúar kl. 14.00.   

Jón Benediktsson Bjarnhildur H. Lárusdóttir
Margrét Þóra Benediktsdóttir Hermann Th. Ólafsson
Svanhildur Sigurgeirsdóttir
María Arnlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum öllum sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug við andlát og útför systur okkar, 

Guðríðar Sveinsdóttur 
Kleppsvegi 120, Reykjavík,  
áður Hábæ í Vogum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild V-2  Dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund. 

Þuríður Sveinsdóttir
Sólborg Sveinsdóttir
Nikulás Sveinsson
og fjölskyldur þeirra.

80 ára afmæli
Hörður 

Guðmundsson 
Holtsgötu 19 Hf. er 80 ára í dag.

Hann og fjölskylda hans  taka á móti 
vinum og ætting jum í félagsheimilinu 
Garðaholti á milli kl. 18.00 og 21.00.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Að kvöldi 16. febrúar 
1981 gekk gífurlegt 
óveður yfir landið og 
stóð fram á næsta dag. 
Óskaplegt tjón varð af 
völdum veðurofsans, 
bæði á bílum, bátum, 
húsum og öðrum 
mannvirkjum. Tveir 
menn fórust óveðrinu, báðir af bátnum 
Heimaey frá Vestmannaeyjum, en þá tók 
út þegar brimskafl reið yfir bátinn. Mikið 
tjón varð í Reykjavík og nágrenni þar sem 
vindhraði mældist 70 hnútar og yfir 100 
hnútar í verstu hryðjunum. Rúður fuku 
úr strætisvögnum, þakplötur þeyttust af 
fjölda húsa og ollu mikilli hættu þar sem 
þær hentust um götur. Við Engihjalla í 
Kópavogi fauk fjöldi bíla langar leiðir og á 
Reykjavíkurflugvelli fauk flugvél dágóðan 
spöl og skemmdist verulega.

Landsbyggð-
in fór ekki varhluta 
af óveðrinu og víða 
fuku hús og sumar-
bústaðir. Á Staðar-
hóli í Saurbæ í Dala-
sýslu fauk kirkja af 
grunni sínum og 
hafnaði á félags-

heimili. Bíll lenti úti í Botnsá í Hvalfirði 
eftir að brúargólf hvarf út í veðurofsann 
og á Akranesi eyðilagðist varnargarður í 
höfninni. Á Hellu fauk tólf tonna flutn-
ingabíll um hundrað metra og lenti úti 
í Rangá.

Þá brotnuðu rafmagnsstaurar víða og 
varð rafmagnslaust af þeim sökum, en 
rafmagnsleysið olli því að dælur hitaveit-
unnar höfðu ekki við að dæla heitu vatni 
inn í borgina og víða var kalt í húsum 
meðan óveðrið geysaði. 

ÞETTA GERÐIST:  16. FEBRÚAR 1981

Engihjallaveðrið gerir óskundaJOHN MCENROE TENNISLEIKARI ER 
FIMMTUGUR

„Allir hafa mætur á vel-
gengni, en hata oftast af 
heilum hug þá sem njóta 
hennar í miklum mæli.“

Bandaríski tennisleikarinn John 
McEnroe varð ungur undrabarn 

á tennisvellinum og sigraði á 
Wimbledon-mótunum 1981, 

1983 og 1984 og U.S. Open árin 
1979 til 1981 og 1984. McEnroe 
var leikinn með tennisspaðann 

og afar skapstór.

AFMÆLI

VALA 
FLOSADÓTTIR 
stangarstökk-
vari er 31 árs.

SVANHILDUR 
SIGURÐAR-
DÓTTIR
myndhöggv-
ari er 64 ára.

Ástkær móðir okkar,

Sigurlaug Þorsteinsdóttir
Tómasarhaga 13, Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landspítalans Landakoti 
fimmtudaginn 12. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar. 

Fyrir hönd vandamanna,
Þorsteinn Eggertsson
Agnes Eggertsdóttir



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

INNBROT  eru allt of algeng og því nauðsynlegt að gera ráðstaf-

anir þegar farið er að heiman. Til dæmis á að koma því þannig fyrir 

að þeir sem standa fyrir utan hús eða íbúð sjái ekki verðmæti inn 

um glugga. Þá er einnig gott að læsa inni stiga og önnur tól, sem 

hægt er að nota til innbrots.

„Langalangalangafi minn var her-
togi í Odessa í Úkraínu en þurfti að 
flýja land í sögulegri byltingu sem 
varð eftir miðja nítjándu öld. Þá 
fór fjölskylda hans með allar sínar 
eigur á hestvögnum yfir Þýska-
land og til Danmerkur þar sem þau 
settust að með auðæfi sín,“ segir 
Sigurlaug Knudsen Stefánsdóttir 
mezzósópran þar sem hún hand-
fjatlar fornt skartgripaskrín sem 
henni er kærast af veraldlegum 
eigum. 

„Þessi háttsetti forfaðir minn 
var mikill bóhem. Hann festi kaup 
á landi beint á móti Tívolíi Kaup-
mannahafnar en tókst á mettíma 
að eyða öllum fjölskylduauðnum 
í gleðskap, drykkju og skemmti-
legheit,“ segir Sigurlaug sem erfði 
skrínið sögulega um tvítugt. 

„Skrínið var eign hertogaynj-
unnar en ég fékk það frá afasyst-
ur minni í Danmörku sem nú er 
nýlega látin, en vildi koma erfða-
gripum hertogadæmisins til þeirra 
sem hún vildi sjá geyma þá. Ég hef 
notað það undir skartgripi sem 
mér þykir vænt um og var með 
dagbókina mína í skríninu um 
tíma,“ segir Sigurlaug sem, þrátt 
fyrir blátt blóð í æðum, hefur 
aldrei heimsótt Odessa, þar sem 
forfeður hennar réðu ríkjum. 

„Þeir áttu gríðarlegt land og 
eignir á tímum lénsherranna, 
þegar umdæmi þeirra voru eins 
og lítil ríki og bændur voru í fjötr-
um þeirra. Forfaðir minn hefur 
því trúlega verið hrakinn þaðan 
með réttu, en ég verð að fara á 
þessar slóðir og fá sagnfræðing 

í lið með mér að grafa upp sög-
una eins og hún var. Í tímans rás 
hefur fennt yfir þær upplýsingar 
og eflaust þynnast þær enn meira 
út nema þeim sé haldið betur til 
haga. Sagan er dýrmæt, eins og 
skrínið sem enn er sláandi fagurt 
en þarfnast lítilsháttar viðgerðar 
í fínu víraverki, og lýsi ég hér með 
eftir kunnáttumanni til að gera við 
það áður en skaðinn verður meiri,“ 
segir Sigurlaug sem ætlar áfram 
að sjá til þess að skrín hertogaynj-
unnar af Odessa haldist í kvenlegg 
afkomenda sinna. 

„Ég er svo lánsöm að eiga litla 
sjö mánaða hertogaynju heima 
sem fær skrínið til umráða eftir 
minn dag. Karlmenn hafa síður 
með það að gera.“

 thordis@frettabladid.is

Skrín hertogans í Odessa
Fljótt flýgur fiskisaga, eins og saga heimsins, sem alls staðar skilur eftir arfleifð sína og veraldleg um-
merki, eins og skartgripaskrín hertoga af Úkraínu og eiginkonu hans sem bæði flúðu byltinguna heima.

Sigurlaug með skrínið fagra sem áður geymdi djásn og demanta hertogaynju og langalangalangömmu hennar í Odessa.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Nýkomnir glæsilegir dömuskór 
úr leðri með skinnfóðri. Margir litir 

Stærðir: 37 - 41 
Verð: 14.880

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

A
T
A
R
N
A

Létt og lipur. Kirsuberjarauð. 
Stillalegt afl mótors frá 300 upp í 
1800 W. Sjálfinndregin snúra, 
hleðsluskynjari.
3 lítra poki. Vinnuradíus: 8 m. 
Vinnuhollt handfang.
Stillanleg lengd á sogröri.

Ryksuga VS 01E1800

14.900Tilboðsverð: 14.900 kr. stgr.
(Verð áður: 17.900 kr.)

Alla föstudaga



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

CHEVROLET TAHOE 4X4, árg. 2002, 
ek.102þús.km, sjálfsk, leður, rafmagn, 
Flottur jeppi á frábæru verði!! Tilboðs 
verð aðeins 1199þús.kr, Ásett 2100þús.
kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Toyota Hi-Ace árgerð 2007, 4x4, diesel, 
6 manna, dráttarkúla, toppbogar, ekinn 
51 þús.km., verð kr. 2.950.000,- S. 
821 6292.

VW LT-35 sendibíll árgerð 1999, milli-
stærð, háþekja, diesel, ekinn 170 
þús.km., sk.’10, 100% lánað, verð kr. 
680.000,- S. 821 6292.

GMC 1500 pick-up árgerð 2004, 4 dyra, 
bensín, innfluttur nýr, ekinn 42 þús.
km. 37“dekk x 17, leður, mikill auka-
búnaður, sk.’10, verð kr. 2.890.000,- S. 
821-6292

Renault Master rúta árgerð 2005, 18 
manna, ek. aðeins 68 þús.km., olíu-
miðstöð, hljóðkerfi, ný dekk, sk.’10, 
verð kr. 3.950.000,- S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

  Bílar til sölu

Til sölu Megane ll, 2004, beinsk. ek. 
70þ. Ásett verð 1350þ., Tilboð 850. 
Skoða öll skipti. S. 893 7518.

VW Golf GL Variant station. Árg. ‘98 
ek. 114 þús. Einn eigandi. Sk. 3/9/’08 
Nýleg tímareim og reglulegt viðhald. 
Uppl. í s. 892 1570.

 Baleno ssk, sk’10
4 dyra Suzuki Baleno með skotti, ssk. 
Ekinn 100 þús km. Sk ‘10. Mjög góður 
sparibaukur, verð 185 þús. s: 891-9847

saab 9-5 ‘00 2,0t ssk. ek.115000 Tilbod 
830000 s:5655714/6990395

 0-250 þús.

Daewoo Lanos sx 16v. árg 01,5 gíra,5 
dyra, ek 84 þ,sk 09,fæst á 220þ 
s:6903466

Daihatsu Charade ‘98, ekinn. 150Þ, 
vetrar og sumardekk, góður sparneyt-
inn bíll, verð 150 þús, upplýsingar 
S:5659100

Ford Mondeo Ghia, skoðaður 09. ekinn 
110 þ. verð 190. þ staðgreitt. S 660-
3306.

Nissan Terrano II árg. 96,þarfnast 
stillingar og skoðunar.Vél og gírk. úr 
97,ek.115 þús.Nýir rafgeymar o.fl.Verð:
Tilboð.Upplýsingar í s.6934693.

 500-999 þús.

Tilboðsverð : 980.000- TOYOTA AYGO 
H/B Ár. 5/2007 Ek.47þ.km.veðlaus, ein-
gin skipti. Ágúst Gsm 6900-887

 1-2 milljónir

- ENGIN ÚTBORGUN -
Yfitaka íslenskt lán! Sonata árg. ‘05. 
Frábært eintak. Silfurgrár. S. 848 1718.

 2 milljónir +

Hyundai Tucson 2,7 V6 2007 ek aðeins 
28þkm sjálfskiptur Verð 2990.000,- 
síma 0045-30257956

Til sölu CHRYSLER Town & Country árg 
2003 nýskráning 08.01.04 v. 2.300.000- 
Áhugi á skiptum fyrir traktorsgröfu. 
uppl.í s: 896-6551

 Bílar óskast

Óska eftir góðum, lítið keyrðum konu-
bíl, verðhugmynd 500 þús. Uppl s:845-
9668, 588-5580.

Suzuki Vitara eða 4x4 station bíll óskast, 
ca 10 ára á um 150þús. S:8480737

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.

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

Staðgreiðsla í boði. 
200-500 þ.

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

 Jeppar

Heilsurúm til sölu. Fjaðrandi botn. 
Stærð 150x200. Lítið notað þar sem 
þetta var gestarúm. Verð m.v. 40 pró-
sent afslátt Kr. 85.000.— Uppl í síma 
8990560

 Fjórhjól

Til sölu götuskráð CanAm Outlander 
800 MAX LDT EFI árgerð 11-2007 Spil, 
GPS tæki, hiti í handföngum+bensín-
gjöf, vindhlíf, töskur. 15“ álfelgur með 
195/65/15 dekkjum og „orginal“ álf-
egur+dekk Ekið 3000 km. Verð kr. 
1.850.000. Uppl. í síma 895-5758

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

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby hjólhýsi 495ufe excel-
lent. Árg. ‘06, er sem nýtt. S. 899 4705

 Vinnuvélar

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

Til leigu vinnulyftur, lyftarar og krani. 
Góð tæki, gott verð. S. 660 1701 & 660 
1704 Borgarafl.

 Bátar

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

 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

Erum að rífa Benz S Class, VW Golf, 
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo, 
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda 
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer, 
Citroen Berlingo, Hyundai H1 dies-
el, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl. 
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888.

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

 Bílaþjónusta

 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 - 
garðyrkja.

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

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

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

 Húsaviðhald

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

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

www.flisarogmalun.is

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



fasteignir 
16. FEBRÚAR 2009

Fasteignamarkaðurinn hefur 
til sölu 240,4 fermetra enda-
raðhús.

K omið er inn í forstofu með 
gestasnyrtingu. Samliggj-
andi borð- og setustofa, 

teppi á gólfum. Sjónvarpsstofa, 
teppi á gólfi. Eldhús með uppruna-
legum innréttingum, mósaík á 

milli skápa, nýlegur ofn og flísa-
lagt gólf. Þvottaherbergi og búr 
inn af eldhúsi.

Teppalagður stigi liggur upp á 
aðra hæð. Þar er hjónaherbergi 
með skápum, teppalögðu gólfi 
og útgengt á svalir í suður og 
stórt teppalagt herbergi. Baðher-
bergi er flísalagt, bæði baðkar og 
sturtuklefi, innrétting. Stór mann-
geng súðargeymsla

Í kjallara er 62,5 fermetra sér-
íbúð, bæði sérinngangur og innan-
gengt. Forstofa með hengi og 
skáp. Eldhús með harðplastsinn-
réttingu, borðaðstaða. Stofa með 
parketi á gólfi. Herbergi með út-
gengi á lóð. Salerni og þvottaher-
bergi með glugga og sturtuklefa.

Bílskúr er innbyggður, með 
hita, rafmagni og sjálfvirkum opn-
ara. Hiti er í innkeyrslu. 

Svefnherbergi með svölum
 Aukaíbúð og innbyggður bílskúr fylgja með í kaupunum.

Hrauntunga, 
200 Kópavogi, keðjuhús, 
(Sigvaldahús)

Glæsileg eign með útsýni á góðum 
stað í Kópavogi. Í heild glæsileg 
eign í góðu ástandi úti og inni, 
öll nýlega endurbyggð að innan
skipt um lagnir að stórum hluta 
og húsið einangrað og klætt að 
utan að stórum hluta. Aðkoma er 
góð og góð bílastæði við húsið.

Skipti á ódýrari eign koma til 
greina.

Útborgun 1200-2000 miljónir. Fjársterkur aðili óskar eftir 
kaupum á atvinnuhúsnæði fyrir allt að tvo milljarða. Um getur 

verið að ræða eina eða fl eiri eignir, gjarnan í góðri útleigu.  

Allar upplýsingar gefa  
Þorleifur St. Guðmundsson  s: 824-9094 og 

Sverrir Kristinsson s: 861-8514, löggiltir fasteignasalr.

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095

www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Erum með fjölda  eigna á skrá  þar sem fólk er 
tilbúið að skoða ýmis skipti.
Hafðu samband við okkur og kannaðu 
möguleika á  eign í makaskiptum.  Þú gætir verið 
komin í hentugri eign áður en þú veist af.

Yfir 600 eignir á skrá sjá: 

Fr
u

m

Sími 520 2600
Fjarðargötu 17

Hafnarfirði
K á r i  H a l l d ó r s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i

www.as.is
 Sérstakur valmöguleiki um eignir til leigu

 Sérstakur valmöguleiki um leigðu og eigðu eignir

 Sérstakur valmöguleiki um skiptieignir

 Sérstakur valmöguleiki um tilboðseignir

 Sérstakur valmöguleiki um nýbyggingar

Auglýsingasími

– Mest lesið



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



FASTEIGNA-
MARKAÐURINN



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

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

Mjög fallegt 189,7 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 24,6 fm 
bílskúr við Arnarhöfða 6. Í húsinu eru fjögur rúmgóð svefnherbergi. Stór 
timburverönd með skjólgirðingu með lýsingu og fallegur garður í suð-
vestur. Mjög stutt er í leikskóla, grunnskóla, sund og á golfvöll Mosfellsbæjar. 
Seljandi skoðar skipti á minni eign!  V. 44,5 m.  4151   

Falleg 91,2 fm, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 3. hæð við Fálkahöfða 8 
í Mosfellsbæ. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stórar svalir í suðvestur með miklu 
útsýni yfi r Reykjavík og sundin.   V. 20,9 m.  4509 

   Arnarhöfði 6 - Raðhús

   Fálkahöfði 8, íbúð 302 - 3ja herbergja

Vel skipulagt 177,1 fm parhús með bílskýli við 
Lindarbyggð 9 í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í for-
stofu, borðstofu, stóra stofu m/sólstofu, eldhús, 
þvottahús, sjónvarps-hol, 4 svefnherbergi. og 
baðherbergi. Búið er að loka bílskýli og það nýtt 
sem vinnaðstaða. Húsið er laust til 
afhendingar!  V. 35,5 m.  4457

  Lindarbyggð - Parhús

 Mjög vel skipulagt 4ra herbergja, 94 fm raðhús 
á einni hæð við Arnartanga í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, stóra stofu 
og þrjú svefnherbergi. Stór og gróinn sérgarður í 
suðurátt með timburverönd.   V. 23,9 m.  4412   
2ja herb.

  Arnartangi - Raðhús

Falleg 2ja herbergja, 65,8 m2 íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýli í Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í forstofu, gang, rúmgott svefnherbergi, góða 
geymslu (sem hægt er að nota sem leikherb. 
eða tölvuherb.), baðherbergi, þvottahús, stofu 
og eldhús með borðkrók. Stutt í sund, skóla og 
leikskóla.  V. 18,7  4504   

  Hulduhlíð - 2ja herb.

Parhús í byggingu Parhúsin tvö við Litlakrika 
40 og 42 eru til sölu í einu lagi. Húsin standa 
á einum fl ottasta staðnum í Krikahverfi nu í 
Mosfellsbæ. Hvort hús eru 230,0 m2 á tveimur 
hæðum með bílskúr.  Húsin eru að mestu 
uppsteypt í dag. Gólfhitalagnir og rör í rör kerfi  
eru komin í gólf neðri hæðar.  Ídráttarrör og dósir 
komnar í steypta veggi.  Húsin tvö 
seljast í einu lagi í núverandi ástandi - 
Verð kr. 47.900.000 fyrir bæði húsin    4507  

  Litlikriki 40-42

Falleg og rúmgóð 79,3 fm, 3ja herbergja endaíbúð með sérinngangi á 2. hæð 
í 3ja hæða fjölbýli við Dvergaborgir í Grafarvogi. Úr íbúðinni er fallegt útsýni til 
norðurs, yfi r sundin og að Esjunni.   V. 20.5 m.  4513

   Dvergaborgir Reykjavík

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

GESTAHÚS    21 m²

45 mm bjálki

GARÐHÚS   4,7-9,7 m²

34 mm bjálki

VH ehf  · Sími 864-2400 

VINSÆLU
GESTA- OG 
GARÐHÚSIN
ERU AÐ 
SELJAST UPP

Því fer hver að verða 

síðastur að eignast 

hús frá okkur 

á gamla genginu.

Næsta sending gæti 

hækkað um 20%.

Völundarhús.is  hafa til 

sölu glæsileg ný gesta- og 

garðhús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. 

Nýju húsin eru bjálkahús frá 

34 mm að þykkt og koma 

með tvöfaldri vatnslæsingu. 

Húsin eru tilvalin geymsla 

fyrir grillið og 

garðhúsgögnin.

GESTAHÚS    15 m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS    25 m²

70 mm bjálki



Sumarhús Brekkuskógur
Vandað 97 fm sumarhús á einstaklega fall-
egri kjarrivaxinni lóð.   Bústaðurinn skiptist 
í stofu , 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi með sturtu auk svefnlofts. 
Húsið stendur á fallegum grónum stað. 
Verð 22.9 millj. 

Eign vikunnar

Hjálmholt - 105 Reykjavík.
Glæsileg 150 fm efri sérhæð ásamt 28 fm 
bílskúr. Stórar stofur með arni.Sér inngan-
gur. Tvennar svalir og gróinn garður. Falleg 
eign í rólegri götu V 51,9 millj  

Kópavogsbraut - 200 Kópavogur.
Ný 168 fm hæð ásamt 27 fm bílskúr.Húsið 
er nýbyggt í grónu hverfi . Mikið útsýni. V 
51.4 millj.

Hæðir

Hvað kostar eignin mín? – Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Hæðir

Einbýli

Drafnarstígur

Falleg 100 fm. mikið endurnýjuð íbúð á  annari hæð áfrábærum stað í gamla 
vesturbænum í Reykjavík . Tvö svefnherbergi og tvær stofur. Baðherbergi með 
mósaík fl ísum. Eldhús fl ísalagt með fallegri nýlegri innréttingu. 
Verð 25,9 millj. 

Sumarhús Grímsnesi.
86 fm heilsárshús með útsýni yfi r 
Þrastaskóginn.  Bústaðurinn skiptist í, 3 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi. 
Stórir útsýnis gluggar er ná að gólfi  Stutt 
í tvo golfvelli og sundlaug. Húsið stendur 
á fallegum grónum stað. Afhendist  skv. 
skilalýsingu hjá Fold.  Verð 15.9 millj.

Sumarhús - Eystri Rangá.
Gott 106 fm heilsárshús. Tvö svefnloft 
og góð herbergi, sólpallur. Heitur pottur. 
Vandað hús á eins hektara eignarlandi. 

Skorradalur- Indriðastaðir.
Kjarrivaxið tæplega 1 hektara land. 
Möguleiki á bátaskýli. Heitt og kalt vatn 
við lóðarmörk. Mikið útsýni V 7,9 millj

ÓSKUM EFTIR EIGNUM TIL SÖLU OG LEIGU

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Sumarhús - Heilsárshús

Vantar 2-3ja herbergja 
íbúðir á skrá.

Reynihvammur  - 200 Kópavogur.
Mikið endurnýjað einbýli í suðurhlíðum 
Kópavogs. Fjögur svefnherbergi og stórar 
stofur, arinn. Gróinn garður með suður 
verönd.Mikið útsýni. V 51.9 millj

Parhús

Melabraut –Parhús - 170 Seltjarnarnes 
- Parhús.
Fallegt parhús með bílskúr og afl okuðum 
garði. 2 herb 2 stofur. Húsið og garðurinn 
hafa verið mikið endurnýjað og eignin 
sérlega glæsileg. Verð 39 millj.

3ja herbergja

Skjólbraut  3ja með Bílskúr. 
120 fm eign innst í lokaðri götu. Tvö sve-
fnherbergi og góð stofa. Gróinn garður. 
Göngufæri í sundlaug og verslanakjarna 
Gott verð  23,9 millj 7864

HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. isFr
u

m

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

selja • skipta • kaupa

Vilt þú…

Sími 511 5005
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Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

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.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Hljóðfæri

Píanóstillingar og viðgerðir. Ísólfur 
Pálmarsson píanósmiður S. 699 0257.

 Nudd

Excelent body Massage, Full Service 
24h. S. 821 1699.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

fine end whole body massaze,eny 
time!8698602

Nudd Nudd Nudd Barbara. 
S. 616 2170.

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot ofl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

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

 Rafvirkjun

 Til sölu

stubbahus.is
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

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

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.

 Óskast keypt

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

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

Kaupi gamla gull og silfur skartgripi, 
danskt og ísl. silfur. Kaupi einnig restar 
úr dánarbúum uppl 6945751

 Hljóðfæri

Píanóstillingar Píanóþjónustan Stefán 
Birkisson, yfir 20 ára reynsla. Sími 896-
0222

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott 
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 
6735.

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

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

 Ýmislegt

40 fm frystiklefi til sölu. Verð 2,2 millj. 
Uppl. í s. 897 0513.

 Heilsuvörur

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

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

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

Þjónusta

Þjónusta

3
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 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

Dvergschnauzer 
draumurinn?

Eigum gullfallega hvolpa ólof-
aða undan spennandi sam-
setningu fyrir réttu heimilin. 
Yndisleg skapgerð og HRFI 

ættbók.
Uppl í s. 846-8171 eða á 
www.svartskeggs.com

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

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

Yndislegur 2mán. raki, blandaður 
puddel og papillion til sölu. Uppl. í s. 
661-7159

óska eftir 120-200 l. fiskabúri. Helst 
sem hreinsibúnaði, dælu. Ekki fiskum.. 
S. 772 5290.

 Húsnæði í boði

3ra herbergja
 íbúð til leigu

Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 3ra 
herbergja íbúð til leigu.
Uppl. í síma 894 6188.

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

Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar 
www.heimkynni.is

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar 
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar 
ekkert.

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

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

2 herbergja góð íbúð til leiðu í selás hv. 
110 laus strax. leigav.90þúsund með 
hússjóð. uppl.8953034

15fm herb. í Hlíðunum er laust til 
leigu. Aðg. að þvottav. og baðh. 32þús. 
hugi@hljodheimur.com

For rent in 105 Laugarneshverfi. A 
house with 5 bedrooms and a studio 
apartment. Exelent for big family or a 
group of friends. Fair rent! Info. 893 
1696.

Nice room for rent i Reykjavik (105) 
16m and 12m with kitchen,net,bat-
hroom...Price 40þ,30þ á mán,Tel 
8247209

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

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.

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

Ungt par m/páfagauk óskar eftir íbúð. 
Greiðslugeta 40-80. Reyklaus og reglu-
söm. Sími 845-7040. Rakel.

Reglus. maður með 2 börn óskar eftir 
snyrtil. 3 herbergja íb. til langtímaleiguí 
Hfj. 70-100þ. Engin trygging. Skilvísar 
greiðslur. 
s. 8472201

2 bræður óska eftir 4 herb á höfuðb.
svæði, reglusamir, í vinnu.90-110þús 
8403090

Óska eftir einstaklingsíbúð á svæði 101 
eða 107. Greiðslugeta 70 þús. Skilvísum 
greiðslum heitið. Meðmæli ef óskað er 
eftir. Uppl. í s. 865 8539, Gunný.

Hef áhuga á að kaupa íbúð í rvk á 20-
25m. Seljandi þarf að geta tekið litla 
íbúð í vestubæ uppí kaupverð. Áhugas 
sendi póst á irs@hi.is

 Húsnæði til sölu

Til sölu 2ja herb. íbúð á sv. 101 á fyrstu 
hæð auk rýmis í kjallara sem býður 
uppá mikla möguleika. Alls 212,60 fm. 
Innréttað í dag sem hljóðver. Uppl. í s. 
695 1095.

 Sumarbústaðir

Óska eftir að kaupa bústað til flutnings 
eða einingar tilb til uppsetningar. 
Æskileg stærð frá 90 fm og myndir 
æskilegar. Uppl sendist á 
marfan7@gmail.com. 
Staðgreiðsla í boði.

 Atvinnuhúsnæði

120 fm verslunarpláss til leigu. 
Góð aðstaða. Hentar vel til hvers-
kyns verslunarreksturs. Til húsa að 
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings. 
Uppl. í s. 899 3760.

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

 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.

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

 Atvinna í boði

Panorama Veitingastaður óskar eftir 
duglegu og snyrtilegu starfsfólki í kvöld 
og helgarvinnu bæði sem aðstoð í sal 
og á bar, reynsla nauðsynleg, aldurs-
takmark 20ár og góð íslensku kunn-
átta áskilinn. Einnig óskast hörkudug-
legt fólk í uppvask(aðstoð í eldhúsi).
Eingöngu umsóknum sem sendar eru á 
fb@centerhotels.is verður svarað.

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir metnaðarfullum 
matreiðslunemum til starfa.

Uppl. veitir viktor á 
viktoro@simnet.is

Kvöldvinna, auka -eða
Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5 
kvöld vikunnar frá kl.18-22 Góð laun 
í boði fyrir gott fólk. Aldur 25+ og 
góð íslenskukunnátta (talað mál) Uppl. 
í síma 699-0005 milli kl.15-19 virka 
daga.

Þjónustufyrirtæki á Reykjarvíkursvæðinu 
óskar eftir sölufulltrúa til starfa. 
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá 
á atvinnan@gmail.com

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

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.

 Tilkynningar

Aðalfundur Hvatar félags 
sjálfstæðiskvenna

Hvöt, félag sjálfstæðiskvenna 
í Reykjavík, heldur aðalfund 
fimmtudaginn 26. febrúar í 
Valhöll kl. 20:00. Á dagskrá 
eru hefðbundin aðalfundar-

störf. Í kjölfar fundarins munu 
fulltrúar Landssambands 

sjálfstæðiskvenna funda með 
Hvatarkonum.

Allir félagsmenn eru velkomnir 
á fundinn.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666. 
opið allan sólarhringinn

Ljósið s. 908 6060
Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður. 
Anna.

Samkynhn. KK ath.
Nú er mikið af nýjum auglýsingum 
frá samkynhneigðum karlmönnum hjá 
Rauða Torginu Stefnumót. Þið hlustið á 
og svarið auglýsingum í síma 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort). 
Nýjar auglýsingar má leggja inn frítt í 
síma 535-9923, og þar er einnig vitjað 
um skilaboð. Mbk, Rauða Torgið, www.
raudatorgid.is.

Kona, leitar þú 
tilbreytingar ?

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.

Tilboð

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

4



MÁNUDAGUR  16. febrúar 2009 15

■ 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

Tanga-Þránd-
ur er í vand-
ræðum …

Hver? 
Hvar? 
Hvað?

Dr. Miltisbrand-
ur? Hvað í …? 
Hvað er þetta?

Gott þú spurðir! Lof 
mér að útskýra. Þessi 

vél mun 
fljótlega eyða öllu lífi á 

jörðinni! Hvernig? 
  Sjáðu nú til!

Hlífðu mér! 
Af hverju geng-

urðu ekki bara frá 
mér strax?

Já en – þá 
get ég ekki 

sagt þér 
frá miklu 

plönunum 
mínum!

Það er 
rétt. Jæja, 

þessi 
vél …

Þannig er það nú! Geð-
sjúklingarnir þurfa alltaf að 
segja frá sjúku plönunum 
sínum! Ég ætla að gera 
bíómynd eftir 
þessari sögu! Akkúrat!

Allt í lagi?
Allt í 
fína.

Ertu 
viss? Hættu.

Ef ég hefði vitað að 
þetta myndband af þér 
á skólaballinu í sjöunda 
bekk myndi rata á 
Netið, þá …

Ég sagði 
HÆTTU!

Múh-
aha!

Skolplagnir 
borgarinnar

Eru 
einhverjar 
góðar 
sögur í 
blaðinu 
í dag, 
pabbi?

Lestu 
eina 
fyrir 
mig.

Jamm. „Ríkis-
stjórnin hefur 

kynnt aðgerða-
pakka til varnar 
heimilunum í 
landinu …“

BÍDDU 
RÓLEGUR!

Mynda-
sögu-
hlé.

Það er alla vega 
eitt jákvætt við 
að vinna hér, 
ég er hættur 

að naga á mér 
neglurnar.

Nóg af þeim.

– 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

Það er víst nauðsynlegt að þrífa í kring-
um sig og okkur er kennt frá unga 
aldri að ganga frá dótinu sem við 

leikum okkur með og taka til. Þegar við 
eldumst verður þetta flóknara og þá þarf 
líka að þrífa. Ég man að mér var alltaf 
sagt að það væri mun betra að ganga allt-
af strax frá eftir sig og taka til og þrífa 
mjög reglulega, þá væri miklu auðveld-
ara að halda hlutunum í horfinu. Einhvern 
veginn síaðist þetta ekki alveg inn hjá mér, 

og enn þann dag í dag á ég það til að 
láta draslið safnast upp þangað til það 
verður algjörlega óhjákvæmilegt að 
gera eitthvað í málunum. Þá er miklu 

meira og lengra verk fyrir höndum 
en annars, og þess vegna miklu leið-

inlegra og erfiðara að framkvæma 
það. Hins vegar finnst mér ekkert 
mál að taka til hendinni annars stað-
ar en heima hjá mér. Ég gat meira að 

segja unnið við að þrífa og fannst það ekk-
ert leiðinlegt. Einhvern veginn er yfirleitt 
minna mál að taka til eftir aðra heldur en 
sjálfan sig. 

Það er hægt að heimfæra þetta upp á 
stjórnmálin. Flokkarnir sem réðu ríkjum í 
öll þessi ár nenntu ekki að taka til og ganga 
bara alltaf frá eftir sig, sem hefði verið 
einfaldara og skapað minna drasl. Það end-
aði þá auðvitað þannig að draslið varð svo 
mikið að þeim féllust hendur og nenntu 
hreinlega ekki að ganga í það mikla verk 
sem þurfti að vinna, fyrst þeir höfðu trass-
að þetta svona lengi. Flokkarnir sem ekki 
höfðu verið við völd áttu hins vegar ekki í 
neinum erfiðleikum með að ganga í verk-
ið, enda draslið ekki endilega eftir þá. Mér 
finnst bara svo magnað að einhver skuli 
nenna að taka þetta til, því ekki myndi ég 
gera það. Jafnvel þó að það sé skemmti-
legra að taka til eftir aðra en sjálfan sig.

Af hreingerningum

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet
 Bogadóttir
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
L
L
12
L
12
L

BRIDE WARS kl. 8 - 10
REVOLUTIONARY ROAD   kl. 8 - 10.10
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 6
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 6

L
12
L
L

FANBOYS    kl. 5.50 - 8 -10.10
FANBOYS LÚXUS kl. 5.50 – 8 – 10.10
BRIDEWARS kl. 4 - 6 - 8 -10
HOTEL FOR DOGS kl. 3.40 - 5.45
VALKYRIE kl. 8 - 10.30
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45
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
14
L

THE WRESTLER  kl. 5.30 - 8 - 10.30
FROST/NIXON kl. 5.30 - 8 - 10.30
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50 - 8 - 10.10
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 - 8 - 10.10

5%

5%
SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
L
12
16
12
16

VALKYRIE kl. 5.30 - 8 - 10.30
BRIDE WARS   kl. 6 - 8 - 10
REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.30 - 8 
TAKEN kl. 10.30
AUSTRALIA kl. 6
UNDERWORLD 3 kl. 10

550kr.

fyrir börn650kr.

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!

“Einstök kvikmyndaupplifun!”
- Dóri DNA, DV

"Frábær leikur, stórgóð mynd!"
- Tommi, kvikmyndir.is

Frábær gamanmynd um fimm vini sem brjótast 
inn í Skywalker Ranch til að stela fyrsta eintaki 

af Star Wars Episode I.

“Mörg dúndurspennandi atriði”
- V.J.V., Topp5.is/FBL

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 8 L

TAKEN kl. 10:10 16

SEVEN POUNDS kl. 8 L

UNDERWORLD 3 kl. 10:30 16

CHIHUAHUA kl. 6 L

FRIDAY THE 13TH kl. 8 - 10 16

ROLE MODELS kl. 6 12

BENJAMIN BUTTON kl. 8 7

HANN ER VINSÆLL 
MEÐAL KVENNA

13ÓSKARSVERÐLAUNA©TILNEFNINGAR

BESTA MYND ÁRSINS

„...heillandi og minnisstæð. 
Benjamin Button er mynd 
sem þú mátt ekki missa af!“
-Tommi, kvikmyndir.is-

UNDIRBÚÐU ÞIG UNDIR SVEFNLAUSA NÓTT

Hrikalegasti fjöldamorðingi sögunnar...
...er kominn aftur! Maðurinn með Hokkí grímuna – JASON!

FRIDAY THE 13TH kl. 5:50 - 8 - 10:20 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 5:50 L

CHIHUAHUA m/Ensku tali kl. 10:20 Ath engin ísl. texti L

BENJAMIN BUTTON kl. 6D - 9:10D 7

BENJAMIN BUTTON kl.   6 - 9:10 VIP
HOTEL FOR DOGS kl. 5:50 L

DOUBT kl. 8 L

ROLE MODELS kl. 8 - 10:10 12

BEDTIME STORIES kl. 5:50 L

ROCKNROLLA kl. 10:20 16

YES MAN kl. 8 7

FRIDAY THE 13TH kl. 6 - 8:10 - 10:20 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 6D L

BENJAMIN BUTTON kl. 8D - 10:10D 7

BLOODY VALANTINE-3D kl. 8(3D) - 11:10(3D) 16

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 6(3D) L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 8 L

SLUMDOG MILLIONAIRE kl. 10 12

DOUBT kl. 8 12

UNDERWORLD kl. 10:10 16

HANN ELSKAR ATHYGLI

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FANBOYS kl. 8 og 10.20 L

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl. 6 L

HOTEL FOR DOGS kl. 6 L

BRIDE WARS kl. 8 L

MY BLOODY VALENTINE kl. 10 - POWER 16

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 16. febrúar 2009 

➜ Fyrirlestrar
12.30 Gerla (Guðrún Erla Geirsdóttir) 
fjallar um leit að gleymdum kvensnill-
ingum í myndlistarsögunni í hádegis-
fyrirlestri Opna listaháskólans í húsnæði 
myndlistardeildar LHÍ, Laugarnesvegi 91.

➜ Tónleikar
21.00 Stórsveit Reykja-
víkur leikur tónlist 
Thads Jones á Café 
Rósenberg við Klapp-
arstíg. Stjórnandi er 
Sigurður Flosason.

Upplýsingar um 
viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Frumsýning á sviðsetningu Selmu 
Björnsdóttur á Kardemommubæn-
um er á laugardag. Nær uppselt er 
á fjörutíu sýningar og verður þetta 
vinsæla verk Torbjörns Egner sýnt 
fyrir fullu húsi allt þar til leikarar 
Þjóðleikhússins fara í sumarleyfi. 
Uppselt er á þrjár forsýningar í 
þessari viku og nýttu margir sér 
tilboð Þjóðleikhússins til atvinnu-
lausra en stofnunin hefur nú gefið 
út svokölluð samstöðukort sem 
veita atvinnulausum kost á ókeypis 
aðgangi að sýningum Þjóðleikhúss-
ins. Kristrún Heiða Hauksdóttir 
segir kortin hafa flogið út og hafi 
móttökur verið afar góðar. Margir 
úr hópi þeira sem misst hafa vinnu 
nýttu sér tilboð á forsýningar á 
Kardemommubænum.

Þjóðleikhúsið hefur um árabil 
veitt atvinnulausum afslátt á sýn-
ingar. Samstöðukort Þjóðleikhúss-
ins eru afhent í miðasölu leikhúss-
ins, gegn vottorði um skráningu 

á atvinnuleysis-
skrá, og gildir 
sem fríkort út 
leikárið.  Hand-
hafi kortsins á rétt 
á einum frímiða á 
hverja sýningu Þjóð-
leikhússins leikárið 
2008/2009. Handhafi 
þarf aðeins að sýna 
kortið, ásamt per-
sónuskilríkjum, 
í miðasölunni 
þegar viðkom-
andi vill koma 
á sýningu. 

Sviðsetn-
ing Selmu er 
í raun önnur 
sviðsetning 
Þjóðleikhúss-
ins á Karde-
mommubæn-
um en verkið 
var fyrst sýnt 

í húsinu 1960 og þá í leik-
stjórn Klemens Jónssonar 
og í leikmynd Egners. Sú 
sviðsetning hefur verið 
endurtekin í þrígang með 

nýjum kynslóðum leikara 
en ævinlega í stíl og móti 
upphafssýningarinnar og að 
jafnaði verið sýnd í tvö leik-

ár þegar hún hefur verið sett 
upp. Að þessu sinni gerir 

Brian Pilkington leikmynd. 
Fjöldi leikara kemur fram 

í sýningunni sem stefnir 
í að verða vinsæl meðal 
ungra og aldinna leik-
húsgesta. 

 pbb@frettabladid.is

LEIKLIST Soffía frænka 
er mætt. Edda Björg 
Eyjólfsdóttir í skrúða. 
 MYND/EDDI

Allan sóma stunda ber

Hljómsveitin Dynamo Fog leitar 
nú logandi ljósi að framtíðardöns-
urum til að stíga þokkafullan dans 
á tónleikum sínum. „Frá því að við 
byrjuðum að koma fram síðasta 
haust höfum við verið með dans-
ara með okkur á tónleikum og núna 
vantar okkur nýja dansara,“ segir 
bassaleikarinn Axel Árnason. 

Sveitin leitar að tveimur stúlk-
um sem eru til í að vera hluti af 
hljómsveitinni. „Við erum að leita 
að metnaðarfullum stelpum sem 
hafa frumkvæði og vilja til að gera 
eitthvað skemmtilegt.“ 

Til að standast inntökupróf 
Dynamo Fog þurfa stúlkurn-
ar að semja dans við nýjasta lag 
sveitarinnar, Hitch-hiker. Prófin 
verða haldin fyrir luktum dyrum 
og bendir Axel þeim stúlkum 

sem hafa áhuga á að hafa sam-
band í gegnum síðu sveitarinnar, 
Myspace/dynamofog.

Næstu tónleikar Dynamo Fog 
verða líklega á Nasa með Sálinni 
eftir tæpan mánuð. Þangað til 
verður sveitin í upptökum á plötu 
sem kemur út í vor.  - fb

Leita að dönsurum

DYNAMO FOG Dansvæn hljómsveit.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Leitum að úrvals 
leikurum, söngvurum 

og dönsurum... 

Áheyrnarprufurnar fara fram þann 9. mars n.k. 
og valið verður úr umsóknum. 

Loftkastalinn
Grease - Áheyrnarprufa  
Seljavegi 2
101 Reykjavík 
eða með tölvuskeyti: greaseiceland@gmail.com

Áhugasamir sendi inn upplýsingar 
og ferilsskrá (CV) ásamt mynd til:

Söngleikurinn “Grease” eftir Jim Jacobs og Warren Casey er 
einn vinsælasti söngleikur allra tíma og verður frumsýndur í 
Loftkastalanum í leikstjórn Selmu Björnsdóttur í Júní 2009. 



Ekkert hlé á góðum myndum!
Skráning á póstlistann margborgar sig - www.graenaljosid.is
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NÝR RAUÐMAGI
(FRÁ ÓLAFSVÍK)

Sjósiginn Fiskur, Kinnar, Gellur og 
að sjálfsögðu Skatan góða!!

Fiskikóngurinn er ..........
Fiskverslun sem gaman er að koma í :)
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3. – 5. apríl

10. – 12. mars

Verð á mann í tvíbýli:

75.900kr.

55.000kr.

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

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum og miði á leikinn.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Man. Utd.
Inter

Man. Utd.
Aston Villa

Verð á mann:

Boltinn er hjá okkur!
Meistaradeildin

Það verða Stjarnan og FH sem mætast í úrslitum Eimskips-
bikars kvenna þetta árið. FH lagði lið Þórs/KA fyrir norðan, 
21-36, en gestirnir úr Firðinum leiddu með tólf mörkum í 
leikhléi, 11-23.

Stjarnan skellti Haukum að Ásvöllum þar sem Hauka-
stúlkur söknuðu sárlega Ramune Pekarskyte sem var í 
leikbanni. Stjörnustúlkur nýttu sér það til hins ítrasta, 
leiddu með þremur mörkum í leikhléi, 8-11, og unnu 
að lokum glæsilega með sex marka mun, 30-24.

„Það má segja að þetta hafi verið nokkuð öruggt 
hjá okkur. Við komumst í 5-11 en þær náðu að 
minnka muninn aðeins fyrir hlé. Við náðum svo fljótt 
aftur sex marka forskoti í síðari hálfleiknum. Mest 
urðum við tíu mörkum yfir og þetta var afar öruggt verð 
ég að segja,“ sagði ánægður þjálfari Stjörnunnar, Atli 
Hilmarsson, en hann hefur heldur betur gert góða hluti 
með liðið síðan hann tók við því. 

„Það var fyrst og fremst góður varnarleikur sem fleytti 
okkur þetta langt. Við bættum vörnina mikið frá síðasta 

leik við Haukana og sóknin var einnig að rúlla vel og Alina fór 
náttúrulega á kostum.“

Haukar unnu leik liðanna í deildinni um daginn en það var ekki 
án kostnaðar því Ramune fékk rautt spjald í leiknum sem ekki voru 

allir sáttir við. Eftir nokkurt fjaðrafok stóð spjaldið.
„Auðvitað munaði um það hjá þeim að spila án Ramune. 

Þær voru ekki að taka góð skot oft á tíðum og svo skoraði 
Hanna Guðrún aðeins fjögur mörk sem gerist nú ekki á hverj-
um degi,“ sagði Atli.

Hann segir tímann með Stjörnuliðið hafa verið frábæran 
og getur ekki beðið eftir að komast í Höllina með þeim.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég fer þangað sem þjálfari. 
Ég hef einu sinni unnið sem leikmaður og það vill svo 

skemmtilega til að það var með FH árið 1994 og gegn mínu 
gamla liði KA. Þetta er oft alveg magnað. Það er alveg frábær 
tilfinning að vera aftur á leið í Höllina,“ sagði Atli sem gerir ekki 
ráð fyrir að halda áfram með liðið þó svo gaman sé. „Þær hafa 
komið mér mjög á óvart og það er virkilega gaman að þjálfa 
þessar stelpur.“

EIMSKIPSBIKAR KVENNA Í HANDBOLTA:  LÍTIL SPENNA Í UNDANÚRSLITALEIKJUNUM Á LAUGARDAG

Stjarnan og FH komust í úrslit Eimskipsbikarsins

Subwaybikarinn:
Stjarnan -KR 78-76 (42-35)
Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 23 (11 frák., 
5 stoðs.), Justin Shouse 22 (9 stoðs.), Fannar 
Helgason 11 (19 frák.), Kjartan Kjartansson 11, 
uðjón Lárusson 9, Hjörleifur Sumarliðason 2.
Stig KR: Jón Arnór Stefánsson 29, Jakob Örn 
Sigurðarson 15 (10 stoðs., 4 stolnir), Darri 
Hilmarsson 9, Jason Dourisseau 6 (15 frák.), Fan-
nar Ólafsson 5, Helgi Már Magnússon 5, Brynjar 
Þór Björnsson 5, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 2.
KR-Keflavík   76-60 (
Stig KR: Sigrún Ámundadóttir 18 (10 frák.), Hild-
ur Sigurðardóttir 17 (11 frák.), Helga Einarsdóttir 

16 (8 frák.), Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 13 
(12 frák., 5 stolnir), Margrét Kara Sturlud. 6, 
Heiðrún Kristmundsd. 4, Guðrún Ámundad. 2.
Stig Keflavíkur: Bryndís Guðmundsdóttir 14 (8 
frák.), Birna Valgarðsd. 11 (8 frák.), Pálína Gunn
laugsdóttir 11, Marín Karlsdóttir 7, Svava Ósk 
Stefánsdóttir 7 (5 stolnir), Ingibjörg Vilbergsd. 5, 
Hrönn Þorgrímsd. 3, Rannveig Randversdóttir 2.

Enski bikarinn:
Derby-Man. Utd   1-4
Miles Addison - Nani, Darron Gibson, Cristiano 
Ronaldo, Danny Welbeck.
Everton-Aston Villa   3-1
Rodwell, Arteta (víti), Tim Cahill - Milner (víti).

> Haukar eru úr leik

Haukar eru úr leik í Evrópukeppni bikarhafa eftir sjö 
marka tap, 38-31, gegn þýska liðinu Nordhorn í gær. 
Haukar töpuðu fyrri leiknum með þrettán marka mun. 
Íslendingaliðin GOG og Kiel mættust í Meistaradeildinni í 
Danmörku þar sem Kiel kjöldró danska 
liðið, 31-43. Ásgeir Örn Hallgrímsson 
skoraði 3 mörk fyrir GOG. Arnór Atlason 
skoraði 5 mörk fyrir FCK sem tapaði 
á heimavelli, 33-37, fyrir rússneska 
liðinu Medvedi. Rhein-Neckar 
Löwen skellti Celje Lasko, 
28-34, þar sem Guðjón Valur 
Sigurðsson skoraði eitt mark í 
mikilvægum sigri.

FÓTBOLTI Draumaúrslitaleikur 
Man. Utd og Chelsea í enska bik-
arnum gæti orðið að veruleika 
enda bæði lið komin í átta liða 
úrslit keppninnar og drógust ekki 
gegn hvort öðru í næstu umferð.

Nicolas Anelka afgreiddi Wat-

ford með þrem mörkum og Man. 
Utd valtaði auðveldlega yfir 
Derby í enn einum bikarslag lið-
anna í gær. United lék með nokkuð 
af ungum og óreyndum strákum 
sem stóðu sig vel.

„Við höfum augljóslega mjög 
sterkan hóp,“ sagði fyrirliðinn 
Ryan Giggs sem var hæstánægð-
ur með ungu strákana. „Við erum 
enn að berjast á öllum vígstöðv-
um og því þurfum við á öllum 
þessum strákum að halda,“ sagði 
Giggs og stjórinn, Sir Alex Fergu-
son, tók í sama streng.   - hbg

Það var mikið um jafntefli í leikjum helgarinnar í ensku bikarkeppninni:

Man. Utd og Chelsea komust áfram

UNGIR OG HEITIR Nani var meðal 
þeirra ungu manna United sem 
skoruðu í gær.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

ENSKI BIKARINN
8-liða úrslit:
Blackburn/Coventry - Chelsea
Swansea/Fulham - Man. Utd
Cardiff/Arsenal - Sheff Utd/Hull
Everton - West Ham/Middlesbrough

KÖRFUBOLTI Karlalið Stjörnunn-
ar og kvennalið KR sýndu það og 
sönnuðu að það getur allt gerst í 
bikar úrslitaleik í Höllinni, Stjörnu-
menn með því að vinna fyrsta sigur 
félagsins í sögunni á KR, 78-76, og 
KR-konur með því að vinna, með 16 
stiga mun, Íslandsmeistara Kefla-
víkur, 76-60.

„Þetta er dásamlegt íþróttahús 
og mér líður mjög vel hérna inni,“ 
sagði Teitur Örlygsson, þjálfari 
bikarmeistara Stjörnunnar, en 
hann hefur gert magnaða hluti með 
Garðabæjarliðið á tveimur mánuð-
um. „Þrátt fyrir allar góðu stund-
irnar og alla titlana þá held ég að 
þetta sé stærsta stundin á mínum 
körfuboltaferli og þá er meðtalið 
allt saman,“ sagði Teitur sem varð 
bikarmeistari í 8. sinn. 

KR-liðið byrjaði vel með Jón 
Arnór Stefánsson í fararbroddi 
(10 stig á fyrstu fjórum mín.) en 
Stjarnan var komið yfir í lok fyrsta 
leikhluta. Stjarnan hélt síðan frum-
kvæðinu út leikinn, var 42-35 yfir 
í hálfleik og náði mest 11 stiga for-
skoti í þriðja leikhluta. 

„Við vorum viðbúnir öllu og það 
kom okkur ekkert á óvart. Við 
gerðum mistök á hinum og þess-
um stöðum því annars hefðum við 
unnið leikinn með 30 stigum,“ sagði 
Teitur sem fékk frábæran leik frá 
bæði Justin Shouse og Jovan Zdra-
vevski.  

„Það er alveg draumur fyrir 
þjálfara að hafa svona leikstjórn-
anda. Hann hlustar á mig og ég 
get kallað á hann. Hann er sigur-
vegari fram í fingurgóma,“ sagði 
Teitur um Justin sem var með 22 
stig og 9 stoðsendingar. Teitur var 
líka ánægður með Jovan sem var 
með 23 stig, 11 fráköst og 5 stoð-
sendingar. „Þetta var sætt fyrir 
hann því hann var látinn fara frá 
KR snemma árs í fyrra. Jovan er 
miklu betri leikmaður en ég hélt,“ 
sagði Teitur en auk þeirra Justins 
og Jovans þá spiluðu þeir Fannar 
Freyr Helgason, Kjartan Atli 
Kjartansson og Guðjón Lárusson 
mjög vel. 

„Ég get ekki lýst því hvað ég er 
svekktur. Við lentum í því að elta 
allan leikinn og það var ekki margt 
að ganga hjá okkur í dag,“ sagði 
Benedikt Guðmundsson, þjálfari 
KR. „Alltaf þegar við vorum að 

gera okkur líklega til að taka yfir 
þennan leik þá komu þeir með stór-
ar körfur. Þeir höfðu punginn í það 
að halda okkur í ákveðinni fjar-
lægð,“ sagði Benedikt sem þarf 

nú að fara grafa að upp leikgleð-
ina sem einkenndi KR-liðið fyrr í 
vetur. 

Frábær byrjun og endir KR
KR-konurnar sigruðu Keflavík með 
16 stiga mun, 76-60, í bikaúrslita-
leik kvenna þar sem KR-liðið byrj-
aði leikinn frábærlega (komst í 20-3 
eftir fjórar mín) og vann síðan síð-
ustu átta mínútunar 22-6 eftir að 
Keflavík var búið að vinna sig inn í 
leikinn og ná að jafna í 54-54 þegar 
rétt tæpar átta mínútur voru eftir.

KR-ingarnir Helga Einarsdótt-
ir og Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 
sýndu engin nýliðamerki í sínum 
fyrsta bikarúrslitaleik og áttu 
báðar frábæran leik, sókn og vörn 
(saman með 29 stig og 20 fráköst).  
Sigrún Ámundadóttir lék mjög vel 
eins og áður í stóru leikjunum og 
gaf tóninn í upphafi leiks. Þá má 
ekki gleyma Hildi Sigurðardóttur 
sem stjórnaði leik liðsins af glæsi-
brag.

Keflavíkurliðið var aldrei í rétt-
um takti, Bryndís Guðmundsdótt-
ir lék best en lykilmennirnir Birna 
Valgarðsdóttir og Pálína Gunn-
laugsdóttir klikkuðu á 18 af 23 
skotum sínum og munar um minna. 
 ooj@frettabladid.is

Stærsta stundin á ferlinum
Stjörnumenn og KR-konur urðu bikarmeistarar í gær og sýndu að allt getur 
gerst í bikarúrslitum í Höllinni. „Dásamlegt íþróttahús,“ sagði Teitur Örlygsson.

BIKARMEISTARAR Stjörnumenn fagna bikarsigri sínum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SIGUR Í HÖFN 
Jóhannes Árnason, 
þjálfari KR og 
Hildur Sigurð-
ardóttir, fyrirliði 
fagna í leikslok. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Starfsfólk Sparnaðar ehf. starfa með það að leiðarljósi að benda á leiðir fyrir heimilin í landinu til 
að stórlækka hjá sér útgjöldin og tryggja sér örugga afkomu á efri árum. Til þess að geta starfað 
við ráðgjöf hjá Sparnaði ehf. þurfa viðkomandi aðilar að gangast undir viðamikla kennslu sem 
líkur með hæfnisprófi í gegnum kennslukerfi Versicherungskammer Bayern (Bayern Líf á Íslandi) 
og Sparnaðar ehf. Þekkingu er viðhaldið með reglulegum námskeiðum og prófum.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á atvinna@sparnadur.is

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingi sem hefur góða 
samskiptahæfni og nákvæm vinnubrögð.

Starfssvið

Umsjónarmaður útibús ber ábyrgð á daglegri 
fræðslu, yfirumsjón ráðgjafa og eftirfylgni 
áætlana í samstarfi við framkvæmdarráð 
félagsins.

Helstu menntunar og hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni og 
samningatækni
Háskólagráða á sviði viðskipta- eða lögfræði
Leiðtogahæfileiki
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd og jákvæðni2

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfni og temja sér nákvæm og góð 
vinnubrögð.

Starfssvið

Ráðgjöf til einstaklinga
Eftirfylgni og þjónusta við viðskiptavini
Öflun viðskiptasambanda

Helstu menntunar og hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni og 
samningatækni
Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 
á sviði viðskipta
Leiðtogahæfileiki
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd og jákvæðni3

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfni og temja sér nákvæm 
vinnubrögð. Um er að ræða fullt starf og leitum 
við eftir ráða umboðsmann fyrir hvert af 
eftirtöldum svæðum:

Starfssvið

Ráðgjöf til einstaklinga
Eftirfylgni og þjónusta við viðskiptavini
Öflun viðskiptasambanda

Helstu menntunar og hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni og 
samningatækni
Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 
á sviði viðskipta
Leiðtogahæfileiki
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd og jákvæðni

Vegna aukinna umsvifa leitar Sparnaður ehf. að aðilum í eftirfarandi stöður:

1. Umsjónarmaður
Útibú á Akureyri

2. Ráðgjafar
Útibú á Akureyri

3. Umboðsmenn
Landsbyggðin

Egilsstaðir og nágrenni – Ísafjörður og nágrenni
Húsavík og nágrenni – Hvammstangi og nágrenni
Höfn í Hornafirði og nágrenni – Ólafsvík og nágrenni
Sauðárkrókur og nágrenni – Selfoss og nágrenni
Vestmannaeyjar. 

…með því að vera hluti af sterkri liðsheild sem
vinnur markvisst að því að hjálpa landsmönnum
að ná betri yfirsýn og auknum árangri í fjármálum 
og rekstri heimila?

Hlutverk Sparnaðar ehf. er að gefa einstaklingum 
leiðbeiningar um hvernig þeir geti náð jafnvægi í 
fjármálum heimilisins. Frá upphafi hefur 
Sparnaður ehf. unnið út frá hugmyndafræði Ingólfs 
H. Ingólfssonar með það að leiðarljósi að hjálpa 
heimilum að stórlækka hjá sér fjármagnskostnað. 
Sparnaður ehf. býður upp á uppgreiðsluþjónustu 
lána og hugbúnaðarlausnir s.s. heimilisbókhald, 

útgjaldastýringu og neyslugreiningu. Nú þegar eru 
yfir 1.200 heimili sem nýta sér þjónustuþætti 
Sparnaðar ehf. sem stuðla að auknum sparnaði 
fyrir þjóðarbúið í heild sinni.

Sparnaður ehf. er umboðsaðili fyrir þýskt 
tryggingafélag að nafni Versicherungskammer
Bayern (Bayern Líf á Íslandi). 
Versicherungskammer Bayern (Bayern Líf á 
Íslandi) á rætur sínar að rekja til ársins 1811 og er 
eitt af leiðandi tryggingafélögum Þýskalands. 
Versicherungskammer Bayern er tryggingafélag í 
eigu þýsku sparisjóðanna sem er ein traustasta 

fjármálasamsteypa Þýskalands. Sparnaður ehf. 
býður Íslendingum lífeyristryggingasamninga í 
samkeppni við viðbótarlífeyrissparnað bankanna 
hér á landi. Samkvæmt þýskum lögum er 
Versicherungskammer Bayern (Bayern Líf á 
Íslandi) skylt að uppfylla ströng skilyrði um 
lífeyristryggingar og verða samkvæmt þeim að 
skila tryggingatökum sínum að lágmarki 2,25% 
ávöxtun. Þar af leiðandi er öryggið ávallt í fyrirrúmi.
Viðskiptavinir geta leyst út samning sinn í formi 
ævilangs lífeyris.

Vilt þú láta gott að þér leiða…
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (21:26)

17.53 Sammi  (12:52)

18.00 Kóalabræðurnir  (76:78)

18.12 Herramenn  (39:52)

18.25 Fréttaaukinn  Þáttur í umsjón 
Boga Ágústssonar og Elínar Hirst. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.20 Margt má læra með tímanum 
 (Exploring Time) (2:2) Bresk heimildamynd 
í tveimur hlutum. Þættirnir fjalla um sitthvað 
í náttúrunni og hvernig nota þurfi mismun-
andi tímakvarða til að skilja það og skynja. 
Sumt sést á degi, annað á viku, þriðja á ári, 
stundum þarf að hafa heilar aldir undir til að 
skynja breytingar og jafnvel milljónir ára, til 
dæmis hvað varðar rek meginlanda.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(19:24) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Aðalhlutverk leika Anthony LaP-
aglia, Poppy Montgomery, Marianne Jean-
Baptiste, Enrique Murciano og Eric Close. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir

22.20 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V) Þáttaröð um nágranna-
konur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem 
þær eru séðar (e)

23.05 Spaugstofan  (e)

23.30 Bráðavaktin  (6:19) (ER) (e)

00.15 Kastljós  (e)

00.55 Dagskrárlok

08.00 Last Holiday

10.00 Charlotte‘s Web 

12.00 Aquamarine

14.00 Last Holiday 

16.00 Charlotte‘s Web 

18.00 Aquamarine

20.00 Fallen. The Journey Annar hluti 
í hörkuspennandi og vönduðum þríleik um 
Aron sem er hálfur maður og hálfur engill.

22.00 14 Hours 

00.00 Deja Vu 

02.05 Loving Glances 

04.00 14 Hours

06.00 Raise Your Voice 

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

14.10 PGA Tour 2009 Útsending frá AT&T 
mótinu í golfi.

17.40 Atvinnumennirnir okkar Ólafur 
Stefánsson. 

18.15 World Supercross GP Sýnt frá 
mótinu sem að þessu sinni fór fram á Angel 
Stadium í Anaheim.

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

19.40 Arsenal - Cardiff Bein útsend-
ing frá leik í ensku bikarkeppninni.

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

22.30 Þýski handboltinn Hver umferð 
gerð upp. Handknattleikur á heimsmæli-
kvarða.

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

23.45 World Series of Poker 2008 Allir 
bestu og snjöllustu pókerspilarar í heiminum 
mæta til leiks.

00.35 Arsenal - Cardiff Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

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

17.45 Premier League Review Allir 
leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni 
skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á 
einum stað.

18.45 PL Classic Matches Tottenham-
Chelsea, 1997. Frábær leikur á White Hart 
Lane í desembermánuði 1997. Gianfranco 
Zola og félagar fóru á kostum í leiknum.

19.15 Portsmouth - Liverpool Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 

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

22.30 West Ham - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.15 Vörutorg

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

18.00 Game Tíví  (2:8) (e)

18.40 Charmed  (21:22) (e)

19.30 Málefnið  (3:4) Umræðuþáttur í 
beinni útsendingu í umsjón Sölva Tryggva-
sonar og Gunnhildar Örnu Gunnarsdóttur. 

20.10 One Tree Hill  (4:24) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Lucas lendir 
í vandræðum með liðið og Haley rannsak-
ar hvarfið á Dan. Nathan getur ekki sætt við 
samband mömmu hans og Skills. Payton 
fær óvænta heimsókn í upptökuverið.

21.00 Heroes  (10:26) Bandarísk þátta-
röð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum 
hæfileikum. Hetjur falla þegar Arthur Petrelli 
lýsir yfir stríði gegn eiginkonu sinni, syni 
sínum og öllum sem standa með þeim. 
Hann sendir Knox og Flint á eftir Peter og 
Claire. Nathan bregður þegar hann kemst 
að því að pabbi hans er á lífi og að hann 
fari fyrir árásinni á heimsbyggðina.

21.50 CSI  (5:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. Maður er bundinn undir bíl og dreg-
inn eftir götunni. Rannsóknardeildin telur að 
málið tengist afbrigðilegum kynlífsathöfnum 
og Grissom leitar hjálpar hjá gamalli vinkonu 
til að varpa ljósi á málið.

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

23.30 Californication  (2:12) (e) 

00.05 Painkiller Jane  (2:22) (e)

00.55 Vörutorg

01.55 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Afram!, Refurinn Pablo, Dynkur smáeðla, 
Doddi litli og Eyrnastór og Ævintýri Juniper 
Lee.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (253:300) 

10.15 Wipeout (5:11)

11.10 Ghost Whisperer (33:44)

12.00 Grey‘s Anatomy (16:17)

12.45 Neighbours 

13.10 Just Like Heaven 

14.45 ET Weekend 

15.35 Galdrastelpurnar 

15.58 A.T.O.M. 

16.23 Íkornastrákurinn 

16.48 Lalli 

16.58 Doddi litli og Eyrnastór 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Neighbours 

17.58 Friends (15:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.24 Veður 

19.35 The Simpsons (8:22) Hómer vinn-
ur mótorhjól í danskeppni og stofnar í kjöl-
farið mótorhjólaklíku. Hann stelur nafni ann-
arrar klíku sem hefnir sín með því að nema 
Marge á brott.

20.00 American Idol (10:40) Nú er 
kominn tími til að finna áttundu Idol-stjörnu 
Bandaríkjanna.

20.45 American Idol (11:40)

22.10 Men in Trees (18:19) Marin Frist 
hefur komið sér vel fyrir í smábænum Elmo 
í Alaska eftir erfið sambandsslit. Hún virðist 
hafa fundið hinn eina sanna, Jack, sem er 
hlédrægur en afar heillandi og myndarlegur 
maður. 

22.55 Réttur (5:6) Ný leikin spennuþátta-
röð sem gerist í rammíslenskum heimi laga-
flækja og glæpa. Söguhetjurnar eru þrír lög-
menn sem starfa á lögmannsstofunni Lög 
og réttur.

23.40 Just Like Heaven 

01.15 Uninvited Guest 

02.55 Ginger Snaps 2. Unleashed 

04.30 Men in Trees (18:19) 

05.15 Fréttir og Ísland í dag 

JÓN HEIÐAR ANDRÉSSON 
ER VERSLUNARSTJÓRI, LEIÐSÖGUMAÐUR 
OG REKUR FERÐAFYRIRTÆKIÐ ARCTIC 
RAFTING ADVENTURES. HANN VEITIR GÓÐ 
RÁÐ VARÐANDI TÆKNIATRIÐI VIÐ HÖNNUN 
Á FATNAÐI FRÁ CINTAMANI.  HANN SIGLIR
KAYAK AF LÍFI OG SÁL OG ER GRÍÐARLEGUR
ÁHUGAMAÐUR UM ÚTIVIST OG HVERS KYNS
ÆVINTÝRI.

TECNOSTRETCH PEYSA: DAÐI
ULLARBOLUR: GUNNAR

SPJARAÐU ÞIG

CINTAMANI AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ,  S. 533 3805

CINTAMANI CENTER LAUGAVEGI 11
101 REYKJAVIK, S. 517 8088

CINTAMANI LAUGAVEGI 94
101 REYKJAVIK, S. 552 8090 WWW.CINTAMANI.IS

19.40 Arsenal – Cardiff, beint, 
 STÖÐ 2 SPORT

21.00 Heroes  SKJÁREINN

21.10 Osbournes 
 STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Sporlaust (Without a 
Trace)  SJÓNVARPIÐ

22.10 Men in Trees STÖÐ 2

> Hilarie Burton
„Ég var í skóla með stelp-
um sem gerðu grín að mér 
og notuðu hvert tækifæri 
sem gafst til að niðurlægja 
mig. Ég velti því stundum 
fyrir mér hvort þær myndu  
heilsa mér á götu í dag.“ 
Burton leikur Peyton í þætt-
inum One Tree Hill sem 
sýndur er á Skjá einum 
í kvöld. 

Ósköp eru Bretar vondir við Íslendinga. Fyrst keyra þeir efnahag okkar 
í þrot af því að við erum svo lítil þjóð og varnarlaus og nú henda þeir 
gaman að tryggum forystumönnum vorum.

Þegar Geir Haarde mætti í HardTalk á BBC í vikunni, fór það 
strax í bækurnar sem eitt andstyggilegasta sjónvarpsviðtal 
sögunnar. Sama hvar í flokki fólk stendur – þetta var agalegt. 
Fyrrverandi leiðtogi þjóðarinnar gerður að skömmustulegum 
krakka fyrir framan strangan breskan skólastjóra. Sem níddist á 
honum. En Geir varðist eins og hetja.

„Nei, herra minn góður, sama hvað þú segir ætla ég 
ekki að fara að biðja einn eða neinn afsökunar. Ekki 
nema nefndin sem ég skipaði segi að ég eigi að gera 
það. Nehei, ég ætla sko ekki að greina frá því hvort 
seðlabankastjóri hafi varað mig við efnahagshruninu, 
eins og hann segist hafa gert; það mál er prívat á milli 
tveggja heiðursmanna og kemur öðrum ekki við. Ekki 
nema nefndin vilji vita það. Og nei, ég hef aldrei farið 
beinlínis í saumana á því hvers vegna sett voru hryðju-

verkalög á Íslendinga. Ég veit bara að það var ómaklegt og að ég er í 
fýlu við þennan Gordon Brown þarna. Nei, ég hef sko ekki talað við 
hann síðan. En eftir á að hyggja hefði það kannski verið málið.“ 

Þrátt fyrir þessi gamalkunnugu rök Geirs lét þáttastjórnandinn, 
Stephen Sackur, eins og hann væri ekki sannfærður. Hann hlýtur 
eiginlega að vera á mála hjá Baugi, fyrst hann er með þessi annar-
legu sjónarmið. Til dæmis þegar Geir sagðist vona að núverandi 

ríkisstjórn myndi halda áfram efnahagsáformum fyrrverandi 
ríkisstjórnar. -Nei, hættu nú alveg, sagði þáttastjórnandinn 
þá í hneykslunartón. -Þér getur ekki verið alvara Geir? Þínar 
efnahagsáætlanir, sem leiddu þessar hörmungar yfir þjóð-
ina? Skepna þessi Sackur.

Reyndar leynast Baugsmiðlar víða, því í sömu viku 
valdi Time-tímaritið Davíð Oddsson sem einn af þeim 
25 mönnum sem hefðu lagt efnahag heimsins í rústir. 
Skömmu áður hafði Geir verið settur á svipaðan lista hjá 

Guardian. Þetta kallar maður einelti. Erlenda fjölmiðla setur 
svo sannarlega niður við svona málflutning.

VIÐ TÆKIÐ KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON VARÐ VITNI AÐ ANDSTYGGILEGU EINELTI:

„Well, maybe I should have.“

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

N4 Sjónvarp Norðurlands 
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SVT 1

10.00 Forandring på vej  10.25 Forandring på 
vej  11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 
21 Søndag  11.50 Aftenshowet  12.20 Reimers  
13.00 Det lille hus på prærien  13.50 Nyheder 
på tegnsprog  14.00 DR Update - nyheder og 
vejr  14.10 Boogie Mix  15.00 Family Guy  15.30 
Braceface  15.50 Pelles andejagt  16.00 Troldspejlet  
16.15 Robotboy  16.30 Den travle by  17.00 
Aftenshowet  17.30 TV Avisen med Sport  18.00 
Aftenshowet med Vejret  18.30 Guld og grønne 
skove  19.00 Sporløs  19.30 Danskere i krig  20.00 
TV Avisen  20.25 Horisont  20.50 SportNyt  21.00 
Kriminalkommissær Foyle  22.40 OBS  22.45 
Ungdommens råskap / Raw Youth  

12.00 NRK nyheter  12.05 Berlin, Berlin  12.30 Viten 
om  13.00 NRK nyheter  13.05 Norge rundt  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 
Tid for tegn  16.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv  
16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Mikkes klubbhus  
17.25 Vennene på Solflekken  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.30 Puls  18.55 Si ja, bli min  
19.25 Redaksjon EN  19.55 Distriktsnyheter  20.00 
Dagsrevyen 21  20.40 Livet i Fagervik  21.25 Store 
Studio  22.00 Kveldsnytt  22.15 Inspektør Lynley  
23.45 Nytt på nytt 

12.25 På spåret  13.25 Melodifestivalen 2009  
15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.55 
Eldsjälar  16.25 Där ingen skulle tro att någon kunde 
bo  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med A-ekonomi  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Fråga doktorn  18.00 
Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  18.30 
Rapport med A-ekonomi  19.00 183 dagar  20.00 
Diplomaterna  20.30 Öga mot öga  21.00 Marlene 
Dietrich  22.35 Kulturnyheterna  22.50 Skavlan  
23.50 Nip/Tuck  00.35 Sändningar från SVT24 

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Svörtu hestarnir
15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Ársól
23.10 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. 

21.00 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. Kynin og 
kynlíf er umræðuefnið en gestur er Jóna 
Ingibjörg Jónsdóttir. Síðari hluti.

21.30 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm 
stjórnmálafræðingur ræðir um stjórnsýslu 
landsins.

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

Það hefði 
getað farið verr...

570 2400

www.oryggi.is

 og fáðu öruggari öryggishnapp!Hringdu í 

Endurnýjaðu öryggishnappinn án endurgjalds 
í febrúar og fáðu reykskynjara í kaupbæti.

Karl Kristinsson? Sæll, þetta er hjá 
Öryggismiðstöðinni. Við erum heima hjá 
pabba þínum. Hann var að sjóða egg og 
gleymdi sér aðeins yfir fréttunum. 
Jú jú, það er allt í lagi með hann. 
Reykskynjarinn sem fylgdi öryggis- 
hnappnum gerði okkur viðvart. Það væri 
fínt ef þú gætir komið, honum er svolítið 
brugðið. Já, þetta hefði getað farið verr. 

Öryggishnappur eldri borgara

Öryggishnappur – 
armband eða hálsmen
Þegar þrýst er á öryggishnappinn 
berast boð strax til vaktmiðstöðvar 
Öryggismiðstöðvarinnar.

Beintengdur
reykskynjari
Öryggishnappnum fylgir reykskynjari 
sem er beintengdur vaktmiðstöð 
Öryggismiðstöðvarinnar.
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Leitin að áttundu Idol-stjörnu 
Bandaríkjanna er nú í fullum gangi 
í vinsælasta skemmtiþætti veraldar. 
Þau Simon Cowell, Randy Jackson, 
Paula Abdul og Kara DioGuardi 
vinna nú hörðum höndum að 
því að fækka í hópi keppenda í 
Kodak-leikhúsinu í Hollywood. 
Niður skurður hófst síðasta mánu-
dag og þurftu þá margar vonar-
stjörnurnar frá að hverfa strax eftir 
fyrsta umgang. Þeir sem eftir sitja 
bíða nú ákvörðunar dómnefndar. 
Hverjir komast áfram í undanúrslit 
American Idol? Ekki missa af æsi-
spennandi þætti í kvöld.

STÖÐ 2 KL. 20.00

American Idol

16.00 Hollyoaks (125:260) 

16.30 Hollyoaks (126:260) 

17.00 Seinfeld (3:5)

17.25 E.R. (24:25)

18.10 Osbournes (1:10)

18.30 20 Good Years (9:13)

19.00 Hollyoaks (125:260)

19.30 Hollyoaks (126:260)

20.00 Seinfeld (3:5)

20.25 E.R. (24:25) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

21.10 Osbournes (1:10) Eins og flest-
um er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi Os-
bourne-fjölskyldunnar. Það er kominn tími til 
að rifja upp gamla og góða tíma þessara frá-
bæru karaktera.

21.30 20 Good Years (9:13) Frumleg-
ir og ferskir gamanþættir um John Mason 
og Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og 
hugsast getur. Það eina sem þeir eru sam-
mála um er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólif-
uð og eru staðráðnir í því að nýta þau til hins 
ýtrasta. 

22.00 Réttur Ný leikin spennuþáttaröð 
sem gerist í rammíslenskum heimi lagaflækja 
og glæpa. Söguhetjurnar eru þrír lögmenn 
sem starfa á stofunni Lög og réttur og er Logi 
Traustason þar fremstur meðal jafningja. 

22.45 Cold Case (7:23) 

23.30 Mad Men (9:13) 

00.15 Sjáðu 

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Málefnið er umræðuþáttur í beinni 
útsendingu þar sem Sölvi Tryggvason 
og Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir fá 
til sín góða gesti og kryfja málin til 
mergjar. Að þessu sinni verður farið 
yfir stöðu fyrirtækjanna í landinu og 
framtíð verslunar og þjónustu.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Málefnið
Skjár einn kl. 19.30

▼

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT: 
2. ágætt, 6. 999, 8. sigti, 9. þunnur 
vökvi, 11. tveir eins, 12. hroki, 14. iðja, 
16. átt, 17. eru, 18. kvenkyns hundur, 
20. frú, 21. truflun.
LÓÐRÉTT:
1. vilji, 3. klaki, 4. ófrægðarpappír, 5. 
skítur, 7. naggrís, 10. fálm, 13. raus, 
15. tré, 16. hlóðir, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. fínt, 6. im, 8. sía, 9. lap, 
11. ðð, 12. dramb, 14. starf, 16. sv, 17. 
séu, 18. tík, 20. fr, 21. ónáð. 
LÓÐRÉTT: 1. vild, 3. ís, 4. níðbréf, 5. 
tað, 7. marsvín, 10. pat, 13. mas, 15. 
furu, 16. stó, 19. ká. 

Bifreiðaeigendur athugið!
Tímareimaskipti.
Bremsuviðgerðir.

Kúpplingsviðgerðir.
Smurþjónusta.

Tímapantanir í síma
5355826

„Áhuginn virðist vera aukast. Við höfum aldrei haft 
svona marga ketti skráða á sýninguna,“ segir Ása 
Björg Ásgeirsdóttir, sýningarstjóri á kattasýningu 
Kynjakatta. Fullt er orðið á sýninguna sem hald-
in verður helgina 14.-15. mars. Alls hafa 120 kettir 
verið skráðir til leiks nú þegar, sem er óvenjulega 
snemma. 

Ása segir að fimm kettir séu nú þegar á biðlista 
og ef hægt er að kalla til aukadómara erlendis frá 
er von á að fleiri kettir komist að. Hins vegar séu 
dómarar bókaðir langt fram í tímann og því ekki 
víst hvað verði. „Fólk er meir og meir að uppgötva 
hreinræktaða ketti og af þeim má telja norska 
skógarketti, hina stórvöxnu Maine coon og Persa 
vinsælasta. Þetta eru stærstu hóparnir á sýning-
unni. Við erum einnig með nýjungar svo sem keppni 
öldunga, en það eru kettir sem eru eldri en sjö ára. 
Þessir eldri eru nefnilega svolítið erfiðari á sýning-
um og verri í skapi.“ 

Ása segist búast við hörkuspennandi keppni en 
gullköttur sýningarinnar, sá köttur sem flest stig 
hlýtur, fær titilinn Kynjaköttur ársins. Uni Jógvan, 
sá sem hlaut titilinn í fyrra, mun mæta aftur og 
reyna að hljóta náð fyrir augum dómnefndar.   

 -jma

Biðlisti á sýningu Kynjakatta

UNI JÓGVAN MÆTIR AFTUR Kynjaköttur ársins 2008, Uni 
Jógvan, mætir aftur til keppni ásamt eiganda sínum, Hrund 
Gautadóttur. Hann er af Cornix rex-kyni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Hún á þetta alveg skilið. Hún 
er alveg ótrúlega dugleg. Ég hef 
aldrei vitað svona eða trúað 
að þetta væri til. Hún fórnar 
öllu fyrir þetta og æfir alla 
daga allan ársins hring nema 
jóladag og nýársdag. En hún 
hefði aldrei getað þetta ef hún 
hefði ekki fengið svona gott að 
borða.“ 

Sigríður Rut Sigurðardóttir móðir Ásdísar 
Hjálmsdóttur spjótkastara sem var eini 
íþróttamaðurinn sem fékk A-styrk frá ÍSÍ.

„Ég hugsa að þetta sé tíma bundin 
minnkun í aðsókn í handsnyrt-
ingu, þetta kemur aftur. Konu 
sem fer í handsnyrtingu líður 
svo miklu betur með sjálfa sig,“ 
segir Heiðar Jónsson snyrt-
ir. Samkvæmt lauslegri könn-
un Fréttablaðsins virðist sem 
aðsókn í handsnyrtingu og brún-
kumeðferð hafi minnkað eftir 
hrun bankanna. Þær upplýsingar 
fengust hjá snyrtistofunum Laug-
um Spa, Helenu fögru, Snyrti-
stofu Ágústu og Nordica spa að 
konur létu lengra líða á milli vin-
sælustu meðferðanna, svo sem 
augnabrúnaplokkunar og fót-
leggjavax, og dýr andlitsböð og 
lúxusmeðferðir eru ekki eins 
vinsæl og áður. Ekki hefði við-
skiptavinum fækkað sem vildu 
vaxmeðferð á fótleggi og plokka 
augabrúnir heldur reyndu konur 
að bíða lengur en áður með vaxið. 
Færri kæmu hins vegar og vildu 
láta sprauta líkamann í brúnum 
tónum eða láta setja á sig gervi-
neglur.  

Hins vegar seljast snyrtivörur 
jafn vel og fyrr og tvö stór snyrti-
vöruumboð, Forval og Terma, sem 
hafa umboð fyrir mörg þekktustu 
merkin, segjast ekki áður muna 
svo góða sölu í ilmvötnum. „Fólk 
er farið að fara sjaldnar í gegnum 
Fríhöfnina, sem hefur hingað til 
séð um stóran hluta ilmvatnssöl-
unnar og við finnum fyrir því að 
Íslendingar kaupa því ilmvötnin 
sín meira hér í búðunum heima,“ 
segir Hildur Ingadóttir, sölumað-
ur hjá Terma. Guðrún Edda Har-
aldsdóttir, markaðsstjóri Forvals, 
segist hafa orðið vör við að fólk 
leiti einnig í ódýrari merki en 
áður. „Það kaupir kannski ekki 
minna af neinu, nema þá helst lúx-
uskremunum en varalitirnir og 
farðinn eru frekar valdir úr ódýr-
ari merkjunum en þeim dýrari.“

Heiðar snyrtir segir það ekki 
koma sér á óvart að fólk láti dýrar 
snyrtivörur mæta afgangi. „Ef 
við þurfum að spara eigum við 
að láta sparnaðinn sjást á ódýrari 
farða en passa að láta ekki sjálfa 

umhirðuna mæta afgangi. Þetta 
er bara eins og með bílinn manns 
– til að hann gangi þarftu að láta 
smyrja hann en þú bíður kannski 
með að sparsla upp í rispurnar.“

 juliam@frettabladid.is

HEIÐAR JÓNSSON: KONUR MEGA SPARA EN VERÐA AÐ HIRÐA UM SIG

Handsnyrting og brúnku-
meðferð eru á undanhaldi

Meistari ljósvakans, 
Ingvi Hrafn Jónsson, 
heldur áfram að koma 
á óvart með því að 
bjóða til sín gestum 
sem í gegnum 
tíðina hafa verið 
langt því frá að 
vera við hans skap. Þannig var 
Ólafur Ragnar Grímsson gestur hjá 
honum í Hrafnaþingi á dögunum 
og var til þess tekið hversu kurteisir 
þeir voru hvor í garð annars þótt 
fúkyrðaflaumurinn frá Ingva í garð 
forsetans hafi oft verið ærinn. Í dag 
verður gestur Ingva maður sem ekki 
hefur verið í náðinni hjá honum, 
nefnilega fjármálaráherra vor Stein-
grímur J. Sigfússon, og verður fróð-
legt að fylgjast með spjalli þeirra.

DV birti í síðustu viku 
fréttir um að Jón Axel 
Ólafsson hafi keypt 
Eddu útgáfu sem 
áður var í eigu 
Björgólfs Guð-
mundssonar. Jón Axel hefur verið 
markaðsstjóri á Morgunblaðinu 
sem undanfarið hefur verið rekið 
með fimm milljóna króna tapi á 
dag á kostnað ríkisins. Burðarásinn 
í útgáfu Eddu hefur verið útgáfa 
Andrésar andar blaðanna og í fyrsta 
skipti frá því að sú útgáfa fór af 
stað, þá undir stjórn Péturs Más 
Ólafssonar, hefur það dregist að 
koma blöðunum til áskrifenda. En 
segir ekki einhvers staðar að fall sé 
fararheill?

Knattspyrnufélag Reykjavíkur 
heldur upp á 110 ára afmæli sitt í 
KR-heimilinu í dag. Mikið verður 
um dýrðir í hófinu sem stendur 
yfir í tæpar tvær klukkustundir og 
þekktir KR-ingar koma við sögu. 

Formaður afmælisnefndar, 
sjónvarpsmaðurinn 
Bogi Ágústsson, opnar 
hátíðina og Ellert B. 
Schram heldur ræðu. 
Um stjórnartaumana 

heldur síðan annar 
kunnur KR-ingur, 
Felix Bergsson.

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Já, þetta er merkilega mikið. Bara í janúar 
og til 12. febrúar eru seldar 2.383 matreiðslu-
bækur. Af fimmtán mest seldu 
bókum almenna listans eru sex 
matreiðslubækur,“ segir Bryndís 
Loftsdóttir, vörustjóri íslenskra 
bóka hjá Pennanum. Sé samband 
milli sölu matreiðslubóka og hve 
miklum tíma þjóðin eyðir í eld-
húsinu heima hjá sér virðist sem 
landinn dvelji þar bróðurpart úr 
degi þessar vikurnar. Annað en 
í góðærinu þegar margir vildu 
borða eins oft úti og hægt var. 
„Aukningin er 54 prósent, frá 
því í desember, í sölu á mat-
reiðslubókum. Silfurskeiðin, 
bók Nönnu Rögnvaldardótt-
ur, trónir efst og Eldað í dags-
ins önn eftir Stefaníu Valdísi 

Stefánsdóttur kemur sterk inn. Það er svo líka 
kannski að sýna þankaganginn sem er í gangi 
að bókin Lærum að baka brauð er í öðru sæti 
listans,“ segir Bryndís. 

Nanna Rögnvaldardóttir segir að það 
komi sér ekki á óvart að matreiðslubæk-
ur seljist vel. „Fólk er auðvitað að leita að 
aðferðum til að spara og þá fer minna fyrir 

tilbúna matnum. Það vantar líka svolítið oft 
upp á kunnáttuna og fólk kvartar yfir því 
að kunna hreinlega ekki grunnaðferð-
irnar, jafnvel bara að sjóða egg. Þetta 
er verkkunnátta sem hefur svolítið 

tapast síðustu árin og kannski hefur 
heldur ekki verið jafnmikil þörf 
á að kunna þetta,“ segir Nanna 
en þessa dagana er hún að klára 
matreiðslubók sem byggist á upp-
skriftum sem hún eldar sjálf heima 
hjá sér ofan í nánustu fjölskyldu. 

„Þetta eru uppskriftir þar sem nýta má 
afganga og hreinlega það sem fellur til hverju 
sinni í ísskápnum.“    - jma

Nú vilja allir Íslendingar elda sjálfir

MERKILEGA MIKIL AUKNING Bryndís Loftsdóttir segir 
að 54 prósenta aukning hafi orðið í sölu á matreiðslu-
bókum frá því í desember.

BREYTTAR 
VENJUR
Meira selst af 
ilmvötnum og 
ódýrari snyrtivör-
um í íslenskum 
verslunum. 
Konur spara við 
sig í snyrt-
ingu. Heiðar 
Jónsson er 
viss um að 
þetta sé 
tímabundið 
ástand.

EKKI HISSA Á AUKINNI 
EFTIRSPURN Nanna 
Rögnvaldardóttir er þessa 
dagana að ljúka við 
matreiðslubók þar sem 
nýtnin er í hávegum höfð. 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag
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  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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Sumarið 
er komið!

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. 
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar 
á hvern áfangastað. Athugið að flugvallarskattur 

getur verið mismunandi á milli áfangastaða.

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar
á hvern áfangastað. Athugið að flugvallarskattur 

getur verið mismunandi á milli áfangastaða.

Flugsæti, verð frá: 

12.450 kr.

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 

verði fyrir skatta og aðrar greiðslur 
á völdum áfangastöðum.

www.expressferdir.is

Sumarbæklingur Iceland Express og Express ferða fylgir 

Fréttablaðinu í dag. Kynntu þér 18 spennandi áfangastaði okkar 

og frábærar pakkaferðir Express ferða. Allar nánari upplýsingar og 

bókanir á www.icelandexpress.is og www.expressferdir.is

með ánægju

Í dag er mánudagurinn 16. 
febrúar, 47. dagur ársins. 

9.19 13.42 18.05
9.12 13.27 17.42

Góð úttekt birtist í Morgunblað-
inu í fyrradag. Þar fjallaði 

Strandakonan sterka, Gunnhild-
ur Arna Gunnarsdóttir, um starfs-
reynslu þeirra sem unnu í bönkun-
um og sparisjóðunum fyrir hrun. 
Í ljós kom að 41 prósent þeirra bjó 
aðeins að fimm ára starfsreynslu 
eða jafnvel minna. Margir voru 
ákaflega vel menntaðir en starfs-
reynslan var samt ekki meiri. Við 
getum ímyndað okkur hvernig það 
væri að þurfa að leggjast undir 
hnífinn á spítala þar sem engin sér-
stök reynsla væri fyrir hendi þótt 
vissulega gæti starfsliðið státað af 
prófgráðum.

FYRIR stuttu sat ég fund með hátt-
settum bankamanni. Fundurinn 
var svo leynilegur að ég gæti átt 
von á að verða skotin úr launsátri 
inn um stofugluggann verði mér 
á að ljóstra upp um nafn manns-
ins. Ég get þó skýrt frá því að á 
þessum fundi sagði bankamað-
urinn að á meðal þess sem komið 
hefði bönkunum í koll væri að þar 
hefði vantað heila kynslóð í starfs-
mannahópinn. Aldursbilið varð því 
allverulegt. Um tíma þótti óspenn-
andi að vinna í banka og við-
skiptafræðingar stormuðu annað í 
atvinnuleit. Líklega hafa árshátíðir 
bankanna verið hálf hjákátlegar í 
góðærinu. Þar hafa kátir krakkar 
ranglað um sali innan um fólk sem 
gat verið amma þess og afi. For-
eldrarnir voru að reka fyrirtæki.

SAMA dag og úttekt Gunnhild-
ar birtist var viðtal við Hugrúnu 
Jóhannesdóttur, forstöðumann 
Vinnumálastofnunar, í Fréttablað-
inu. Þegar hún er spurð að því hvað 
henni finnist erfiðast við starf-
ið segir hún að „mikið af þessu 
unga bankafólki“ eigi „um sárt 
að binda“. Ekki sé nefnilega nóg 
með að það hafi misst vinnuna og 
tapað eigin fjárfestingum í hluta-
bréfum, heldur hafi margir fengið 
foreldra sína til að fjárfesta og nú 
sé allt tapað. Hætt er við að mörg 
fermingarveislan verði þegjanda-
leg í vor. 

EN ÞAÐ hafa samt margir verið 
hálf forræðislausir í fjármálum á 
undanförnum árum. Að minnsta 
kosti var sagt frá því í Morgun-
blaðinu á fimmtudaginn að 664 á 
aldrinum 18-22 ára væru komn-
ir á vanskilaskrá. Reynsla síðustu 
mánaða sýnir að það þarf að koma 
góðri fjármálakennslu inn í efstu 
bekki grunnskóla. Þar gæti verið 
hægt að hafa sama háttinn á og 
þegar Bubbi Morthens fór í skóla 
og sagði frá árunum sem hann 
eyddi í sukk. Það væri kannski 
ekki óvitlaus hugmynd að fá jafn-
vel nákvæmlega sama Bubbann til 
að segja nú frá fjármálasukkinu, 
jafn mælskur og hann nú er.

Krúttin í 
bönkunum
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