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Allt sem þú þarft...

Fréttablaðið er með 97%
meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18-49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2008 - janúar 2009.

FÖSTUDAGUR
27. febrúar 2009 — 51. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

CHANGLONG XU

Finnst drekavængir í
sojasósu hreint lostæti
• matur • tíska

            Í MIÐJU BLAÐSINS

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

Changlong Xu segist ekki vera atvinnumaður í eldhúsinu en hann eldar mjög oft og hefur gaman af. „Ég gerðist grænmetisæta fyrir hálfu ári og elda þennan éfyri i

Eldar létt grænmetisfæði
Changlong Xu stundar nám á náttúrufræðibraut í Fjölbraut í Ármúla en hann flutti frá Kína til Íslands 

fyrir átta árum. Changlong gerðist grænmetisæta fyrir nokkru og gefur lesendum uppskrift að tófúrétti.

Chang Young, nemandi í Ármúla, gefur uppskrift af tófúrétti. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÍNVERSKIR DREKAVÆNGIR Í BLÓÐIFYRIR 4

NÝTNI  er nú höfð í fyrirrúmi, til dæmis í tengslum við matar- og fata-
innkaup. Á þessum síðustu og verstu verður sífellt vinsælla að vinir 

haldi skiptifatakvöld og eignist þar með nýjan fatnað án þess 
að eyða krónu.

framlengt til 29. mars
Hinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

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

ÖNDmeð appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)
NAUTALUNDBéarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínatiog sperglum (6 5
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VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

Stórkostleg reynsla
Bjarni Tryggvason 
geimfari flaug eft-
irlíkingu af 100 ára 
gamalli flugvél.

TÍMAMÓT 20

FÓTBOLTI Ágreiningur er á milli 
KSÍ og skila-
nefndar gamla 
Kaupþings 
vegna fyrir-
komulags um 
skipti á evrum 
og krónum.

Ágreining-
urinn snýst um 
130 milljón-
ir króna auk 
vaxta og tengist 
erlendum tekj-
um KSÍ. 

Knattspyrnusambandið hefur 
falið lögfræðingi að gæta hags-
muna sambandsins í málinu.

Geir Þorsteinsson, formaður 
KSÍ, vildi lítið tjá sig um málið. 
„Málið er bara í höndum okkar 
lögfræðings og ég get lítið annað 
sagt á þessari stundu,“ sagði 
Geir og bætti við að málið gengi 
ekki hratt fyrir sig. 
 - hbg / sjá síðu 30 

KSÍ og gamla Kaupþing:

Þrefa um 130 
milljónir króna

GEIR 
ÞORSTEINSSON 

Lögin við vinn-
una
Axel Hallkell snýr 
aftur með Langa 

Sela og Nýju 
skuggana.

FÓLK 28

PÉTUR ÞÓR GUNNARSSON

Selur Moggann 
óskaddaðan
Skuldlaus og Agnes ekki með í kaupunum

FÓLK 34

SKÚRIR EÐA ÉL   Í dag verður suð-
austan og austan 5-13 m/s hvassast 
sunnan til fyrir hádegi. Skúrir syðra 
annars éljagangur á víð og dreif, 
síst norðvestan til. Hiti 2-5 stig syðst 
annars hiti við frostmark. 

VEÐUR 4
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FRIÐRIKA GEIRSDÓTTIR

Horfir alltaf á björtu 
hliðarnar
föstudagur fylgir með Fréttablaðinu í dag

Grindavík á toppinn
Grindavík hirti topp-
sætið af KR í Iceland 
Express-deild karla í 
gær – um stund-
arsakir að 
minnsta kosti.

ÍÞRÓTTIR 30

Ný úrræði
Ljóst er að á næstunni munu 
sífellt fleiri fjölskyldur uppfylla 
kröfur um félagslegt íbúðarhús-
næði, segir Ármann Kr. Ólafsson.

UMRÆÐAN 18

SKOÐANAKÖNNUN Samfylking er 
aftur orðinn stærsti flokkurinn, 
samkvæmt nýrri skoðanakönn-
un Fréttablaðsins. 30,7 prósent 
segjast myndu kjósa flokkinn 
og fengi flokkurinn því 20 þing-
menn kjörna, tveimur fleiri en 
hann hefur nú. 24,4 prósent segj-
ast myndu kjósa Vinstri græn og 
yrðu þingmenn flokksins sam-
kvæmt því 16, sjö fleiri en hann 
hefur nú. 

Rúmur meirihluti, eða 55,4 pró-
sent, segjast nú styðja ríkisstjórn 
Samfylkingar og Vinstri grænna. 
En samanlagt kjörfylgi beggja 
flokka er 55,1 prósent. Um 90 pró-
sent kjósenda hvors flokks styður 
minnihlutastjórnina auk 60 pró-
sent kjósenda Framsóknarflokks 
og um 51 prósent þeirra sem ekki 

gefa upp stuðning við stjórnmála-
flokk. 

Sjálfstæðisflokkur bætir við sig 
frá síðustu könnun og segjast 28,2 
prósent nú styðja flokkinn. Þing-
menn flokksins yrðu sjö færri en 
hann hefur nú og yrðu 19. Fram-
sóknarflokkurinn virðist hafa 
misst aðeins flugið frá því nýr for-
maður var kjörinn. 

12,4 prósent segjast myndu kjósa 
Framsóknarflokk og myndi flokk-
urinn því bæta við sig manni frá 
síðustu kosningum með átta þing-
menn. 

Frjálslyndi flokkurinn fékk 
fjóra þingmenn kjörna í síðustu 
kosningum, en tveir þeirra hafa nú 
yfirgefið flokkinn. Með 2,2 prósent 
fylgi nær flokkurinn ekki manni 
á þing. 

Önnur 2,2 prósent segjast myndu 
kjósa einhvern annan flokk og 
dugir það ekki heldur fyrir þing-
manni. Í nánast engu tilfelli var 
heiti annars framboðs nefnt.

„Þetta er í takt við það sem 
hefur verið að gerast undanfarið,“ 
segir Ólafur Þ. Harðarson stjórn-
málafræðingur um nýja könnun 
Fréttablaðsins á fylgi stjórnmála-
flokkanna. 

‚„Það vekur athygli að Samfylk-
ing og Vinstri grænir eru í meiri-
hluta á meðan Framsókn dalar. 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið 
að mælast með fylgi undir 30 
prósent í könnunum undanfarið, 
og þótt hann bæti við sig frá því 
hann var í stjórn er hann enn langt 
undir kjörfylgi,“ segir Ólafur.

 - ss/ - kg / sjá síðu 4

Stjórnin með meirihluta
Samfylking og Vinstri græn næðu hreinum meirihluta á þingi með 36 þingmenn, samkvæmt nýrri könnun 
Fréttablaðsins. Sjálfstæðisflokkur fengi 19 þingmenn og Framsóknarflokkur átta. Aðrir fengju ekki mann.

STJÓRNMÁL Norskur sérfræðingur í efnahagsmálum 
tekur við sem bankastjóri Seðlabanka Íslands, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. Lög um Seðla-
bankann voru samþykkt á þingi í gær. 

Davíð Oddsson og Eiríkur Guðnason, fyrrver-
andi bankastjórar, kvöddu samstarfsmenn sína í 
gær og yfirgáfu bankann. Forseti Íslands skrifaði 
undir lögin í gærkvöldi og þau voru í kjölfarið birt 
á vef Stjórnartíðinda. Það er því ekkert til fyrir-
stöðu að nýr bankastjóri taki við. Sigurður Líndal 

lagaprófessor hefur þó sett spurningarmerki við 
það að útlendingur verði ráðinn í starfið. Í stjórn-
arskrá segir að engan megi skipa embættismann 
nema hann hafi íslenskan ríkisborgararétt. „Ég 
held að það sé alveg ljóst að það er ekki hægt að 
skipa bankastjóra Seðlabankans nema að hann sé 
íslenskur ríkisborgari. En þá er hin spurningin: er 
hægt að setja hann?“ spyr Sigurður.  Hann bætir 
við að við fyrstu sýn sýnist honum það sama eiga 
að gilda um skipun og setningu. - kóp / Sjá síður 4 og 8

Ný lög samþykkt um Seðlabanka og nýr bankastjóri tekur við:

Norskur seðlabankastjóri

NÚ TÆKNIN GEGGJUÐ ORÐIN ER Tækninýjungar eru venjulega fljótar að ryðja sér til rúms í heimi stjórnmálanna eins og annars 
staðar í þjóðfélaginu. Þingmennirnir Valgerður Sverrisdóttir og Jón Magnússon sendu smáskilaboð í gríð og erg meðan á umræð-
um um seðlabankafrumvarpið stóð í þinginu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Fylgi stjórnmálaflokkanna
Skoðanakönnun Fréttablaðsins 26. feb. 
2009 - fjöldi þingmanna og fylgi (%)
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Eldar létt grænmetisfæði
Changlong Xu stundar nám á náttúrufræðibraut í Fjölbraut í Ármúla en hann flutti frá Kína til Íslands 

fyrir átta árum. Changlong gerðist grænmetisæta fyrir nokkru og gefur lesendum uppskrift að tófúrétti.

Chang Young, nemandi í Ármúla, gefur uppskrift af tófúrétti. 
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innkaup. Á þessum síðustu og verstu verður sífellt vinsælla að vinir 

haldi skiptifatakvöld og eignist þar með nýjan fatnað án þess 
að eyða krónu.
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muna sambandsins í málinu.

Geir Þorsteinsson, formaður 
KSÍ, vildi lítið tjá sig um málið. 
„Málið er bara í höndum okkar 
lögfræðings og ég get lítið annað 
sagt á þessari stundu,“ sagði 
Geir og bætti við að málið gengi 
ekki hratt fyrir sig. 
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SKOÐANAKÖNNUN Samfylking er 
aftur orðinn stærsti flokkurinn, 
samkvæmt nýrri skoðanakönn-
un Fréttablaðsins. 30,7 prósent 
segjast myndu kjósa flokkinn 
og fengi flokkurinn því 20 þing-
menn kjörna, tveimur fleiri en 
hann hefur nú. 24,4 prósent segj-
ast myndu kjósa Vinstri græn og 
yrðu þingmenn flokksins sam-
kvæmt því 16, sjö fleiri en hann 
hefur nú. 

Rúmur meirihluti, eða 55,4 pró-
sent, segjast nú styðja ríkisstjórn 
Samfylkingar og Vinstri grænna. 
En samanlagt kjörfylgi beggja 
flokka er 55,1 prósent. Um 90 pró-
sent kjósenda hvors flokks styður 
minnihlutastjórnina auk 60 pró-
sent kjósenda Framsóknarflokks 
og um 51 prósent þeirra sem ekki 

gefa upp stuðning við stjórnmála-
flokk. 

Sjálfstæðisflokkur bætir við sig 
frá síðustu könnun og segjast 28,2 
prósent nú styðja flokkinn. Þing-
menn flokksins yrðu sjö færri en 
hann hefur nú, eftir að Jón Magnús -
son bættist við, og yrðu 19. 

Framsóknarflokkurinn virðist 
hafa misst aðeins flugið frá því nýr 
formaður var kjörinn. 12,4 prósent 
segjast myndu kjósa Framsóknar-
flokk og myndi flokkurinn því bæta 
við sig manni frá síðustu kosning-
um með átta þingmenn. 

Frjálslyndi flokkurinn fékk fjóra 
þingmenn kjörna í síðustu kosning-
um, en tveir þeirra hafa nú yfir-
gefið flokkinn. Með 2,2 prósent 
fylgi nær flokkurinn ekki manni 
á þing. 

Önnur 2,2 prósent segjast myndu 
kjósa einhvern annan flokk og 
dugir það ekki heldur fyrir þing-
manni. Í nánast engu tilfelli var 
heiti annars framboðs nefnt.

„Þetta er í takt við það sem 
hefur verið að gerast undanfarið,“ 
segir Ólafur Þ. Harðarson stjórn-
málafræðingur um nýja könnun 
Fréttablaðsins á fylgi stjórnmála-
flokkanna. 

‚„Það vekur athygli að Samfylk-
ing og Vinstri grænir eru í meiri-
hluta á meðan Framsókn dalar. 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið 
að mælast með fylgi undir 30 
prósent í könnunum undanfarið, 
og þótt hann bæti við sig frá því 
hann var í stjórn er hann enn langt 
undir kjörfylgi,“ segir Ólafur.
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Stjórnin með meirihluta
Samfylking og Vinstri græn næðu hreinum meirihluta á þingi með 36 þingmenn, samkvæmt nýrri könnun 
Fréttablaðsins. Sjálfstæðisflokkur fengi 19 þingmenn og Framsóknarflokkur átta. Aðrir fengju ekki mann.

STJÓRNMÁL Norskur sérfræðingur í efnahagsmálum 
tekur við sem bankastjóri Seðlabanka Íslands, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. Lög um Seðla-
bankann voru samþykkt á þingi í gær. 

Davíð Oddsson og Eiríkur Guðnason, fyrrver-
andi bankastjórar, kvöddu samstarfsmenn sína í 
gær og yfirgáfu bankann. Forseti Íslands skrifaði 
undir lögin í gærkvöldi og þau voru í kjölfarið birt 
á vef Stjórnartíðinda. Það er því ekkert til fyrir-
stöðu að nýr bankastjóri taki við. Sigurður Líndal 

lagaprófessor hefur þó sett spurningarmerki við 
það að útlendingur verði ráðinn í starfið. Í stjórn-
arskrá segir að engan megi skipa embættismann 
nema hann hafi íslenskan ríkisborgararétt. „Ég 
held að það sé alveg ljóst að það er ekki hægt að 
skipa bankastjóra Seðlabankans nema að hann sé 
íslenskur ríkisborgari. En þá er hin spurningin: er 
hægt að setja hann?“ spyr Sigurður.  Hann bætir 
við að við fyrstu sýn sýnist honum það sama eiga 
að gilda um skipun og setningu. - kóp / Sjá síður 4 og 8

Ný lög samþykkt um Seðlabanka og nýr bankastjóri tekur við:
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EFNAHAGSMÁL Bráðabirgðaniður-
stöður greiningar Seðlabankans 
á áhrifum kreppunnar á efnahag 
heimila og fyr-
irtækja munu 
ekki berast for-
sætisráðuneyt-
inu í þessari 
viku, en ráðu-
neytið bjóst við 
þeim í þeirri 
síðustu.

Aðalhagfræð-
ingur bankans, 
Arnór Sighvats-
son, segir verk-
efnið nokkuð vel á veg komið, en 
verið sé að leysa tæknilega örð-
ugleika. Hann vill engu lofa um 
hvort niðurstöður berist í næstu 
viku.

Í forsætisráðuneytinu er þessi 
vinna sögð undirstaða áætlunar 
um efnahag heimilanna. Bráða-
birgðaniðurstöður áttu að ber-
ast því í síðasta lagi um miðjan 
febrúar. - kóþ

EFNAHAGSÁSTAND „Þetta er alltaf 
sama ferlið. Í samningum sem við 
gerum er fólki gert skylt að halda 
eigninni við. Ef það er ekki gert 
þá þarf að gera við bílana,“ segir 
Halldór Jörgensson, forstjóri Lýs-
ingar. Margir hafa gagnrýnt fjár-
mögnunarfyrirtæki fyrir gríð-
arlega háan viðgerðarkostnað. 
Fréttablaðið sagði í vikunni frá 
Birni Zakarias Flohr, en bíll hans 
var metinn á 861 þúsund króna. 
Lýsing lét gera við hann fyrir 696 
þúsund krónur.

Halldór segist ekki þekkja 
þetta sérstaka tilfelli, en ljóst sé 
að fyrst viðgerðarkostnaður var 

svo hár hafi 
bíllinn verið „í 
algjörri steik“. 
Ætíð sé sömu 
vinnureglum 
beitt við þessar 
aðstæður. Lýs-
ing meti ekki 
bílana heldur til 
þess bærir aðil-
ar, Frumherji 
eða bílaumboð, 
svo dæmi séu 
tekin.

Halldór seg-
ist ekki hafa 
tölu yfir þann 
fjölda bíla sem 
fyrirtækið 
hefur leyst til 
sín, þeim hafi 
þó ekki fjölgað 
eins mikið og 
búast mætti við. 
Fyrirtækið hafi 

fjármagnað um 17 þúsund bíla.  
Lýsing flytur út eitthvað af þeim 
vinnuvélum sem fyrirtækið leysir 

til sín, en Halldór segir það ekki 
eiga við um bílana. „Kannski hafa 
einn eða tveir bílar farið frá okkur, 
ekki fleiri. Ég sé ekki að nokkur 
geti grætt á því og raunar er alltaf 
tap á því að taka yfir bíl.“

Sala á notuðum bílum hefur 
dregist mjög saman, en Halldór 
segir þó að markaðurinn sé ekki 
frosinn. Bílar sem Lýsing tekur 
yfir fari aftur á markað, en í járn-
um sé að matsverð fáist fyrir þá.

Fjölmargir hafa haft samband 
við Fréttablaðið eftir að Björn 
sagði sögu sína og hafa svipaða 
sögu að segja. Lýsing er gagnrýnd 
fyrir að ganga hart fram gegn 
þeim sem skulda. Halldór segir 
það af og frá. „Við höfum engan 
hag af að setja neinn í gjaldþrot 
og græðum ekki á því að taka yfir 
bíla. Við förum ekki fram af hörku 
gegn fólki sem lendir í vandræðum 
og er heiðarlegt gagnvart okkur.“

 kolbeinn@frettabladid.is

DÓMSMÁL Tveir piltar, sextán og 
sautján ára, hafa verið ákærðir af 
ríkissaksóknara fyrir mörg alvar-
leg brot. Þeir rændu leigubílstjóra 
á síðasta ári og hótuðu að drepa 
hann, eins og segir í ákæru.

Piltarnir tóku sér far með leigu-
bílnum frá Hlemmi í Reykjavík 
til verslunar í Garðabæ. Þar réðst 
annar þeirra á bílstjórann, barði 
hann í andlitið og skipaði honum 
að afhenda sér þá peninga sem 
hann væri með. Á meðan beindi 
hinn pilturinn hnífi að hálsi 
mannsins og hótaði að drepa hann 
ef hann hlýddi ekki. Höfðu pilt-
arnir á brott með sér 1.000 krón-
ur og farsíma leigubílstjórans. 

Þá er annar piltanna ákærður 
fyrir að hafa tekið við peningum 
sem hann vissi að voru illa fengn-
ir inn á reikning sinn. Af fjárhæð-
inni hélt hann svo eftir 120 þús-
und krónum. 

Sami piltur er einnig ákærð-
ur fyrir fíkniefnalagabrot. Hann 
var með skammta af kannabis-
efnum og amfetamíni þegar hann 
var færður í fangamóttöku á lög-
reglustöðinni við Hverfisgötu. 
Hann var einnig með fjaðurhníf 
á sér og því ákærður fyrir vopna-
lagabrot.

Hinn pilturinn er einnig ákærð-
ur fyrir að skalla lögreglumann í 
fangamóttöku. Jafnframt að hafa 

ráðist að manni á Hverfisgötu 
með hnífi og skorið hann löngum 
skurði í handarbak. - jss

Tveir ungir piltar ákærðir fyrir rán, vopnalagabrot og að skalla lögreglumann:

Hótaði að drepa leigubílstjóra

MORÐHÓTUN OG RÁN Piltarnir rændu 
leigubílstjóra og hótuðu að drepa hann.

HOLLAND, AP Flugstjóri tyrknesku 
farþegaþotunnar sem hrapaði á 
Schiphol-flugvelli í Amsterdam 
á miðvikudag var hinn rólegasti 
aðeins fáeinum sekúndum áður 
en vélin hrapaði til jarðar.

Af upptökum á samtölum við 
flugumferðarstjórn verður ekki 
ráðið að hann hafi haft minnsta 
grun um að eitthvað væri í ólagi.

Vélin var að koma til lendingar 
þegar skyndilega drapst á hreyfl-
um hennar. Síðan féll vélin niður 
og skall stélið fyrst í jörðina.

Níu manns fórust, sex eru enn í 
lífshættu og 25 að auki alvarlega 
slasaðir. - gb

Tyrkneska flugvélin:

Flugstjórinn var 
hinn rólegasti

Á SLYSSTAÐ Sérfræðingar leita orsaka 
flugslyssins. FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

Segir háan kostnað
við viðgerðir eðlilegan
Forstjóri Lýsingar segir háan viðgerðarkostnað bíla sem fyrirtækið leysir til sín 
eðlilegan. Lýsing tapi á því að leysa bíla til sín og minna hafi verið um það en 
vænta mætti. Dæmi eru um viðgerðarkostnað fyrir næstum öllu matsverði bíls.

BJÖRN ZAKARIAS 
FLOHR

HALLDÓR 
JÖRGENSSON

17 ÞÚSUND Um 17 þúsund bílar eru í 
umferð sem Lýsing hefur fjármagnað. 
Forstjóri segir bílum sem fyrirtækið 
hefur leyst til sín hafa fjölgað minna en 
búast hafi mátt við. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKOÐUNARSKÝRSLA
Nissan King Cab, dísel, árgerð 2003, 
matsverð 861.000 krónur
Fast lakkgjald 18.314
Númersljósker 1.950
Þokuljósker 1.625
Smurning 12.048
Rúðuupphalari 1.300
Sætisáklæði 120.574
Filma í rúðu 8.124
Stuðari að aftan 32.669
Húdd 28.791
Framhurð 27.068
Afturbretti 30.247
Gaflhurð 22.169
Afturbretti 30.247
Toppur án pósta 45.161
Samsláttarpúði 7.693
Hjólbarði 102.904
Hjóllega 3.900
Lykill í kveikjulás 9.768
Hemlaklossi/-borði 17.295
Hemladiskur/-skál 14.840
Hemladiskur/-skál 14.840
Viðgerð á aksturshemlakerfi 4.875
Viðvörunarþríhyrningur 2.658
Samtals 559.060
Virðisaukaskattur 136.970
Viðgerð samtals 696.029

Björn Ingi, er ekki smá Pressa 
á þér?

„Jú, ég vona að þessi Pressa sé 
komin til að vera.“

Björn Ingi Hrafnsson vinnur nú hörðum 
höndum að uppsetningu fréttavefsíð-
unnar pressa.is, sem opnuð verður á 
morgun.

STJÓRNSÝSLA Biðlaun þriggja fráfarandi bankastjóra 
Seðlabankans nema 44 milljónum króna, að mati 
fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis. Biðlaun átta 
ráðherra úr síðustu ríkisstjórn nema hins vegar 
16,5 milljónum.

Eftir því sem næst verður komist ætla átta fyrr-
um ráðherrar ríkisstjórnar Geirs H. Haarde, allir 
nema Björgvin G. Sigurðsson, að nýta sér rétt 
sinn til biðlauna. Ráðherrarnir hafa rétt á þeim til 
þriggja mánaða.

Tveir seðlabankastjóranna hafa hins vegar unnið 
sér inn réttindi til biðlauna í tólf mánuði. Sá þriðji, 
Davíð Oddsson, hefur rétt á biðlaunum í hálft ár, 
enda hefur hann ekki setið út heilt skipunartíma-
bil.

Ef biðlaun níu aðstoðarmanna ráðherra eru tekin 
með í dæmið bætast einar 20 milljónir við kostnað 
vegna ríkisstjórnarskipta, en þeir fá tæpar 640.000 
krónur í mánaðarlaun og 100.000 í fasta yfirvinnu. 
Biðlaun ráðherra eru 335.000 krónur á mánuði, en 
415.000 fyrir fyrrum forsætisráðherra.

Laun seðlabankastjóra nema 1,2 milljónum á 
mánuði en formanns bankastjórnar 1,3 milljónum. 

Að auki fær formaður bankastjórnar átta prósenta 
álag á laun sín og um 220.000 krónur fyrir setu í 
bankaráði.     - kóþ

Biðlaun seðlabankastjóra verða 44 milljónir, en fráfarandi ríkisstjórnar 16,5:

Bankastjórn dýrari en ríkisstjórn

FRÁFARANDI BANKASTJÓRN OG AÐALHAGFRÆÐINGUR BANK-
ANS Tveir bankastjóranna, Ingimundur Friðriksson og Eiríkur 
Guðnason, hafa unnið sér inn rétt eftir fimmtán ára starf eða 
lengra sem embættismenn. Davíð Oddsson var ekki embætt-
ismaður þegar hann var þingmaður og ráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Tæplega tvítug stúlka 
hefur verið ákærð af ríkissak-
sóknara fyrir upplogna smáaug-
lýsingu.

Auglýsingin sem um ræðir birt-
ist á á fréttavef mbl.is 28. maí 
2008. Hún var birt í nafni annarr-
ar stúlku og gefið upp símanúmer 
hennar undir flokknum einkamál.

Þar kom fram að „auglýsand-
inn“ væri 22 ára, „ ... rosa hress 
og sæt og óska eftir bólfélaga, 
helst í eldri kantinum, eða alveg 
sama“. Síðan var gefið upp síma-
númer stúlkunnar og þar fyrir 
aftan stóð: „ ...stunda líka síma-
sex.“ Stúlkan sem fyrir athæfinu 
varð krefst um 770 þúsunda króna 
í skaðabætur. - jss

Tæplega tvítug stúlka ákærð:

Laug upp smá-
auglýsingu

SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar, 
TF-EIR, var kölluð út um klukk-
an sex í gærdag vegna fjórhjóla-
slyss sem varð í Skorradal. 

Samkvæmt lögreglunni missti 
ökumaðurinn stjórn á hjólinu 
með þeim afleiðingum að hjólið 
valt og varð ökumaðurinn undir 
hjólinu. Var þyrla gæslunnar 
kölluð út vegna erfiðra aðstæðna 
fyrir sjúkrabíl á slysstaðnum. 
Ökumaðurinn mun hafa verið 
meðvitundarlítill þegar þyrlan 
kom. 

Ökumaðurinn var enn í skoðun 
og erfitt að segja til um alvar-
leika meiðsla hans þegar Frétta-
blaðið fór í prentun. - kg

Þyrla gæslunnar kölluð út:

Velti fjórhjóli 
í Skorradal

Stal byssum og ýmsu öðru
Ríflega þrítugur maður hefur verið 
dæmdur í tveggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir að brjótast inn 
á verkstæði ásamt félögum sínum 
og stela þaðan meðal annars riffli 
og tvíhleyptri haglabyssu. Verðmæti 
góssins var um 1,2 milljónir. Félagar 
hans höfðu áður verið sakfelldir.

DÓMSTÓLAR

ARNÓR 
SIGHVATSSON

Grunnur áætlana um heimili:

Greining berst 
ekki í vikunni

SPURNING DAGSINS



flugsæti!
6.000 

Verð frá

*

með ánægju
*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða 

valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

Iceland Express á sex ára afmæli og af því tilefni bjóðum við
6.000 flugsæti á frábæru tilboðsverði, frá 7.995 kr., aðra 
leið með sköttum og öðrum greiðslum! Tilboðið stendur til 
boða mánudaginn 2. mars, frá hádegi til miðnættis. 

Bókunartímabil: Hefst kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 2. mars 
og lýkur kl. 00.00 á miðnætti

Ferðatímabil: 3.–31. mars 2009

Áfangastaðir: Kaupmannahöfn, London, Berlín og Varsjá

Ekki missa af þessu einstaka tilboði, þú bókar á www.icelandexpress.is

fl ti

Aðeins í 
12 klst.
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SKOÐANAKÖNNUN Rúm 55 pró-
sent segjast nú styðja ríkisstjórn 
Samfylkingar og Vinstri grænna, 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Stuðningurinn er 
mestur meðal kjósenda stjórnar-
flokkanna, um 90 prósent hvors 
flokks. Meirihluti framsóknar-
manna, eða 60 prósent, styður einn-
ig stjórnina, en einungis fimm pró-
sent kjósenda Sjálfstæðisflokks.

Samfylking og Sjálfstæðisflokk-
ur bæta við sig fylgi frá síðustu 
könnun Fréttablaðsins sem gerð 
var skömmu áður en Sjálfstæðis-
flokkur og Samfylking hættu rík-
isstjórnarsamstarfi, á meðan fylgi 
Vinstri grænna og Framsóknar-
flokks dalar. 

Mesta breytingin verður á fylgi 
Samfylkingar sem bætir við sig 
tæpum tólf prósentustigum frá 
síðustu könnun blaðsins. 30,7 pró-
sent segjast nú myndu kjósa Sam-
fylkingu og fengi flokkurinn því 
20 þingmenn kjörna í stað 18 þing-
manna nú. 

Vinstri græn tapa rúmum átta 
prósentustigum frá síðustu könnun 
blaðsins og segjast nú 24,4 prósent 
styðja flokkinn. Mest dalar fylgið 
meðal karla. Væri þetta niðurstaða 
kosninga fengi flokkurinn 16 þing-
menn í stað níu nú. 

Flug Framsóknarflokks eftir 
kosningu Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar sem formanns er farið 
að dala og er fylgið nú tæpum 
fimm prósentustigum minna en í 
janúar. 12,4 prósent segjast myndu 
kjósa flokkinn og fá átta þingmenn 
kjörna, en hafa sjö núna. Fylg-
ið dalar mest meðal kvenna og á 
landsbyggðinni. 

Sjálfstæðisflokkurinn, líkt og 
Samfylking, hefur aukið fylgi sitt 
við að tilheyra ekki lengur óvin-
sælu ríkisstjórnarsamstarfi. 28,2 
prósent segjast nú myndu kjósa 
flokkinn, sem er nokkru undir 
kjörfylgi og fengi hann 19 þing-
menn kjörna, í stað 25. 

Frjálslyndi flokkurinn og önnur 
framboð virðast ekki ná sér á strik 
og segjast 2,2 prósent velja sitt 
hvorn möguleikann. 

Hringt var í 800 manns fimmtu-
daginn 26. febrúar og skiptust svar-
endur jafnt eftir kyni og hlutfalls-

lega eftir búsetu. Spurt var;  Hvaða 
lista myndir þú kjósa ef gengið yrði 
til kosninga  nú? Ef svarendur voru 
óákveðnir voru þeir spurðir hvaða 
lista væri líklegast að þeir myndu 
kjósa. Þeir sem voru enn óákveðnir 
voru þá spurðir hvort væri líklegra 
að þeir kysu Sjálfstæðisflokk eða 
einhvern annan flokk. Eftir fyrstu 
spurninguna var svarhlutfallið 52,9 
prósent en 68,8 prósent eftir þriðju 
spurninguna. 

Einnig var spurt; Styður þú rík-
isstjórnina? og var svarhlutfall 
87,8 prósent.  svanborg@frettabladid.is

Í frétt blaðsins af nýmönnun í nefnd 
sem fjallar um málefni fjölmiðla, 
gleymdist að geta þess að Sigurð-
ur Kári Kristjánsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, situr einnig í 
nefndinni.

ÁRÉTTING

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
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HELGIN  
Það eru horfur á róleg-
heitum í veðrinu þessa 
helgina. Á morgun 
verður yfi rleitt hægviðri 
á landinu með snjó 
eða slydduéljum 
suðaustan og austan 
til annars verður að 
líkindum úrkomulítið 
veður. Sumar spár 
eru þó að gera ráð 
fyrir skúrum eða éljum 
einnig suðvestan til. Á 
sunnudag bendir allt til 
vestlægra átta með élj-
um fyrir norðan, annars 
úrkomulítið.       

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

BRETLAND, AP Bresk stjórnvöld 
hafa viðurkennt að tvö dæmi séu 
um að grunaðir hryðjuverkamenn, 
sem breskir hermenn handtóku 
í Írak, hafi verið fengnir banda-
rískum hermönnum í hendur. 
Fangarnir hafi verið fluttir með 
leynd til Afganistans.

John Huttons varnarmála-
ráðherra segir þetta hafa gerst 
í febrúar árið 2004.  Yfirlýsing 
hans um málið á þingi gengur 
þvert á fyrri yfirlýsingar breskra 
stjórnvalda, sem jafnan hafa neit-
að því að leynilegir fangaflutn-
ingar milli landa hafi átt sér stað 
án dómsheimildar. Hutton segir 
að fangarnir tveir séu enn í haldi 
Bandaríkjamanna í Afganistan. - gb

Varnarmálaráðherra Breta:

Viðurkennir 
fangaflutninga

STJÓRNSÝSLA Ef útlendingur verð-
ur settur sem seðlabankastjóri til 
bráðabirgða gæti það stangast á 
við stjórnarskrá, segir Sigurður 
Líndal lagaprófessor.

Í stjórnarskrá segir: „Engan má 
skipa embættismann, nema hann 
hafi íslenskan ríkisborgararétt.“ 
Bankastjórar Seðlabankans teljast 
embættismenn, samkvæmt lögum 
um hann.

Í lögum um réttindi og skyld-
ur starfsmanna ríkisins er rætt 
um að veita megi undanþágu frá 
kröfu um íslenskan ríkisborgara-
rétt, þegar skipað er í starf eða 
ráðið í það. En þetta telur Sigurður 
ekki eiga við um embættismenn. 

„Ég held að það 
sé alveg ljóst 
að það er ekki 
hægt að skipa 
bankastjóra 
Seðlabankans 
nema að hann 
sé íslensur rík-
isborgari. En þá 
er hin spurning-
in: er hægt að 
setja hann?“

Í  n ý s a m -
þykktum lögum 

um Seðlabankann segir að áður en 
auglýst sé eftir seðlabankastjóra 
skuli forsætisráðherra setja mann 
í embættið.

„Lögin taka nú ekki á þessu svo 
ég sjái við fyrstu sýn en ég verð 
að segja eins og er að mér finnst 
að það ætti að gilda það sama um 
skipan og setningu,“ segir Sigurð-
ur.

Skipun embættismanna er yfir-
leitt til fimm ára, en seðlabanka-
stjóra til sjö ára. Setning getur 
gilt í tvö ár. Hvort tveggja er 
tímabundið, og því erfitt að sjá 
greinarmuninn, utan að setning-
in varir skemur og er hugsuð til 
bráðabirgða, að sögn Sigurðar. 
„Ég myndi hvetja eindregið til að 
þetta yrði skoðað vandlega,“ segir 
Sigurður.  

 - kóþ 

Lagaprófessor segir setningu útlendings í embætti geta verið stjórnarskrárbrot:

Embættismenn séu innlendir

SIGURÐUR LÍNDAL

RÍKISSAKSÓKNARI Ríkissaksóknari 
hefur ákært tvo menn um tvítugt 
fyrir árásir og rán.

Annar þeirra réðst á mann við 
undirgöng í Hafnarfirði. Árásar-
maðurinn sló manninn og skall-
aði í nefið, þannig að á honum sá. 

Báðir ákærðu réðust svo á 
annan mann, annar þeirra barði 
hann og hinn hótaði að henda 
honum í læk í næsta nágrenni léti 
hann þá ekki hafa peninga. Þeir 
höfðu fjórtán hundruð krónur 
af manninum, sem hlaut nokkra 
áverka við atlöguna. -jss

Ríkissaksóknari ákærir:

Réðust á menn 
og rændu þá

VIÐSKIPTI Royal Bank of Scotland 
(RBS) tapaði 24,1 milljarði punda, 
jafnvirði tæpra 3.900 milljarða 
króna, í fyrra. Þetta er mettap í 
breskri fyrirtækjasögu. 

Stærsti hluti tapsins er 16,2 
milljarða punda afskriftir, að 
mestu vegna kaupa á hollenska 
bankanum ABN Amro haustið 
2007. Kaupin námu 70 milljörðum 
evra og voru á sínum tíma einhver 
umfangsmestu kaup alþjóðlega 
fjármálageirans. Breska ríkisút-
varpið hefur eftir Tom McKillop, 
fyrrverandi stjórnarformanni, að 
kaupin hafi verið mistök. Breska 
ríkið tók yfir sjötíu prósenta hlut í 
RBS í byrjun árs.  - jab

Royal Bank of Scotland:

Mesta tap í 
sögu Bretlands

BANGLADESS, AP Landamæraverð-
ir í Bangladess hættu í gær við 
uppreisn sína, sem hófst á mið-
vikudag, eftir að stjórnvöld sendu 
skriðdreka á vettvang. Talið er að 
tugir manna hafi látist í átökum.

Uppreisn landamæravarð-
anna hófst á miðvikudag þegar 
þeir lögðu undir sig höfuðstöðv-
ar landamæragæslunnar í höfuð-
borginni Dhaka. Verðirnir lögðu 
einnig undir sig verslunarmiðstöð 
í nágrenninu og lokuðu hóp náms-
manna inni.

Ástæðan var óánægja þeirra 
með laun. -gb

Uppreisn landamæravarða:

Tugir manna 
taldir látnir

HERMENN Á GÖTUM DHAKA Landa-
mæraverðir féllust á að leggja niður 
uppreisn eftir að hafa fengið vilyrði fyrir 
sakaruppgjöf. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFNAHAGSMÁL Alþjóðlega mats-
fyrirtækið S&P lækkaði í fyrra-
dag lánshæfiseinkunnir Úkraínu 
í erlendri mynt um tvo flokka og 
standa þær nú í CCC+, sem er það 
lægsta í Evrópu. Næsta land sem 
flaggar sambærilegri einkunn er 
Pakistan. 

Til samanburðar lækkaði fyr-
irtækið lánshæfiseinkunnir rík-
issjóðs hér í erlendri mynt úr 
A-/A-2 í BBB/A-3 í október. Mats-
fyrirtækið hefur haft Úkraínu 
á athugunarlista síðan kreppan 
tók að bíta í Eystrasaltsríkjum og 
öðrum nýmarkaðslöndum, sem 
stigu inn úr skugga Sovétríkj-
anna sálugu.  - jab

Austur-Evrópuríkin illa stödd:

Ástandið er 
verst í  Úkraínu

Meirihluti styður 
minnihlutastjórnina
Rúm 55 prósent segjast styðja ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Um 
90 prósent kjósenda þessara tveggja flokka styðja stjórnina og 60 prósent fram-
sóknarmanna. Einungis fimm prósent sjálfstæðisfólks styðja ríkisstjórnina.

Fylgi stjórnmálaflokkanna
Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins frá kosningum 2007.
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VIÐSKIPTI Íslandsbanki þarf að 
afskrifa vel á annan milljarð króna 
vegna sölu á Árvakri, útgáfufélagi 
Morgunblaðsins, segir Birna Ein-
arsdóttir bankastjóri. Hún segir að 
vegna óska tilboðsgjafa geti bank-
inn ekki gefið upp kaupverðið.

Frá upphafi var lögð áhersla á að 
hafa söluferli Árvakurs gagnsætt 
og opið, segir Birna. Það feli það í 
sér að allir hafi möguleika á að fá 
gögn og gera tilboð í fyrirtækið.

Íslandsbanki ákvað á miðviku-
dag að taka tilboði Þórsmerkur 
ehf. í Árvakur. Þórsmörk ehf. er 
í  eigu Óskars Magnússonar, Guð-
bjargar Matthíasdóttur, Þorsteins 
Más Baldvinssonar og fleiri. Bank-

inn hafnaði tilboði ástralska fjár-
festisins Steve Cosser, sem var um 
200 milljónum króna lægra en til-
boð Þórsmerkur ehf.

Cosser vildi ekki ræða við 

Fréttablaðið í gær. Talsmaður hans 
segir sérfræðinga nú fara yfir 
útboðsferlið allt, þar sem atvik í 
því ferli hafi komið Cosser á óvart. 
Cosser treysti sér ekki til að tjá sig 
um málið fyrr en þeirri yfirferð sé 
lokið. Birna segir augljóst að mikið 
tap hafi verið á lánum til Árvak-
urs. Afskrifa þurfi vel á annan 
milljarð króna. Vonandi verði hægt 
að upplýsa um nákvæmari upphæð 
þegar samningar séu lengra komn-
ir. Afskriftirnar fari meðal annars 
eftir því hvernig rekstur félagsins 
gangi næstu árin.

Skuldir Árvakurs voru um 4,5 
milljarðar króna í janúar síðast-
liðnum.   - bj

Sérfræðingar Steve Cosser fara yfir útboðsferli Íslandsbanka vegna Árvakurs:

Afskriftir vel á annan milljarð

BANKASTJÓRI ÍSLANDSBANKA Afskriftir 
Íslandsbanka vegna Árvakurs velta að 
einhverju leyti á gengi félagsins næstu 
árin að sögn Birnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EFNAHAGSMÁL Norðurlöndin eru 
staðráðin í að standa saman í bar-
áttu gegn hneigð til verndarstefnu 
í heimskreppunni. Þetta lögðu 
forsætisráðherrar allra Norður-
landanna fimm áherslu á er þeir 
ræddu við fjölmiðla eftir fund 
þeirra við Bláa lónið í gær. 

„Það er afar mikilvægt að ekki 
verði horfið til verndarstefnu og 
einangrunar heldur að við horfum 
á styrkleikana og þeir verði notað-
ir til að sækja fram með grænum 
hagvexti,“ sagði Jóhanna Sigurð-
ardóttir forsætisráðherra. 

„Við verðum að beita okkur 
eins og við getum á alþjóðavett-
vangi gegn öllum hneigðum til 
verndarstefnu,“ sagði hinn danski 
starfsbróðir hennar, Anders 
Fogh Rasmussen. Vegna þess að 
öll Norðurlönd eru lítil opin hag-
kerfi sem eru mjög háð frjálsum 
milliríkjaviðskiptum hefðu þau öll 
gríðarmikilla hagsmuna að gæta 
að kreppan verði ekki til þess að 
verndar- og haftastefna torveld-
uðu alþjóðaviðskipti. 

Af þessari ástæðu væri að hans 
mati norrænt samstarf sennilega 
mikilvægara nú en nokkru sinni 
fyrr. 

Anders Fogh sagði einnig að 
Danir fylgdust vel með þróun-
inni á Íslandi og væru boðnir og 
búnir að leggja sitt af mörkum 
til að hjálpa Íslendingum að kom-
ast sem fyrst út úr þeirri djúpu 
kreppu sem hér ríkir. Norski for-
sætisráðherrann Jens Stoltenberg 

sagði umheiminn sjá Ísland sem 
dæmi bæði um kostina við hnatt-
væðinguna og um ókostina sem 
nú hefðu leitt til þessa alvarlega 
ástands. 

Allir ráðherrar hinna Norður-
landanna – Noregs, Danmerkur, 
Finnlands og Svíþjóðar – lýstu 
samstöðu sinni með Íslending-
um og vilja til að standa fast að 
baki hinum íslensku vinum sínum 
í þeim vanda sem þeir ættu nú í. 
Hins vegar hvíldi ábyrgðin á því 
að stýra Íslandi út úr kreppunni 

að sjálfsögðu fyrst og fremst á 
herðum Íslendinga sjálfra. 

Bæði sænski ráðherrann Fre-
drik Reinfeldt og sá finnski, Matti 
Vanhanen, sögðu reynslu sinna 
landa af að ganga í gegn um alvar-
lega kreppu á fyrri hluta tíunda 
áratugarins geta nýst til að hjálpa 
Íslandi að rata farsælustu leiðina 
út úr sínum vanda. Vanhanen lagði 
áherslu á mikilvægi nýsköpunar; 
hún væri stór þáttur í að leggja 
grunn að hagvexti framtíðarinn-
ar. audunn@frettabladid.is

KÁTIR ÞRÁTT FYRIR KREPPU Norrænu forsætisráðherrarnir Matti Vanhanen, Fredrik 
Reinfeldt, Jens Stoltenberg og Anders Fogh Rasmussen á áheyrendabekknum á 
norrænu hnattvæðingarráðstefnunni í Svartsengi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Norðurlönd saman 
gegn verndarstefnu
Norrænu forsætisráðherrarnir eru sammála um að standa saman gegn vernd-
arstefnu, enda eru það sameiginlegir hagsmunir allra lítilla opinna hagkerfa að 
tryggja að milliríkjaviðskipti verði áfram sem frjálsust, þrátt fyrir heimskreppu. 

ALÞINGI Karl V. Matthíasson, þing-
maður Samfylkingarinnar, hefur 
áhyggjur af að útgerðarmenn hafi 
eignast Morgunblaðið. Óttast hann 
að aðeins sjónarmið kvótaeigenda 
muni heyrast í blaðinu. Lýsti hann 
þessu á Alþingi í gær og velti 
fyrir sér hvort, í ljósi þessa, ekki 
þyrfti að setja lög um fjölmiðla.

Karl spurði fjármálaráðherra 
út í málið enda taldi hann Íslands-
banka hafa veitt Morgunblaðinu 
óeðlilega fyrirgreiðslu og vildi 
vita um afskriftir vegna fyrirtæk-
isins.  

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra sagði málið ekki 
hafa komið á sitt borð, það hefði 
alfarið verið í höndum starfs-
manna bankans og fyrirspurnum 
þyrfti að beina þangað.  - bþs

Karl V. Matthíasson:

Moggakaup 
kunna að kalla 
á fjölmiðlalög STJÓRNMÁL Siv Friðleifsdóttir, 

þingflokksformaður Framsókn-
arflokksins, 
fagnar yfirlýs-
ingum Bjarna 
Benediktssonar, 
þingmanns Sjálf-
stæðisflokksins, 
um tillögu fram-
sóknarmanna 
um niðurfell-
ingu skulda um 
tuttugu prósent. 
Bjarni hefur 

sagt tillöguna ágæta og afskriftir 
koma fyllilega til greina. 

„Þetta  eru skýr og jákvæð 
skilaboð,“ segir Siv og útilok-
ar ekki að Framsókn leggi fram 
frumvarp um málið. „Við vilj-
um koma okkar málum áfram og 
erum opin fyrir að gera það með 
öðrum.“  - bþs

Niðurfelling skulda um 20%:

Skýr og jákvæð 
skilaboð Bjarna

SIV FRIÐLEIFS-
DÓTTIR

DÓMSMÁL Liðsmaður vélhjóla-
klúbbsins Fáfnis hefur verið 
dæmdur í tveggja mánaða fang-
elsi fyrir að ráðast á tollvörð í 
Leifsstöð í febrúar í fyrra. Mað-
urinn, sem er tæplega fertug-
ur, reiddist mjög þegar leitað var 
að fíkniefnum í farangri hans og 
endaði það með því að hann rak 
öxl sínu af miklu afli í bringu toll-
varðar svo sá missti andann og 
kenndi sér meins í nokkurn tíma.

Áður hafði maðurinn, sem var 
íklæddur einkennismerktu leður-
vesti Fáfnis, gefið fíkniefnahundi 
hnéspark. Hundurinn hafði fund-
ið af honum fíkniefnalykt. Ekkert 
fannst við leitina.  - sh

Dæmdur fyrir árás á tollvörð:

Fáfnisliði gaf 
hundi hnéspark

Telur þú að Jón Baldvin Hanni-
balsson verði næsti formaður 
Samfylkingarinnar?
Já 18,5%
Nei  81,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú fundið flöskuskeyti?

Segðu skoðun þína á vísir.is

STJÓRNMÁL „Frá fyrsta degi var litið á okkur 
sem vildum búa til stóran og öflugan flokk 
sem óvini af Vestfjarðaklíkunni svokölluðu. 
Klíkan vildi bara að flokkurinn væri lítill 
klúbbur sem reddaði örfáum vinnu, og því fór 
sem fór. Við gáfumst bara upp,“ segir Þóra 
Guðmundsdóttir, fyrrverandi formaður kjör-
dæmaráðs Frjálslynda flokksins í Reykja-

vík suður. Þóra og Tryggvi 
Agnarsson, fyrrum kollegi 
hennar í Reykjavík norð-
ur, sögðu sig formlega 
úr flokknum á þriðjudag 
ásamt varaformönnum og 
riturum ráðanna. Þá hefur 
Kristinn H. Gunnarsson 
þingmaður einnig sagt sig 
úr flokknum.

Þóra segir stöðugan 
straum af úrsögnum úr 
flokknum hafa hafist í 

haust. „Það er mjög slítandi og mannskemm-
andi að vera í svona félagsskap þar sem 
maður er óvelkominn og stanslaust grunað-
ur um græsku. Jafnvel fólk sem hefur verið í 
flokknum frá upphafi hefur gefist upp.“

Að sögn Þóru ríkir óstjórn í yfirstjórn 

Frjálslyndra, þar sem spilling og einka-
vinavæðing ráði ríkjum. „Okkur 
fannst flokkurinn líka standa sig 
afar illa í brennandi málum eins 
og afnámi kvótakerfisins. Á 
nýlegum miðstjórnarfundi kom 
fram að Guðjón Arnar Kristjáns-
son, formaður flokksins, er kvóta-
eigandi. Þetta finnst okkur alls 
ekki viðeigandi og gæti orsakað 
hagsmunaárekstra, en sjálfur sér 
Guðjón ekkert að þessu,“ segir Þóra. 
Hún býst við að margt af því fólki 
sem yfirgefið hefur Frjáls-
lynda á síðustu vikum 
stofni nýjan flokk, 
en það skýrist á 
næstu dögum. 
Ekki náðist í 
Guðjón Arnar 
Kristjánsson 
við vinnslu 
fréttarinnar. 

 - kg

Kristinn H. Gunnarsson og stjórnarmeðlimir kjördæmaráða:

Sögðu sig úr Frjálslyndum

ÞÓRA GUÐMUNDS-
DÓTTIR

HÆTTUR Í FRJÁLSLYNDA 
FLOKKNUM Kristinn H. 
Gunnarsson er genginn 
úr Frjálslyndaflokknum.

KJÖRKASSINN



Toyota Kópavogi 

Nýbýlavegi 4

Kópavogur

Sími: 570-5070

Toyota Akureyri

Baldursnesi 1

Akureyri

Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ

Njarðarbraut 19

Reykjanesbær

Sími: 420-6600

Toyota Selfossi

Fossnesi 14 

Selfoss 

Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi

Miðási 2 

Egilsstaðir 

Sími: 470-5070

Nýr Avensis. 
Einstök ánægja í akstri.

Glæsilegt útlit og aukið innanrými með hátæknibúnaði.
Þú vilt að bíllinn þinn sé traustur og sterkbyggður og jafnframt að unun sé að horfa á hann og sitja í 
honum í akstri. Nýr Avensis uppfyllir þessar kröfur um gæði frá Toyota. Hann hefur stílhreint og ákveðið 
yfirbragð, aukið innanrými gefur meiri vellíðan og þar bíða þín ný hljómtæki, Bluetooth, lyklalaust kerfi 
og ræsihnappur. Hægt er að fá Avensis EXE með rafdrifnum leðursætum og stýri með minnisstillingu. 

Nýr Avensis sameinar notagildi, þægindi og vandaðan smekk.
Upplifðu nýjan Avensis. Þú ert öruggur í fyrsta sæti.

Kynntu þér betur hvað gefur nýjum Avensis sérstöðu á www.toyota.is
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ALÞINGI Frumvarp ríkisstjórnar-
innar um breytingar á skipulagi 
yfirstjórnar Seðlabankans varð 
að lögum í gær. 33 stjórnarliðar 
greiddu frumvarpinu atkvæði en 
18 sjálfstæðismenn voru á móti.

Mestur hluti þingfundar gær-
dagsins fór í umræður um 
breytingar sem meirihluti við-
skiptanefndar (fulltrúar stjórnar-
flokkanna og Framsóknarflokks) 
vildi gera og dreift var í þinginu í 
gær. Snúast þær um að ný peninga-
stefnunefnd Seðlabankans gefi út 
viðvaranir ef hún sér ógnir við 
fjármálakerfi landsins.

Þingmenn Sjálfstæðisflokks-
ins lýstu andúð sinni á ákvæðinu 
og sögðu það geta grafið undan 
fjármálakerfinu. „Þetta getur 
verið stórskaðlegt,“ sagði Birgir 
Ármannsson sem fór fyrir þing-
mönnum Sjálfstæðisflokksins í 
umræðum og meðferð seðlabanka-
frumvarpsins í þinginu. Hann 
sagði breytingartillöguna van-
hugsaða, hlutverki nefndarinn-
ar hefði verið breytt og það sem 
alvarlegast væri; ekki hefði fengist 
álit sérfræðinga á breytingunni.

Öllu þessu mótmæltu stjórnar-
liðar og sagði Álfheiður Ingadótt-
ir, formaður viðskiptanefndar, að 
ekki væri um grundvallarbreyt-
ingu á störfum peningastefnu-
nefndarinnar að ræða. „Það er  
aðeins verið að ítreka hlutverk 
hennar,“ sagði hún. 

Jón Magnússon, Sjálfstæðis-
flokki, hafði, líkt og Birgir, margt 
við breytinguna að athuga og vitn-
aði í fræðibækur valinkunnra lög-
spekinga þegar hann sagði ótækt 
að gera svo margháttaða breytingu 
á frumvarpinu á milli annarrar og 
þriðju umræðu. 

Höskuldur Þór Þórhallsson, 
Framsóknarflokki, furðaði sig á 
gagnrýni sjálfstæðismanna og 
sagði að tæki líkt og það sem pen-
ingastefnunefndinni væri fært 
hefði betur verið við lýði fyrr.  

Sjálfstæðismenn lögðu einn-
ig fram breytingatillögu. Snerist 
hún um að í fyrsta sinn sem for-
sætisráðherra skipar bankastjóra 
við Seðlabankann skuli hann leita 
staðfestingar Alþingis. Sú tillaga 
var felld með atkvæðum stjórnar-
liða. 

Með nýjum lögum um Seðla-
bankann, sem öðlast gildi við und-
irritun forseta og birtingu í Stjórn-
artíðindum, verður við bankann 
einn bankastjóri og einn aðstoðar-
bankastjóri í stað þriggja banka-
stjóra. Skulu þeir skipaðir á grund-
velli hæfis og menntunar til fimm 
ára að undangenginni auglýsingu. 
Þá verður peningastefnunefnd 
sett á fót sem taka á ákvarðanir 
um beitingu stjórntækja bankans 
í peningamálum.

Um málsmeðferðina alla sagði 
Birgir Ármannsson að hana mætti 
kalla langt og flókið uppsagnar-
bréf en Álfheiður Ingadóttir sagði 
að vel hefði verið staðið að málum.
 bjorn@frettabladid.is

1 Hvað heitir félagið sem 
keypti Árvakur, útgáfufélag 
Morgunblaðsins?

2 Hvað heitir maðurinn sem 
sagði af sér eftir að hafa setið 
sem stjórnarformaður Nýja 
Kaupþings í tvo daga?

3 Hvaða þrjú félög berjast um 
knattspyrnumanninn Baldur 
Sigurðsson?
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Íslenskt efnahagslíf
- áskoranir og tækifæri

Straumur fjárfestingabanki stendur að morgunfundi laugardaginn 28. febrúar kl. 10:00-
12:00 í Iðnó. Á fundinum verða ræddar helstu áskoranir og tækifæri Íslands í náinni 
framtíð. 

Waltraud Schelkle, sem er meðal færustu sérfræðinga á sviði efnahags- og 
peningamálastefnu Evrópusambandsins, mun fjalla um aðlögunarferli ríkja að stefnu 
sambandsins og kosti og galla aðildar. Vilhjálmur Egilsson kynnir nauðsynlegar aðgerðir til 
endurreisnar atvinnulífsins að mati Samtaka atvinnulífsins. Sveinn Hjörtur Hjartarsson
fjallar um hagsmuni íslensks sjávarútvegs í tengslum við Evrópusambandsaðild og að lokum 
mun Arnór Sighvatsson fara yfir peningastefnu á óvissutímum.

Raffaella Tenconi, aðalhagfræðingur og greinandi Straums mun stýra fundinum sem lýkur 
með pallborðsumræðum. 

Laugardagur 28. febrúar 2009 - Iðnó

Nauðsynlegar aðgerðir til endurreisnar atvinnulífsins
Dr. Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri, Samtök atvinnulífsins

Kostir og gallar aðildar Efnahags- og myntbandalags Evrópu (EMU)
Dr. Waltraud Schelke, dósent, Hagfræðideild Evrópumiðstöðvar 
London School of Economics

ESB og sjávarútvegurinn   
Sveinn Hjörtur Hjartarsson, aðalhagfræðingur, LÍÚ

Peningastefna á tímum óvissra gjaldeyrishafta
Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands

Pallborðsumræður og fyrirspurnir 
Fundarstjóri er Raffaella Tenconi, aðalhagfræðingur Straums.  

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

Fundurinn fer fram á ensku og er engin aðgangseyrir. 

Skráning fer fram í síma 585-6600 eða með tölvupósti á receptionreykjavik@straumur.com
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– Mest lesið

ALÞINGI Árni Mathiesen, þingmað-
ur Sjálfstæðisflokksins og fyrr-
verandi ráðherra, sækist ekki eftir 
endurkjöri til Alþingis í kosning-
unum í apríl. 

Hann segir að í samtölum við 
samflokksfólk í kjördæmi sínu, 
Suðurkjördæmi, hafi hann orðið 
var við ríkan vilja til breytinga 
innan flokksins. Hann geti best 
orðið við þeim vilja með því að 
óska ekki endurkjörs. „Maður 
þarf að hugsa um heildarstöðuna 
og hvað maður getur gert til að 
flokkurinn fái þá niðurstöðu sem 
hann þarf á að halda,“ sagði Árni 
í samtali við Fréttablaðið. „Þó ég 
telji mig hafa verið góðan leiðtoga 

og hafa náð góðum árangri þarf 
maður að vita hvenær maður á að 
víkja.“ 

Aðspurður neitar Árni því að 
samflokksfólk hans hafi beinlínis 
talið ástand efnahagsmála honum 
að kenna 

„Þetta hefur lítið sem ekkert 
beinst persónulega að mér heldur 
verið almenn krafa um endurnýj-
un. En auðvitað er margt sem teng-
ist mér þótt bankamálin hafi ekki 
heyrt undir fjármálaráðuneytið. 
Ég var á staðnum og í ríkisstjórn 
þegar þetta gerðist og það getur 
vel verið að þetta sé það sem kall-
ast að axla ábyrgð.“ 

Árni býst við að gegna þing-
mennsku þar til þingi verður slit-
ið fyrir kosningar en kveður óljóst 
hvað taki við hjá sér.  - bþs

Árni Mathiesen ákvað að hætta í stjórnmálum eftir samtöl við samflokksmenn:

Hlýðir kalli um endurnýjun 

HÆTTIR Árni hefur setið á Alþingi 
síðan 1991 og verið oddviti Sjálfstæð-
isflokksins í Reykjanes-, Suðvestur- og 
Suðurkjördæmum. Hann varð sjávarút-
vegsráðherra 1999 og fjármálaráðherra 
2005.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýtt ákvæði 
hlaut ekki 
efnismeðferð   
Hlutverki nýrrar peningastefnunefndar Seðlabank-
ans var breytt á síðustu stundu. Sjálfstæðismenn 
óttast breytinguna en stjórnarliðar telja hana góða.

UNDIR UMRÆÐUNUM Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra gluggaði í fréttaskýr-
ingu Fréttablaðsins um þingmenn og viðskipti þegar rætt var um seðlabankafrum-
varpið í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Viðbótarhlutverk peningastefnu-
nefndar: Ef peningastefnunefnd 
metur það svo að alvarleg 
hættumerki séu til staðar sem 
ógna fjármálakerfinu skal hún 
opinberlega gefa út viðvaranir 
þegar tilefni er til.

NEFNDIN VIÐVARI

DÓMSMÁL Frjálshyggjumaðurinn 
Hlynur Jónsson fær ekki bætur 
frá ríkinu fyrir handtöku sem 
hann taldi ólögmæta. Hlynur 
var handtekinn þegar hann var 
ásamt Frjálshyggjufélaginu að 
selja bjór á Lækjartorgi í nóvem-
ber 2006 til að mótmæla ríkisein-
okun á áfengissölu. Héraðsdóm-
ur hefur úrskurðað handtökuna 
lögmæta.

Hlynur bar því við að „athöfnin 
að láta af hendi bjór gegn gjaldi, 
sem var langt undir því verði 
sem hann var keyptur á, hafi 
ekki verið sala heldur táknrænn 
atburður“. Á það var ekki fallist.

Málskostnaður fellur niður.  - sh

Mátti taka frjálshyggjumann:

Handtaka fyrir 
bjórsölu lögleg

VEISTU SVARIÐ?



TILBOÐIN GILDA 26. FEB. - 1. MARS

TEX MEX KJÚKLINGAVÆNGIR

225 kr/kg
449 kr/kg

GRILLBORGARAR M/BRAUÐI, 4 í pk.

461 kr/kg
659 kr/kg

NÁTTÚRA EPLA- OG 
APPELSÍNUSAFI 1l

95 kr/stk.
136 kr/stk.

ÄNGLAMARK ELDHÚSPAPPÍR 4 rl.

419 kr/pk.
699 kr/pk.

ÄNGLAMARK WC PAPPÍR 8 rl.

539 kr/pk.
899 kr/pk.

COOP TORTILLAS

179 kr/pk.
299 kr/pk.

KIWI

145 kr/kg
289 kr/kg

BAYONNE SKINKA

995 kr/kg
1.989 kr/kg

50%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur 40%

afsláttur

30%
afsláttur

50%
afsláttur

www.netto.is

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

Verslaðu ódýrt!

Ný verslun í Hverafold
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Föstudagur 27. febrúar  kl. 17:00-21:00
Laugardagur 28. febrúar kl. 12:00-18:00

Á kynningunni gefst tækifæri til að fá upplýsingar um starfs- og búsetuskilyrði í 
Noregi, um laus störf og ekki síst tækifæri til að ræða beint og milliliðalaust við 
norska atvinnurekendur.

Á síðunni;  http://eures.is/atvinnuleitandi/heiti-potturinn er hægt að sjá hluta 
þeirra starfa sem í boði er. 

Eftirtalin fyrirtæki taka þátt
Reinertsen Engineering AS, ThuleKraft ehf, NECON, Nordly Holding AS, STX  Norway Offshore AS, Kanvas, Orange Group AS, 
Work Supply AS, Vanylven kommune/Vanylven Vekst, Job Norway AS, Oslo kommune, Stavanger-regionen (kommunene Stavanger, 
Sola og Sandnes), Vest-Telemark Næringsforum, Network Scenario, IDEA Recruitment, Flykningehjelpen, Manpower Professional 
Engineering AS, region vest, Manpower AS, Oslo, Siena Consulting, Sunndal Vikar, Fjord1 Nordvestlandske, Blomquist Recruitment 
Services AS, Fagformidling AS, Oslo og Norges Maritime Utdanningssenter.

EURES í Noregi og á Íslandi standa fyrir starfakynningu 
í Ráðhúsi Reykjavíkur 27. og 28. febrúar

Atvinnutækifæri í Noregi

STRÚTAR TEYGJA ÚR SÉR Þessir tveir 
strútar teygðu höfuðin til að kíkja yfir 
girðingu á strútabúi í Jasnagorodka, 
skammt frá Kænugarði í Úkraínu. 
Ræktun strúta til framleiðslu kjöts og 
skrautmuna hefur farið vaxandi þar í 
landi á síðustu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Lesendur hafa kvartað yfir 
meintu augslýsingaskrumi Ice-
landair. Gunnhildi Eysteins-
dóttur misbauð auglýsing þar 
sem Icelandair auglýsti Glas-
gow sem „mín borg“ – „Okkur 
í fjölskyldunni dauðlangaði 
að heimsækja vini í Glasgow 
í sumar en þegar betur var 
að gáð flýgur Icelandair ekki 
þangað fyrr en í haust!“ skrif-
ar hún. 

Þessu svarar Guðjón Arn-
grímsson, upplýsingafulltrúi 
Icelandair, svona: „Icelandair 
er um þessar mundir að kynna 
alla áfangastaði sem félagið 
flýgur til á árinu og þar með 

þau fargjöld sem boðið er upp á. Sem kunnugt 
er flýgur Icelandair oft á dag til sumra stað-
anna en sjaldnar til annarra, og til nokkurra 
borga aðeins hluta ársins. Flug til Glasgow 
hefst samkvæmt áætlun í haust og lægstu far-
gjöld eru á 14.900 kr. aðra leið. Vegna efna-
hagsástandsins er ekki flogið þangað í sumar, 
og það getur varla talist sök flugfélags þó flug-
áætlun þess henti ekki einstaklingi sem ætlar á 
ákveðnum tíma að heimsækja vini sína.“

Ásta Einarsdóttir rak augun í auglýsingu 
Icelandair um að ódýrasta farið til München 
væri á kr. 17.300. „Það er skemmst frá því að 
segja að engin ferð á þeirra vegum frá apríl til 
september í ár var finnanleg á auglýstu verði,“ 
skrifar hún, allpirruð.

Enn svarar Guðjón: „Það seldust strax upp 
þau hundruð sæta sem í boði voru á lægsta 

verðinu, 17.900 kr. Flugið til og frá München er 
þéttbókað af erlendum ferðahópum og fá sæti 
eftir laus. Rétt er að taka fram að það þjónar 
engum tilgangi fyrir Icelandair að auglýsa vöru 
sem ekki 
er til. Slíkt 
skapraunar 
viðskiptavin-
um. Það er hins 
vegar ekki sann-
gjarnt að ásaka 
okkur um ósann-
indi eða auglýs-
ingaskrum þó varan 
sem auglýst er seljist 
strax upp og einhverj-
ir missi af henni fyrir 
vikið.“  

Neytendur: Pirringur með auglýsingar 

Um meint auglýsingaskrum Icelandair

HOLLAND, AP Milan Milutinovic, 
fyrrverandi forseti Serbíu, var 
í gær sýknaður af ákærum um 
stríðsglæpi í tengslum við Kosovo-
stríðið árið 1999. Fimm aðrir fyrr-
verandi leiðtogar Serba voru hins 
vegar sakfelldir.

Þetta eru fyrstu dómar alþjóð-
lega stríðsglæpadómstólsins um 
málefni fyrrverandi Júgóslavíu, 
sem felldir eru vegna stríðsins í 
Kosovo.

Sýknun Milutinovic þykir áfall 
fyrir saksóknara dómstólsins, sem 
tókst ekki heldur að sakfella Slo-
bodan Milosevic, fyrrverandi for-
seta Júgóslavíu, fyrir sömu glæpi. 
Milosevic lést áður en réttarhöld-
um yfir honum var lokið.

Hinir sakfelldu eru Nikola Saini-
vic fyrrverandi aðstoðarforsætis-
ráðherra Júgóslavíu, Dragoljub 
Odjanic fyrrverandi formaður her-
ráðs Júgóslavíu, Nebojsa Pavkov-

ic og Vladimir Lazarevic, sem 
báðir eru fyrrverandi herforingj-
ar í Júgóslavíuher, og loks Sreten 
Lukic, fyrrverandi yfirmaður í 
júgóslavnesku lögreglunni.

Þeir voru allir dæmdir í 15 til 22 
ára fangelsi fyrir nauðungarflutn-

inga, morð og ofsóknir á hendur 
albönskum íbúum Kosovohéraðs.

Kosovostríðinu lauk í júní 1999 
eftir harðar loftárási Atlantshafs-
bandalagsins á serba. Kosovo hlaut 
sjálfstæði fyrir rúmlega ári.

 - gb

Fimm fyrrverandi leiðtogar Serba dæmdir fyrir stríðsglæpi:

Milutinovic var sýknaður

MILAN MILUTIONOVIC Sýknaður af ákærum um að hafa fyrirskipað ógnarherferð á 
hendur Kosovobúum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LETTLAND, AP Valdis Dombrov-
ski, þingmaður á Evrópuþinginu, 
verður næsti forsætisráðherra 
Lettlands. 
Ríkisstjórn 
landsins sagði 
af sér í lok 
síðustu viku 
vegna óánægju 
landsmanna 
með frammi-
stöðu hennar á 
krepputímum.

Valdis Zatl-
er forseti sagði 
Dombrovski hafa orðið fyrir val-
inu vegna þess að nokkrir flokk-
ar hafa lýst yfir stuðningi við 
hann. Dombrovski, sem er fyrr-
verandi fjármálaráðherra, er 
sagður hafa víðtæka þekkingu 
á efnahagsmálum og stofnunum 
ESB. Lettland hefur farið illa út 
úr heimskreppunni. - gb

Valdis valdi Valdis:

Dombrovski 
myndar stjórn

VALDIS 
DOMBROVSKI

KÍNA, AP Þrír menn kveiktu í sér 
í grennd við Torg hins himneska 
friðar í miðborg Peking á mið-
vikudag, að því er kínverskir rík-
ismiðlar greindu frá. 

Að sögn Xinhua-fréttastofunn-
ar voru tveir karlmenn og ein 
kona í bíl sem þau lögðu á fjöl-
förnu gatnamótum og kveiktu í. 
Farið var með fólkið á sjúkrahús 
en ekki var ljóst hvort brunasár 
þeirra væru banvæn. 

Mótmælendur hafa átt það til 
að kveikja í sér í Peking á síð-
ustu árum, ekki síst Falun Gong-
iðkendur.  - aa

Mótmæli í Kína: 

Kveiktu í sér

Fé fundið í tónlistarhús
Fulltrúar menntamálaráðuneytis 
munu funda með fjárlaganefnd á 
mánudag til að ræða fjármögnun 
á hlut ríkisins í tónlistarhúsi við 
Austurhöfn, að því er kom fram í máli 
Gunnars Svavarssonar á Alþingi í gær. 

ALÞINGI
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Fjármálanámskeið á vegum 
Íslandsbanka og Opna háskólans 
í Háskólanum í Reykjavík
Undanfarið hafa margir viðskiptavinir Íslandsbanka lýst þeirri skoðun sinni að bankinn eigi að bjóða 
fjármálafræðslu fyrir almenning. Þess vegna býður Íslandsbanki nú fjármálanámskeið í samstarfi við 
Opna háskólann í Háskólanum í Reykjavík. Leiðbeinandi verður Þór Clausen, M.Sc. í fjármálum, 
ásamt ráðgjöfum frá Íslandsbanka.

Markmið námskeiðsins er að veita ráðleggingar um flest sem snýr að fjármálum fjölskyldunnar. 
Þátttakendur verða fræddir um sparnað, lán, efnahagsreikning heimilisins, heimilisbókhald, 
fjárfestingar, lífeyrissparnað og margt fleira.

Námskeiðin fara fram í Opna háskólanum í Háskólanum í Reykjavík, Ofanleiti 2, og eru öllum opin. 
Hvert námskeið stendur í 3 klst. og þátttökukostnaður er 1.000 kr. eða 1.000 punktar í 
Vildarklúbbi Íslandsbanka.

Nánari upplýsingar á islandsbanki.is/fjarmalanamskeid.

Næstu námskeið:

 •  Laugardaginn 28. febrúar Kl. 10.00–13.00  

 •  Miðvikudaginn 4. mars Kl. 17.15–20.15 UPPSELT

 •  Laugardaginn 7. mars Kl. 10.00–13.00  

 •  Miðvikudaginn 11. mars Kl. 17.15–20.15

Skráning á www.opnihaskolinn.is eða í síma 599 6394. 

Hvernig fæ ég yfirsýn 
  yfir útgjöld heimilisins?

Eru skuldabréf málið í dag?

      Hvort er betra að spara í 
verðtryggðu eða óverðtryggðu í dag?

Er munur á nafn- 
         og raunvöxtum?

Hver er munurinn á vara- og neyslusparnaði?

Get ég hætt að vinna við 65 ára aldur?

Af hverju losna ég 
    aldrei við yfirdráttinn?

     Hvernig næ ég 
tökum á fjármálunum?

Hvað er verðtrygging
   og hvernig virkar hún?
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EFNAHAGSMÁL Tryggvi Þór Her-
bertsson hafnar því að hafa lagst 
gegn því að Indriði H. Þorláksson, 

fyrrverandi 
ríkisskattstjóri, 
fengi að skrifa 
kafla um eign-
ir Íslendinga í 
skattaskjólum í 
skýrslu nefnd-
ar sem falið var 
að gera úttekt á 
íslenska skatt-
kerfinu. Hann 
muni ekki til 
þess að hafa 
setið fund í 
nefndinni þar 
sem t i l lög u 
Indriða bar á 
góma.

Sagt var frá 
því í Fréttablað-
inu í gær að Ind-
riði hafi lagt til 
við nefndina, 
sem skipuð var 
af fjármálaráð-

herra í febrúar 2006, að í henni 
yrði kafli eftir hann um skatta-
skjól og erlend eignatengsl við 
Ísland.

Fram kom að Ólafur Darri 
Andrason, hagfræðingur ASÍ 
og nefndarmaður, hefði stutt til-
lögu Indriða. Enn fremur sagði að 
Tryggvi Þór og Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, hefðu einkum 
verið andvígir því að kaflinn yrði 
í skýrslunni.

Tryggvi Þór, sem er fyrrverandi 
efnahagsráðgjafi Geir H. Haar-
de forsætisráðherra, segist hafa 
hætt að mæta á fundi nefndarinn-

ar í nóvember 2006 þegar hann 
lét af störfum hjá Háskóla Íslands 
og tók við sem bankastjóri Askar 
Capital. Hann hafi síðan ekki setið 
neinn fund fyrir utan þann allra 
síðasta.

Vilhjálmur segir rétt að hann 
hafi ekki verið fylgjandi tillögu 
Indriða. Indriði hafi ekki kynnt 
neina úttekt á skattaskjólum held-
ur „smávegis texta eftir sjálf-
an sig“, unninn upp úr grein sem 
hann hafði skrifað, og viljað fá 
hann birtan óbreyttan. Nefndar-
mönnum hafi ekki þótt textinn 
eiga erindi í skýrsluna. Enn frem-
ur hafi ekkert verið í þessum texta 
Indriða sem hafi neitt að gera með 
það sem nú er í umræðunni varð-
andi skattaskjól og eignir Íslend-
inga þar.

Hann segist hafa viljað gera víð-
tækari úttekt sem sneri að því að 
skoða hvað aðrar þjóðir gerðu til 
að laða til sín skattgreiðendur en 
nefndin hafi ekki haft tök á því og 
umfjöllun um þau mál því orðið 
afar fátækleg þegar upp var stað-
ið. „Við Tryggvi Þór fengum aldrei 
hljómgrunn til að fjalla sérstak-
lega um þetta,“ segir hann.

„Þannig að það var ekki þannig 
að við hefðum verið að beita okkur 
gegn umfjöllun um skattaskjól 
heldur þvert á móti. Ef við hefðum 
fengið að ráða þá hefði verið vönd-
uð úttekt á því hvað aðrar þjóðir 
eru að gera til að laða til sín skatt-
greiðendur. Sem er annað heiti á 
því sem Indriði kallar skattaskjól,“ 
segir Vilhjálmur.

Aðspurður segir Vilhjálmur 
orðið ‚við‘ í þessu samhengi meðal 
annars eiga við um hann sjálfan og 
Tryggva Þór. stigur@frettabladid.is

Lögðust ekki 
gegn úttekt á 
skattaskjólum
Tryggvi Þór Herbertsson og Vilhjálmur Egilsson 
segjast ekki hafa lagst gegn því að kafli um skatta-
skjól yrði í skýrslu um íslenska skattkerfið. Vilhjálm-
ur segir þá hafa viljað gera enn víðtækari úttekt.

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

TRYGGVI ÞÓR 
HERBERTSSON

SKATTASKJÓL  Á eyjunni Tortola, sem tilheyrir Bresku Jómfrúareyjum, má rekja 
eignaþræði frá Íslandi.

FJÖLMIÐLAR Auglýsingastofan 
Fíton hlaut flestar tilnefningar til 
Lúðursins, íslensku auglýsinga-
verðlaunanna, í ár. Fíton hefur 
meðal annars annast auglýsing-
ar fyrir Vodafone og Sparisjóðinn 
og framleiddi til að mynda her-
ferðirnar „Skítt með kerfið“ og 
„Vodafone Gull“ fyrir símafyrir-
tækið.Næst á eftir Fíton í fjölda 
tilnefninga kemur auglýsinga-
stofan Hvíta húsið með fjórtán 
tilnefningar.

Íslensku auglýsingaverðlaunin 
verða afhent við hátíðlega athöfn 
á Hilton Nordica í kvöld.

ÍMARK, félag íslensks mark-
aðsfólks, hefur staðið fyrir 
afhendingum verðlaunanna allt 
frá árinu 1986.  - kg

ÍMARK-verðlaunin verða afhent í kvöld:

Fíton með flestar tilnefningar

SKÍTT MEÐ KERFIÐ Herferðir sem Fíton 
vann fyrir Vodafone vöktu athygli dóm-
nefndar ÍMARK.
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UPP AF 
BOTNINUM

ÞETTA ER LEIÐIN:

▲ Að frysta vísitöluna og 

aftengja verðtryggingu 

tímabundið.

▲ Að lækka stýrivexti

niður fyrir 1%.

▲ Að endurreisa bankana

með eignaraðild erlendra kröfuhafa.Takk fyrir traustið og stuðninginn. 
Starfsfólk Bónus
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 86 Velta: 218 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
284 +3,80% 851+    6,81%

MESTA HÆKKUN
ALFESCA 20,00%
STRAUM. - BURÐ. 11,92%
BAKKAVÖR 4,55%

MESTA LÆKKUN
MAREL FOOD SYS. -0,39%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:  Alfesca 3,90 +20,00% ... Atlantic 
Airways 168,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 443,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,84 +4,55% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
0,50 +0,00% ... Føroya Banki 99,00 +0,00% ... Icelandair Group 
12,71 +0,00% ... Marel Food Systems 51,00 -0,39% ... SPRON 1,90 
+0,00% ... Straumur-Burðarás 1,69 +11,92% ... Össur 92,60 +2,78%

Samningurinn um Evrópska efna-
hagssvæðið kynni að vera í upp-
námi neiti Íslendingar að standa 
við skuldbindingar sínar vegna 
Icesave í samræmi við tilskip-
un Evrópusambandsins um inn-
stæðutryggingar. Þetta kemur 
fram í skriflegu svari Össurar 
Skarphéðinssonar utanríkisráð-
herra við fyrirspurn Sivjar Frið-
leifsdóttur, þingmanns Framsókn-
arflokks, í gær.

Fram kemur að fyrir liggi um 
málið allnokkur fjöldi lögfræði-
legra álitsgerða auk álitsgerða  
Breta, Hollendinga og Evrópusam-
bandsins. Utanríkisráðherra segir 
trúnað gilda um gögnin en upplýsir 
þó að „þungvæg“ lögfræðileg rök 
séu talin hníga að því að túlka til-
skipunina um innstæðutrygging-

ar þannig að íslenska ríkið verði 
að hlaupa undir bagga með trygg-
ingarsjóðnum. Þó hafi verið færð 
lögfræðileg rök fyrir gagnstæðri 
skoðun, en því sjónarmiði hafi 
stjórnvöld haldið fram á samn-
ingafundum. Hvorki stofnanir Evr-
ópusambandins né aðildarríki (þar 
með talin Norðurlöndin og Nor-

egur, sem hluti af EES-svæðinu) 
fallist þó á að lagaóvissa ríki um 
það hvort ábyrgð á bankainnstæð-
um sé fyrir hendi. 

„ESB-ríkin hafa mjög skýra 
afstöðu til þess hverjar skyldur 
Íslands eru í máli þessu og hafa 
skoðanir verið látnar í ljós um 
að Ísland sé að virða að vettugi 
skyldur sínar á innri markaði sam-
bandsins. Það gæti valdið uppnámi 
á EES-samningum,“ segir í svari 
Össurar og tiltekið að mat bæði 
núverandi og fyrrverandi ríkis-
stjórnar sé að „lausn deilunnar 
með aðstoð alþjóðasamfélagsins 
og þeirra ríkja sem næst okkur 
standa, fyrst og fremst Norður-
landanna, sé ein af forsendum end-
urreisnar íslensks efnahagslífs.“

  - óká

SIV 
FRIÐLEIFSDÓTTIR

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

Deilan ógnaði EES-samningi

Verð á íslenskum sjávarafurðum 
lækkaði um 4,7 prósent í erlendri 
mynt í janúar síðastliðnum og 
hefur þar með lækkað sjö mánuði 
í röð. Í umfjöllun IFS Greining-
ar kemur fram að í erlendri mynt 
hafi afurðaverð lækkað um 12,8 
prósent síðustu sex mánuði.

„Eftir þessa lækkun er afurða-
verð álíka hátt og um mitt ár 
2006,“ segir í greiningunni og 
tiltekið að þróunin sé í samræmi 
við lækkun á öðrum hrávörum á 
heimsvísu. Raunar hafi íslensk-
ar sjávarafurðir lækkað minna 
en ýmis önnur matvæli á heims-
markaði. Búast megi við frekari 

verðlækkunum þó nokkuð hafi 
hægt á þeim að undanförnu.

„Vegna veikrar stöðu krón-
unnar er afurðaverð hátt mælt í 
íslenskum krónum. Vegna þessa 
er framlegð í íslenskum sjáv-
arútvegi góð. Á móti kemur að 
skuldir sjávarútvegsfyrirtækja 
eru háar vegna erlendra skulda,“ 
segir í umfjöllun IFS, samkvæmt 
upplýsingum fyrirtækisins hafa 
birgðir hjá framleiðendum auk-
ist mikið undanfarna mánuði. 
Erlendir kaupendur eru sagðir 
meira hikandi en áður og vilja 
lágmarka birgðahald við ríkjandi 
markaðsaðstæður. - óká

Kreppan hefur áhrif á sjávarútveginn:

Verð sjávarafurða hefur 
lækkað sjö mánuði í röð

Fleiri bogna en Baugur
Willams-liðið í Formúlu eitt kappakstrinum 
finnur, eins og væntanlega fleiri keppnislið, 
rækilega fyrir fjármálakreppunni sem ríður yfir 
heiminn. Um daginn missti liðið samninginn við 
leikfangaverslunina Hamley‘s eitt dótturfélaga 
Baugs í Bretlandi og nú í gær var tilkynnt að ekki 
ómerkara fyrirtæki en Royal Bank of Scotland 
(RBS) myndi ekki endurnýja auglýsingasamn-
ing sinn við Williams. Hann rennur þó ekki út 
fyrr en við lok keppnistímabilsins 2010. Hins 
vegar þarf tæpast nokkurn að undra 
þótt RBS skeri niður 
kostnað hvar sem 
bankinn getur, 
enda var hann 
að skila mesta 
tapi sem um 
getur í breskri 
fyrirtækjasögu 
til þessa.

Veljum leiðinlegan bankastjóra
Seðlabankastjóri á að vera grár og gugginn, 
helst leiðinlegur og með áhuga á hagfræði. 
Á þessum nótum lýsti Gylfi Zoëga, prófessor í 
hagfræði við Háskóla Íslands, fyrirmyndarbanka-
stjóra Seðlabankans. Bankinn ætti þannig ekki 

að vera ruslakista fyrir stjórnmálamenn 
því engin leið sé að vita hvaða hags-
muna þeir séu að gæta í ákvarð-
anatöku sinni. Gylfi, sem var með 
framsögu á þingi Alþjóðamálastofnun-
ar rannsóknaseturs um smáríki í gær, 

tók það skýrt fram að hann legði 
það ekki í vana sinn að tala út 
fyrir efnið og blanda saman 
hagfræði og stjórnmálum. En 
þar sem stjórnmálamenn hafi 
kollsteypt efnahagslífinu hér 
hljóti hann að hafa heimild til 
þess nú. 

Peningaskápurinn …

Fyrsta nýja opnun verslunar í 
Smáralind á árinu átti sér stað í 
gær þegar barna- og unglinga-
fataverslunin Zink opnaði þar á 
ný undir nýju eignarhaldi.

Zink var lokað um áramót en 
hefur nú verið opnuð á ný eftir að 
eigendur barnafataverslunarinnar 
Adams keyptu reksturinn. Versl-
anirnar eru hlið við hlið á fyrstu 
hæð. 

Eggert Aðalsteinsson, eigandi 
verslananna, segist hafa trú á 
Smáralindinni í þesum efnum 
og segir tækifæri í sölu barna-
fata. „Við erum með ungbarnaföt 
í Adams og teljum að líka þurfi að 
sinna eldri börnum vel.“ 

 - óká

Fyrsta opnunin 
í Smáralind í ár

Þröngsýni Íslendinga gagn-
vart alþjóðlegri samvinnu 
varð til þess að landið var 
fimmtán árum á eftir ná-
grannaþjóðunum að laga sig 
að breyttu umhverfi eftir 
seinni heimsstyrjöldina, 
segir fyrrverandi efnahags-
ráðgjafi Viðreisnarstjórn-
arinnar.

„Íslendingar eiga erfitt með sam-
vinnu við aðrar þjóðir. Það eru, 
held ég, leifar frá árum sjálfstæð-
isbaráttunnar þegar Uppkast-
ið var fellt 1908,“ segir Jónas H. 
Haralz, fyrrverandi bankastjóri 
Landsbankans og efnahagsráð-
gjafi Viðreisnarstjórnarinnar. 
Ákvörðun Íslendinga að standa 
utan við alþjóðlega samvinnu 
varð til þess að landið missti af 
blómlegu uppgangsskeiði í Evr-
ópu eftir seinna stríð, að hans 
sögn. 

Jónas hélt erindi um þátttöku 
Íslands í alþjóðlegum viðskipta- 
og fjármálasamtökum á vegum 
Alþjóðamálastofnunar og Rann-
sóknaseturs um smáríki í gær 
ásamt Gylfa Zoëga, hagfræðingi 
við Háskóla Íslands og dr. Rainer 
Kattel, stjórnmálafræðiprófess-
or við Tækniháskólann í Tallinn 
í Eistlandi. 

Uppkastið sem Jónas nefn-
ir var tillaga sem fela átti í sér 
stóraukið sjálfstæði Íslendinga 
frá Dönum en gæti takmarkað 
fullt sjálfstæði næstu áratugi. 
Það var fellt í dramatískum þing-
kosningum 1908 og róttækari leið 
að sjálfstæði valin. 

Jónas rifjaði upp að gjaldeyr-
ishöft og skilaskylda á erlendum 
gjaldeyri ásamt innflutningshöft-
um hafi verið tekin upp hér í síð-
ustu kreppu sem tímabundin ráð-
stöfun. 

Sænskur ráðgjafi, sem hingað 
kom 1936 hafi hins vegar bent á 

hættuna sem af þeim stafaði fyrir 
smáríki á borð við Ísland og mælti 
fyrir viðskiptafrelsi. 

Ráðleggingar Svíans hlutu 
dræmar undirtektir og drógu 
Íslendingar lappirnar í alþjóð-
legri samvinnu í skugga hafta-
stefnu þar til Viðreisnarstjórn-
in tók við stjórnartaumum 1959. 
Þá fyrst hafi Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn, sem Ísland var stofn-
aðili að frá 1944 en hunsaði fyrstu 
árin, gert þjóðinni kleift að létta 
á haftastefnu og gefa innflutning 
frjálsan. 

„Íslendingar voru ekki að flýta 
sér,“ sagði Jónas og bætti við að 
stjórnvöld hér hefðu verið fimmt-
án árum lengur að bregðast við 
breyttu umhverfi eftir seinna 
stríð en nágrannalöndin vegna 
ranghugmynda um fjárhagsstöðu 
landsins og styrks krónunnar, 
sem hafi verið rangt skráð. 

Jónas, sem lengi hefur mælt 
fyrir aðildarviðræðum við Evr-
ópusambandið, sagði nauðsyn-
legt að breyta viðhorfum manna 
til alþjóðlegrar samvinnu, svo 
sem Sjálfstæðisflokksins, sem 
vilji halda þeirri ranghugmynd á 
lofti að Evrópusambandið sé sósí-
aldemókratísk hyldýpi sem gleypi 
allt sem nálægt því komi. 

Vísaði hann til þess að hagfræð-
ingurinn Benjamín Hj. Eiríksson, 
ráðunautur ríkisstjórnar Íslands 
í efnahagsmálum á sjötta ára-
tug síðustu aldar og hugmynda-
fræðingur Seðlabankans, hafi 
bent sjálfstæðismönnum á galla 
gjaldeyris- og tollahafta og kosti 
alþjóðlegrar samvinnu á sínum 
tíma. „Hann vísaði til fyrsta 
formanns flokksins, Jóns Þor-
lákssonar, sem var mjög hlynnt-
ur alþjóðlegri samvinnu,“ sagði 
Jónas.  jonab@markadurinn.is

Þröngsýni Íslendinga 
tefur fyrir viðreisn

STÓRKANÓNUR Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins og 
utanríkisráðherra, spurði ræðumenn gærdagsins um gildi alþjóðlegrar samvinnu á 
milli þess sem hann gekk út af fundi og sinnti farsímasímtölum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bifreiðaeigendur athugið!
Tímareimaskipti.
Bremsuviðgerðir.

Kúpplingsviðgerðir.
Smurþjónusta.

Tímapantanir í síma
5355826

Mat á umhverfi sáhrifum 
- Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmda 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að efnistaka 
úr námu í landi Sigluvíkur, Svalbarðsstrandarhreppi, skuli 
ekki háð mati á umhverfi sáhrifum samkvæmt lögum um 
mat á umhverfi sáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. 

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að fi nna á 
heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is. 

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til 
umhverfi sráðherra og er kærufrestur til  30. mars 2009.



Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga  10:00 - 16:00, lokað sunnudaga

þegar mikið 
stendur til

Tilboð gilda til laugardagsins 28. febrúar

299,kr./pk.

Crawfords súkkulaði-/vanillukex

150,kr.

Jacob ś Fig Rolls

69,kr.

Jacob ś tekex 200g

1.699,kr.

Ariel Regular 2.850g

298,kr.

Heinz tómatsósa 1.020g

259,kr.

Fairy Antibacterial

499,kr./stk.

H&S sjampó eða næring

129,kr.

Heinz Spaghetti

348,kr.

Lenor mýkingarefni 750 ml

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

398,kr./kg.

Svínabógur

ÁÐUR 748,kr./kg.

898,kr./kg.

Svínakótilettur

ÁÐUR 1.398,kr./kg.

945,kr./kg.

Svínahnakki úrb.

ÁÐUR 1.498,kr./kg.

2.998,kr./kg.

Lambafille m/fitu

ÁÐUR 3.498,kr./kg. 2.498,kr./kg.

Nauta mínútusteik

ÁÐUR 2.818,kr./kg.

498,kr.

Lotus WC pappír 8 rúllur

449,kr.

Pampers þurrkur, fylling

1988,kr.

Pampers Maxi 62 stk.789,kr.

Lesieur Isio 4 ólífuolía

537,kr.

Lesieur Isio 4 olía 1,2l

448,kr.

Okay eldhúsrúllur 3 í pk.

Skemmtileg 
barnabók 

fylgir kaupum 
á bleyjum og 

þurrkum
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- vinna með þér  
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík

Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is
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Lengri opnunartími 

í verslun RV

Opið mán. til fös. frá 8.00 til 19.00

Laugardaga frá 10.00 til 17.00

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

Stólaskipti 
Eins og kunnugt er var Gunnar Örn 
Kristjánsson skipaður stjórnarfor-
maður Nýja Kaupþings á dögunum 
eftir afsögn Magnúsar Gunnarsson-
ar. Gunnar sagði hins vegar af sér 
stjórnarformennsku í Nýja Kaupþingi 
aðeins tveimur dögum eftir að hann 
var skipaður og þarf ríkisstjórnin því 
að skipa enn einn stjórnarformann-
inn. Þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem Gunnar Örn og Magnús hafa 
stólaskipti; Gunnar Örn var nefni-
lega arftaki Magnúsar í forstjóra-
stól SÍF árið 1994 og gegndi því 
starfi til ársins 2004 en þá tók 
Jakob Óskar Sigurðsson við 
stjórnartaumunum. Liggur 
ekki nokkuð beint við að 
ríkisstórnin leiti næst til 
Jakobs?  

Enginn hlustaði 
Í Kastljósviðtali á þriðjudag sagð-
ist Davíð Oddsson hafa á fundi 
með ríkisstjórn gagnrýnt fækkun 
starfsmanna í efnahagsbrotadeild 
ríkislögreglustjóra og lagt til að 
starfsmannafjöldinn yrði þrefaldaður. 
Björn Bjarnason staðfestir þetta á 
heimasíðu sinni. Hann fór þó ekki 

að ráðum Davíðs á sínum tíma 
og andmælir heldur ekki 
gagnrýni Davíðs, sem sagði 
fyrrverandi ríkisstjórn auk 
þess ítrekað hafa skellt 

skollaeyrum 
við viðvör-

unar-
orðum 
hans. 

Og enginn svarar 
Björn tók því hins vegar óstinnt upp 
í gær þegar bloggari á Eyjunni setti 
fram sömu gagnrýni og Davíð, það 
er að Björn hafi veikt efnahagsbrota-
deildina með niðurskurði. Björn segir 
það ekki eiga við rök að styðjast 
og vísar í opinbera tilkynningu frá 
ríkislögreglustjóra í desember um 

góða málastöðu deildarinnar. Er 
þetta ekki enn eitt dæmið um 
þverrandi áhrif Davíðs innan 
Sjálfstæðisflokksins; ekki aðeins 
voru ráðleggingar hans hunsað-

ar heldur elta forystumenn 
flokksins frekar ólar við 
bloggara en að eyða svo 
miklu sem orði í að svara 
gagnrýni fyrrverandi 
formanns síns.  
 bergsteinn@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Ármann Kr. Ólafsson skrifar um fé-
lagslega íbúðakerfið

Í því efnahagsumhverfi sem nú er til stað-
ar er mjög mikilvægt að auka eins lítið 

og kostur er við skuldir ríkissjóðs og skuld-
ir sveitarfélaganna. Af þeim sökum hef ég 
ásamt fleiri þingmönnum lagt fram frum-
varp á Alþingi þess efnis að ríki og sveit-
arfélögum sé heimilt að leigja húsnæði til 
endurleigu í viðkomandi sveitarfélagi í stað þess að 
festa kaup á því.

Ljóst er að á næstunni munu sífellt fleiri fjöl-
skyldur uppfylla kröfur sem sveitarfélögin setja um 
félagslegt íbúðarhúsnæði. Það fyrirkomulag sem nú 
er við lýði byggist upp á því að sveitarfélögin kaupa 
íbúðir og leigja þær síðan út í samræmi við ákveðn-
ar reglur og viðmið. Framlag ríkissjóðs liggur í því 
að greiða niður vexti á lánum sem sveitarfélögin 
taka til íbúðarkaupa í þeim tilgangi að leigja íbúð-
irnar aftur til sinna umbjóðenda. Í fjárlögum ársins 
2009 nemur þessi upphæð 1.100 m.kr. 

Sveitarfélögin þurfa hins vegar að reiða 10% 
kaupverðsins fram sjálf við hver íbúðakaup. Þetta 
eru gífurlega háar fjárhæðir á hverju ári. Sé dæmi 
tekið af sveitarfélagi eins og Kópavogi myndi bær-

inn þurfa að greiða með hverri íbúð í kring-
um 2 m.kr. auk þess að taka yfir 90% lánið. 
Því mætti gera ráð fyrir að heildarskuld-
binding bæjarsjóðs vegna íbúðarkaupanna 
yrði í kringum 600 m.kr. Í ljósi þess að 
Kópavogur telur um 10% íbúa landsins má 
gera ráð fyrir að heildarskuldbinding allra 
sveitarfélaga hækki um 6 milljarða króna 
vegna félagslegra íbúðarkaupa á ári, en auð-
vitað kæmi inn eign á móti.

Frumvarpið kemur í veg fyrir mikla 
skuldsetningu hins opinbera, skilar skjótri 

lausn fyrir þá sem bíða eftir félagslegu íbúðarhús-
næði, minnkar skuldsetningu ríkis og sveitarfélaga 
og úrræðin verða fjölbreyttari og fleiri vegna hag-
kvæmninnar. Þá er mikilvægt í þessu sambandi að 
nefna að þessi leið á ekki að ýta undir hækkun leigu-
verðs þar sem framboð á leiguhúsnæði er mikið um 
þessar mundir. Hins vegar gæti þetta bætt rekstr-
argrundvöll þeirra sem stunda útleigu á húsnæði, 
sem kemur sér einnig vel fyrir ríkissjóð þar sem 
nánast öll lán leigufélaga eru hjá ríkisbönkunum eða 
íbúðalánasjóði.

Þetta frumvarp hefur því marga kosti eins og að 
framan greinir. Hér er um tilvalda leið að ræða sem 
fjölgar úrræðum og kemur til móts við núverandi 
ástand.  

 Höfundur er alþingismaður.

Ný úrræði í félagslega íbúðakerfinu

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

SPOTTIÐ

Þ
riðja umræða og kosning í kjölfarið um ný lög um Seðla-
banka Íslands stóð frá því klukkan ellefu árdegis í gær 
og fram undir klukkan sex síðdegis. Sjálfsagt má deila 
um hvort afgreiðsla málsins hafi þurft allan þennan 
tíma og óvíst að gagnið sé í samræmi við lengd umræð-

unnar. Væntanlega skilar sér hins vegar þegar á næstu dögum 
ávinningur breytinganna sem gerðar hafa verið á Seðlabankan-
um. Þær eru til marks um að hér sé ráðamönnum full alvara í að 
vinna á ný traust á landi og þjóð á alþjóðavettvangi. 

Tilfellið er nefnilega að þótt fyrrum formaður bankastjórnar 
Seðlabankans hafi í sjónvarpsviðtali á sprengidag viljað bera af 
sér og Seðlabankanum sakir í því hvernig fór fyrir fjármálakerfi 
þjóðarinnar þá tala staðreyndirnar sínu máli. Ábyrgð Seðlabank-
ans er mikil og hefði farið betur á því að bankastjórar Seðlabank-
ans öxluðu þá ábyrgð sjálfviljugir.

Vitanlega bera forstjórar og eigendur föllnu bankanna höfuð-
ábyrgð á því að hafa rekið fyrirtæki sín í þrot. Þeirra var að 
draga saman seglin og mikil er ábyrgð Landsbankans á því að 
keyra upp innlán í útlöndum á ábyrgð íslenskra skattborgara. Þá 
má vera að einhver útlán bankanna og færslur þoli illa skoðun. 
Rannsókn á sjálfsagt eftir að leiða í ljós einhver mistök og jafn-
vel eitthvað misjafnara. Ástæður falls bankanna eru hins vegar 
aðrar. Þeir fóru í þrot vegna þess að lausafjármarkaðir erlendis 
þornuðu upp og íslenska ríkið gat ekki stutt við þá.

Seðlabankinn ber ábyrgð á fjármálastöðugleika og hefur frá 
árinu 2001 haft full yfirráð yfir þeim stjórntækjum sem þarf til 
að bregðast við þróun á fjármálamarkaði. Bankinn stýrir vöxt-
um, ákveður bindiskyldu og lausafjárhlutfall fjármálafyrirtækja. 
Stýrivöxtum hefur bankinn beitt í baráttu við verðbólgu, en hin 
stjórntækin eru ætluð til að hamla við ofvexti fjármálafyrir-
tækja. Yngvi Örn Kristinsson hagfræðingur benti á það í viðtali 
í Kastljósinu í fyrradag að sá sé einmitt vandinn sem fyrrum 
formaður bankastjórnar Seðlabankans hafi talið sig hafa orðið 
áskynja allt frá árinu 2006, ásamt alþjóðlegum eftirlitsstofnunum 
og  lánshæfismatsfyrirtækjum. 

Mistök Seðlabankans felast hins vegar í að bregðast ekki við. 
Benti Yngvi Örn á að þess misskilnings virtist gæta í máli seðla-
bankastjórans á sprengidag að bindiskylda ætti fyrst og fremst 
við um innlánsfé og beiting hennar myndi skekkja hér samkeppn-
isstöðu smærri fjármálafyrirtækja sem ekki hefðu aðgang að 
erlendum fjármagnsmörkuðum líkt og stóru bankarnir. „Stað-
reyndin er hins vegar sú að bindiskylduna má legga á allt ráðstöf-
unarfé bankanna, innlán, lántökur, aðra skuldabréfafjármögnun, 
og meira að segja má leggja mismunandi bindiskyldu á mismun-
andi tegundir lánastofnana og mismunandi tegundir ráðstöfun-
arfjár,“ benti Yngvi á og áréttaði að Seðlabankinn væri sjálfstætt 
stjórnvald sem fulla ábyrgð bæri á fjármálastöðugleika í landinu 
og því að koma í veg fyrir að kerfið félli vegna veilu eða rangrar 
uppbyggingar. „Og þessi stjórntæki eru einu þekktu stjórntækin í 
seðlabankaheiminum til þess að glíma við vandamál eins og þetta 
þegar um er að ræða ofvöxt á fjármálafyrirtækjum, til dæmis í 
kjölfar einkavæðingar.“

Forstjórar og eigendur bankanna stýrðu þeim í 
þrot. Seðlabankinn brást líka hlutverki sínu.

Aðalatriði máls
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR
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Changlong Xu segist ekki vera 
atvinnumaður í eldhúsinu en hann 
eldar mjög oft og hefur gaman af. 

„Ég gerðist grænmetisæta fyrir 
hálfu ári og elda þennan rétt oft 
fyrir vini mína. Ég veit ekki hvort 
hann er almennt vinsæll en við 
grænmetisætur fílum svona tófú-
rétti,“ segir Changlong. „Rétturinn 
er ekki flókinn, það þarf bara að 
blanda sósuna og steikja tófúið.“

Changlong býr í foreldrahúsum 
en faðir hans er kokkur og segist 
Changlong hafa lært að elda af for-
eldrum sínum. Hann leyfir sér að 
borða sjávarrétti með grænmetis-
fæðinu og er sérstaklega hrifinn 
af íslenskum humar. 

„Það er frekar erfitt og dýrt að 
vera grænmetisæta á Íslandi því 
mikið af hráefninu fæst ekki hér, 
en ég reyni samt. Uppáhaldsveit-
ingastaðurinn minn er Á næstu 
grösum en þar fást mjög góðir 
grænmetisréttir.“ heida@frettabladid.is

Eldar létt grænmetisfæði
Changlong Xu stundar nám á náttúrufræðibraut í Fjölbraut í Ármúla en hann flutti frá Kína til Íslands 
fyrir átta árum. Changlong gerðist grænmetisæta fyrir nokkru og gefur lesendum uppskrift að tófúrétti.

Chang Young, nemandi í Ármúla, gefur uppskrift af tófúrétti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1 stk. hart tófú 
(drekavængir)
1-2 stk. paprika 
(gul, rauð eða græn)
1-2 stk. gulrætur
kínversk chilisósa (sterk) 
1 msk. sykur 
2 msk. sojasósa 
(má nota salt í stað 
sojasósu)
1 stk. vorlaukur
sveppir, eftir smekk
chili
hnetur og kóríander 
(eða bara það grænmeti 
sem til er í ísskápnum)

Kryddið grænmeti 
eftir smekk. Skerið 
tófú og grænmeti í 
litla bita. Hitið matar-

olíu á pönnu og setjið 
tófú á pönnuna þegar 
olían er orðin heit. 
Ekki ofsteikja. Snúið 
tófúinu á pönnunni 
þegar það fer að 
gulna og náið sama 
lit báðum megin; 
takið það þá af pönn-
unni og setjið 
á disk. Setjið 
grænmetið 
á pönnuna 
og léttsteikið 
í tvær mínútur 
(lækkið hitann 
um helming eftir 
tvær mínútur). Setjið 
tófúið aftur á pönn-
una með grænmetinu 
og tveimur matskeið-

um af sojasósu, einni 
matskeið af sykri og 
loks chilisósu (ekki 
of mikið). Steikið í 
þrjár til fimm mínútur 
og þá er rétturinn 
tilbúinn.

KÍNVERSKIR DREKAVÆNGIR Í BLÓÐI
FYRIR 4

NÝTNI  er nú höfð í fyrirrúmi, til dæmis í tengslum við matar- og fata-

innkaup. Á þessum síðustu og verstu verður sífellt vinsælla að vinir 

haldi skiptifatakvöld og eignist þar með nýjan fatnað án þess 

að eyða krónu.
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framlengt til 29. mars

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

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

unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki

og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)

NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati 

og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís  

1

2

3

4

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

Nýr A la Carte hefst 30. mars!
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Stjörnurnar í Hollywood létu efna-
hagsþrengingar lönd og leið á Ósk-
arsverðlaunahátíðinni síðastliðinn 
sunnudag og skörtuðu sínu feg-
ursta að vanda. „Þegar ég lít 
yfir sviðið get ég ekki séð að 
nokkuð hafi breyst,“ sagði tísku-
hönnuðurinn Valentino á rauða 
dreglinum.

Svo virðist sem stjörnurnar 
hafi komið sér saman um ein-
kennisklæðnað því nær und-
antekningalaust skörtuðu þær 
síðkjólum með hafmeyjusniði 
og löngum slóða. Þeir voru 
flestir hvítir og minntu um 
margt á brúðarkjóla. Ein-
staka stjörnur völdu 
aðra liti en jafn-
vel þeirra kjól-
ar voru með 
slóða.
vera@frettabladid.is

Sigurvegari kvöldsins Kate Winslet í grá-
bláum Yves Saint Laurent-kjól með slóða.
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Hafmeyjar í aðalhlutverki
Hollywood-stjörnurnar tjölduðu öllu til á Óskarsverðlaunahátíðinni á sunnudag. Enn veltir fólk vöngum 
yfir klæðavali þeirra og má gera því skóna að þær hafi komið sér saman um einkennisklæðnað.

Penelope Cruz 
gæti allt eins 
verið á leið upp 
að altarinu.

Melissa George 
í gervi litlu haf-
meyjunnar.

Vanessa Huggens 
klikkaði ekki á 
einkennisklæðn-
aðinum.

PASTELLITIR  koma vel undan vetri og kveða burt snjóinn. 

Skór, skartgripir, töskur og aðrir fylgihlutir í björtum, mjúkum 

pastellitum verða vorboðarnir í ár. 

Tuttugasta öldin var 
öld tískunnar og urðu 
róttækar breytingar 
á klæðaburði. Konur  
lögðu lífstykkjum og 
fóru að ganga í buxum. 

www.nams.is/
fatahonnun/

HVERFISGÖTU 6 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 562 2862 

LAGERSALA 50%-70% AFSLÁTTUR. 
GÓÐ TILBOÐ

Nýjustu sólgleraugun 
frá París á aðeins 99 
krónur - aðeins ein 
gleraugu á mann.

Gallabuxur frá
3.900 kr.

Allar úlpur á

4.900 kr.
Allar úlpur á

Stakir jakkar á 
3.900 kr.

Íþróttapeysur á aðeins

1.000 kr.

buxur fráá

Allar skyrtur með60% afslætti

Firði, Hafnarfirði   Sími 565 0073   Opið til kl. 18.00 laugardagFirðFi ð ugardag

Allt að

60%
afsláttur
af jakkafötum
AÐEINS TVENN

JAKKAFÖT
Á MANN
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MENN OG 
NÁTTÚRA 
Í MYNDUM
Myndlistarsýning Agn-
ieszku Baranowska og 
Elísabetar Brynhildardóttur

UNGFRÚ 
REYKJAVÍK 
VALIN Í KVÖLD
23 stúlkur keppa í Ungfrú 
Reykjavík sem fram fer á 
Broadway í kvöld

ÓFRÍSK Í 
SÓLINNI 
Á KÝPUR
Freyja Sigurðardóttir er 
flutt til Limassol og á 
von á sínu þriðja barni

 27. febrúar 2009

Erfiðleikarnir 
gerðu mig sterkari
Friðrika Geirsdóttir er mætt aftur á skjáinn 
með nýjan matreiðsluþátt

Neyðarlausn fyrir lífl ausa húð
Bíðið ekki með að bæta húðina. Renewal System™ er öfl ugt kerfi  
frá Sothys. Bætir húðina með endurnýjandi virkni á næturnar og 
verndar hana á daginn á áhrifaríkan hátt. Prófi ð og sannfærist.

SOTHYS, gæðamerki fagfólksins í húðumönnun er notað af 
15.000 snyrtistofum um allan heim.
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Verður áfram á skjánum
Pétur Jóhann Sigfússon hefur 
notið sívaxandi vinsælda frá því að 
hann birtist landsmönnum í hlut-
verki Ólafs Ragnars í Nætur- og 
Dagvaktinni. Eftir að þáttaröðun-
um lauk óttuðust margir að Pétur 
Jóhann myndi ekki sjást á skján-
um í bráð, en sjónvarpsáhorfend-
ur þurfa ekki að örvænta því leik-
arinn hefur samþykkt að vera and-
lit Vodafone í eitt ár í viðbót og 
mun því halda áfram að skemmta 
landsmönnum í auglýsingum fyrir-
tækisins. 

Auk þess leikur 
Pétur Jóhann ein-
leik í sýningunni 
Sannleikurinn um 
lífið í Borgarleik-
húsinu um þess-
ar mundir þar sem 

hann fer á 
kostum í 
spreng-
hlægilegu 
hlutverki.

núna
✽  með á nótunum

þetta
HELST

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Valgarð Gíslason 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

FÖGUR  Indverska leikkonan Freida 
Pinto hefur vakið mikla athygli fyrir 
góða frammistöðu í kvikmyndinni 
Slumdog Millionaire, en myndin sóp-
aði til sín Óskarsverðlaunum á dög-
unum. Freida tók sig vel út á hátíð-
inni, þar sem hún mætti í þessum 
fagurbláa kjól.

Þ etta var ekki planað en auð-
vitað alveg velkomið,“ segir 

Freyja Sigurðardóttir fitnesskona, 
sem er ófrísk að sínu þriðja barni 
en yngri sonur hennar er aðeins 
15 mánaða og sá eldri fimm ára. 
Freyja og eiginmaður hennar, Har-
aldur Guðmundsson, hafa komið 
sér fyrir í Limasson á Kýpur en 
Haraldi bauðst þar góður knatt-
spyrnusamningur. Freyja 
er komin 14 vikur á leið 
og er alsátt í sólinni. Fjöl-
skyldan býr vel, húsið er 
á tveimur hæðum og með 

sundlaug svo Freyja á 
eftir að geta kælt sig 
niður þegar bumb-
an stækkar. „Við 

erum rosalega 
ánægð hérna og 

það verður fínt 
að geta vakn-
að og fengið 
sér sundsprett 
með bumbuna 
út í loftið,“ segir 
hún og bætir við: 
„Við ætluðum allt-
af að eignast fleiri 
börn og tímasetningin 
er reyndar mjög góð þar 
sem ég er bara heima og 

get notið þess að vera ófrísk um 
leið og ég hugsa um heimilið. Ég 
ætla að njóta þess í botn að vera 
ófrísk enda er þetta kannski síð-
asta skiptið. Mér finnst þetta ynd-
isleg tilfinning, að finna að það er 
lítið líf þarna inni.“ Aðspurð seg-
ist hún ætla að fæða úti en að 
foreldrar hennar ætli að koma og 

vera hjá þeim þegar nýjasti fjöl-
skyldumeðlimurinn kemur 

í heiminn. „Halli er alveg 
viss um að þett sé stelpa 
en ég veit það ekki. Það 
er voðalega gaman 
að eiga stráka og mér 
finnst ég orðin nokk-

uð flink með strákana, 
er svona strákamamma,“ 

segir hún hlæjandi en 
bætir við að það væri 

gaman að fá eina 
stelpu í hópinn. 
Þrátt fyrir barn-
eignir er Freyja alls 
ekki búin að leggja 

fitnessið á hilluna 
og keppti á Norður-

landamótinu í október þar 
sem hún lenti í öðru sæti. „Aron 
Freyr var bara tíu mánaða en ég 

hef aldrei verið í betra formi.“
 indiana@frettabladid.is

Freyja Sigurðardóttir fittnesskona á von á þriðja barninu

NÝTUR ÞESS AÐ VERA 
ÓFRÍSK Í SÓLINNI

ÁGÚST BENT SIGBERTSSON TÓNLISTARMAÐUR 
Í kvöld fer ég í grillveislu og svo í partí með Istanbúl-þema ásamt hópnum sem 
ég fór með þangað í haust. Reykt úr vatnspípum og legið á púðum. Á laugar-
dagskvöld er ég að spila á Prikinu ásamt félögum mínum í Rottweilerhundum. 
Sunnudagurinn verður rólegur enda verð ég eflaust bugaður af þynnku. 

Hamingjusöm
Freyja og Haraldur 

eiga von á sínu þriðja 
barni og hafa komið 
sér fyrir í Limassol á 

Kýpur þar sem Haraldi 
bauðst góður knatt-

spyrnusamningur.

„Ég er komin tæpa fjóra mánuði á leið,“ segir Gunnhildur Arna Gunnars-
dóttir, fyrrverandi ritstjóri 24 stunda og núverandi blaðamaður á Morg-
unblaðinu. Gunnhildur og eiginmaður hennar, Björn 
Friðrik Brynjólfsson, eiga von á öðru barni sínu í 
ágúst en dóttir þeirra, Margrét Arna, verður 14 mán-
aða í mars. „Sjálf á ég systur sem er einu og hálfu 
ári yngri. Mér fannst tilvalið að haga barneignum 
eins og mamma, eiga tvö börn sem fylgj-
ast að í uppeldinu,” segir hún. 

„Þetta var einfaldlega rétti tíminn fyrir 
okkur. Ég náði að púsla heimilislífinu og 
vinnu vel saman eftir að Margrét mín 
fæddist og sá því fljótt að barneignir 
þurfa ekki að standa í vegi fyrir að hægt 
sé að sinna krefjandi verkefnum.”  -iáh

Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir blaðamaður:

Á von á öðru barni

Ánægð 
Gunnhildur 
á von á sínu 
öðru barni í 
ágúst. 

„Ég reyni að leyfa þeim að njóta 
sín eins og þær eru og í því sem 
þær eru góðar í,“ segir Ástrós 
Gunnarsdóttir dansari um stúlk-
urnar sem keppa í Ungfrú Reykja-
vík. Keppnin fer fram á Broad-
way í kvöld, þar sem 23 stúlk-
ur keppa um titilinn, en Ástrós 
hefur séð um að þjálfa stelpurnar 
að undanförnu. „Æfingarnar hafa 
gengið mjög vel, en dagskrá-
in hefur verið ströng hjá stelpun-
um síðustu tvær vikurnar,“ bætir 

hún við. Kynnir kvöldsins verður 
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir sem 
var kjörin Ungfrú Ísland og Ung-
frú heimur árið 2005. Húsið verð-
ur opnað klukkan 19 á Broad-
way, en þeir sem heima sitja geta 
horft á beina útsending á Skjá-
einum klukkan 22. Aðspurð seg-
ist Ástrós ekki hafa hugmynd um 
hver muni bera sigur úr býtum. 
„Ég er ekki að spá í hver vinn-
ur, því þær eru allar sætar á sinn 
hátt.“   - ag

Ungfrú Reykjavík valin í kvöld

Flott Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir mun 
krýna arftaka sinn í kvöld, en hún var 
kjörin Ungfrú Reykjavík 2008.

helgin
MÍN

S N Y R T I -A K A D E M Í A N

Brún án sólar!
Vorum að fá frábært nýtt brúnkuspray frá Su-do. Einstakt spray sem 

gefur fallegan og eðlilegan lit. Auðvelt til notkunnar fyrir alla. Handhægar 
umbúðir. Getur brúnkað þig sjálf hvar sem er.

Fæst í verslun Snyrtiakademiunnar, Snyrtistofunni Lipurtá 
Snyrtistofunni Gyðjunni, Snyrtistofunni Laugar- spa og Snyrtistofunni Cöru.

 

Ekkert helv… væl
Markaðsmenn Íslands ætla að fjöl-
menna á íslenska markaðsdaginn 
á morgun sem haldinn er undir yf-
irskriftinni Ekkert helv… væl. Að 
sögn Elísabetar Sveinsdóttur, for-
manns stjórnar Ímark, gengur ráð-
stefna sem haldin er í tilefni dags-
ins út á pepp og að stappa í menn 
stálinu, enda dugi ekkert annað á 
þessum síðustu og verstu tímum. 
Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni 
eru Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 
lektor við Háskóla Íslands, sem 
er þekkt fyrir skrif um von 
og hamingju meðal annars. 
Um kvöldið verður svo blás-
ið til fagnaðar auglýsingafólks 
en þá verða veitt verðlaun fyrir 
bestu auglýsingar ársins 2008.



70%

30%

70%

KERTASTJAKI
var 990,-

nú 297,-

SPRITTKERTI, með ilm 

verð frá 483,-

KERTASTJAKI
var 590,-

nú 177,-

KERTI, voitives

verð frá 273,-

VASI með drekaflugum
var 2.490,-

nú 1.245,-

CHESTERFIELD SÓFI
áður 149.900,-

nú 104.930,-

CHESTERFIELD STÓLL
áður 69,900,-

nú 48.930,-

VASI, var2.990,-

nú 1.495,-

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

komdu inn í hlýjuna ...
Lokað á Smáratorgi sunnud. 1. mars vegna talningar.

Matvara

50%
kaffi, te, kakó, olíur, 

hunang ofl.

horn!
tilboðs

ýmis tilboð 
       í gangi!

þar fást gallaðar vörur 
á mikið lækkuðu 

verði!

EL
0,-

ú 48

30%
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M
ataráhugi er mér 
í  blóð borinn 
og ég held ég 
hafi fæðst með 
svuntuna. Hins 

vegar var ég eitthvað seinni til að 
byrja að vaska upp,“ segir Friðrika 
Hjördís Geirsdóttir, fjölmiðlakona, 
móðir og háskólanemi. Friðrika er 
mætt aftur í sjónvarp og mun sjá 
um matarinnslag á miðvikudög-
um í Íslandi í dag þar sem hún 
ætlar að kenna Íslendingum ein-
faldar leiðir að ýmsum þekkt-
um og óþekktum réttum. „Það 
eru alltaf allir að flýta sér og því 
ætla ég að vera með þægilegar og 
stuttar leiðir að góðum réttum. 
Ég ætla að elda allt mögulegt og 
réttirnir munu endurspegla það,“ 
segir hún brosandi. 

SJÓNVARP DRAUMURINN
Friðrika lærði matreiðslu í Lond-
on fyrir tíu árum og hefur síðan 
starfað við mat þó hún hafi ekki 
unnið á veitingahúsi. Hún segist 
ansi nálægt draumastarfinu sínu 
þessa dagana enda hafi draum-

urinn verið að stýra eigin mat-
reiðsluþætti í sjónvarpi. Auk vinn-
unnar er hún að læra næringar-
fræði í Háskóla Íslands og hún 
segir þá þekkingu skila sér í sjón-
varpið.

Þar fyrir utan sinni hún fjöl-
skyldunni en hún og eiginmaður 
hennar, Stefán Hilmarsson, eiga 
tvo litla drengi. Sá eldri, Gunnar 
Helgi, er tveggja ára en sá yngri, 
Hinrik Hrafn, tíu mánaða. „Það er 
kostur að eiga börn með svona 
stuttu millibili. Þeir eiga eftir að 
verða eins og tvíburar, bilið stytt-
ist alltaf á milli þeirra,“ segir 
hún og bætir við að hún sé dug-
leg að elda hollan og góðan mat 
handa sonunum. „Ég gef þeim t.d. 
ferskt grænmeti og ávexti, lifrar-
pylsu og kjúkling sem ég gufusýð 
og mauka handa þeim yngri. Ég 
passa að þeir fái fjölbreytta fæðu 
og ég læt þá alltaf taka lýsi. Ég 
hef tröllatrú á lýsi og það sleppur 
enginn út úr húsi án þess að taka 
lýsi á mínu heimili. Sér í lagi yfir 
vetrarmánuðina þegar við fáum 
enga sól.“  

EKKERT SAMVISKUBIT
Friðrika segist elda alls konar mat 
en einhverra hluta vegna sé margt 
úr ítalskri átt. „Ég dett samt alveg 
í sætindi og sósur enda á fólk að 
leyfa sér það annað slagið. Að-
alatriðið er að borða með góðu 
hugarfari og alls ekki vera með 
samviskubit því þá sest óhollust-
an frekar á mjaðmirnar og mag-
ann. Ef við njótum matarins fáum 
við líka svo miklu meira út úr líf-
inu og það sama á við allt sem 
við tökum okkur fyrir hendur. Ef 
við tökum á móti hverju verkefni 
með góðu hugarfari komumst 
við lengra en með því að berjast 
á móti hlutunum,“ segir hún og 
bætir við að henni hafi alltaf tek-
ist að horfa á björtu hliðarnar. 

„Sumum finnst ég kannski óþol-
andi jákvæð og það fer kannski í 

Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir 
fjölmiðlakona segir 
mataráhugann sér í blóð 
borinn en hún ætlar að 
kenna Íslendingum að 
elda í þættinum Ísland í 
dag. Friðrika þekkir erf-
iðleika af eigin raun en 
eldri sonur hennar kom 
í heiminn eftir tæplega 
26 vikna meðgöngu. Hún 
segir lífsreynsluna hafa 
kennt sér margt.

Viðtal:  Indíana Ása Hreinsdóttir

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

HORFI ALLTAF Á BJÖRTU HL

taugarnar á einhverjum að ég sé 
aldrei í fýlu en ég er alveg með 
skap. Lífið hefur bara upp á svo 
margt skemmtilegt að bjóða,“ 
segir hún hress í bragði. 

MATARBOÐIN Í KREPPUNNI
Aðspurð hvort matarinnkaup-
in hennar hafi breyst í dýrtíðinni 
segir hún svo vera. „Ekki spurning. 
Í dag geymi ég alla strimla úr búð-
unum og skoða þá vel og hneyksl-
ast á hvað allt er orðið dýrt og 
auðvitað reyni ég að skera niður,“ 
segir hún en bætir við að fólk 
verði að gleðja sig einhvers stað-
ar mitt í þessu dimma skammdegi 
og slæma efnahagsástandi og þá 
sé matur góð leið til þess. 

„Matur er tilfinningatengdur 
og gefur okkur svo mikla gleði. 
Ég held við ættum að reyna að 
spara alls staðar annars staðar 
ef við getum. Það er líka hægt að 
vera með hnitmiðaðri innkaup, 
skrifa innkaupalista, kaupa fyrir 
fleiri máltíðir í einu, frysta mat 
og passa að hann skemmist ekki 
í ísskápnum,“ segir Friðrika sem 
telur að fólk haldi frekar matar-
boð heldur en að fara út að borða 
núna, enda séu þau kjörin vett-
vangur til að rækta vinina.

BÖRNIN MIKILVÆGUST
Þrátt fyrir að alvarlegt ástand ríki 
í samfélaginu lætur Friðrika það 
ekki draga sig niður. Hún þekk-
ir erfiðleika af eigin raun en þau 

hjónin eignuðust eldri dreng-
inn eftir aðeins tæplega 26 vikna 
meðgöngu og var tvísýnt um líf 
hans um tíma. Gunnar Helgi var 
aðeins 3,5 merkur og 33 cm þegar 
hann kom í heiminn og varð að 
eyða þremur fyrstu mánuðum 
ævi sinnar á vökudeild Landspít-
alans. 

Í dag er hann stór, sterkur og 
orkumikill og það má með sanni 
segja að hann sé kraftaverkabarn. 
Þar sem Friðrika hafði ekki feng-
ið að sjá Gunnar Helga fyrsta sól-
arhringinn fannst henni afar sér-
stakt að geta farið heim með yngri 
drenginn strax daginn eftir að 
hann kom í heiminn. „Mér fannst 
hann líka svo stór og skildi ekki 
að börn gætu verið svona stór en 
hann var 15 merkur,“ segir hún 
hlæjandi. 

Hún segir reynsluna af því að 
hafa eignast fyrirbura hafa kennt 
sér margt og efast um að hún liti 
sömu augum á það sem er að ger-
ast á landinu í dag ef hennar nyti 
ekki við. „Þessi lífsreynsla breytti 
sýn minni á allt lífið.  Börn eru-
það mikilvægasta sem við eigum 
og skipta mestu máli. Eftir að 
hafa verið svona nálægt dauðan-
um gerir maður sér grein fyrir að 
ýmsir hlutir sem fólk er að hafa 
áhyggjur af eru í rauninni svo lít-
ilvægir.“ 

Hún segir seinni meðgönguna 
hafa gengið vel en þá fór hún tvær 
vikur fram yfir. „Mér tókst að halda 

í bjartsýnina og grínaðist með það 
á þrítugustu viku hvort hann færi 
ekki að láta sjá sig,“ segir hún og 
bætir við að bræðurnir séu góðir 
vinir. „Þetta gengur mjög vel eða 
svo lengi sem Hinrik lætur dótið 
hans Gunnars Helga í friði,“ segir 
hún hlæjandi.

VÖKUDEILDIN FRÁBÆR
Friðrika segist eiga starfsfólki 
vökudeildar Landspítalans mikið 
að þakka. „Þetta er frábær deild 
og ein sú besta í heiminum á sínu 
sviði og þarna starfar afar vel valið 
fólk. Barnaspítalinn er mér hug-
leikinn og þess vegna höfum við 
reynt að styðja við bakið á honum 
eins og við getum. Mamma vann 
t.d. milljón í happdrætti um dag-
inn og ákvað að gefa Gunnari Helga 
peninginn svo hann gæti gefið 
vökudeildinni hann,“ segir hún og 
bætir við að vonandi birtist meiri 
nágrannakærleikur í samfélaginu 
samfara öllu því sem er að gerast. 
„Vonandi setur fólk fjölskylduna 
enn frekar í forgang og við lærum 
að meta lífið út frá öðrum gildum 
en áður. Í dag gildir mestu að fólk 
standi saman, fari ekki í sundur 
og peppi hvort annað upp. Það er 
mikilvægt að hugsa fallega og já-
kvætt og hitta vini og halda utan 
um hvert annað. Líka að bjóða 
vinum í mat, hreyfa sig og byggja 
upp líkamann. Ef þetta er það sem 
kemur út úr kreppunni getur hún 
ekki verið alslæm.“ 

Jákvæð Friðrika Geirsdótt-
ir horfir alltaf á björtu hliðarnar 
og fer aldrei í fýlu. 
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Stjörnumerki: Vatnsberi.

Besti tími dagsins: Hádegið.

Geisladiskurinn í spilaranum: The Very Best 
of Astrud Gilberto.

Uppáhaldsverslunin: 
Hagkaup, finnst ekki 
Íslendingum skemmti-
legast að versla þar? 
Já, og Whole Food 
Store í New York, hin 
fullkomna matvöru-
verslun.

Uppáhaldsmaturinn: Sveiflast frá degi til 
dags hvað mér finnst gott. Yfirleitt nýt ég 
matarins það mikið að mér finnst ég alltaf 
vera að borða uppáhaldsmatinn minn.

Líkamsræktin: 
Fer í World class 
5-6 sinnum í viku.

Mesta dekrið: Líkamsræktin, svo finnst mér 
voða gott að láta nudda mig öðru hverju.

Mesta freistingin: Að „sofa“ yfir mig þegar 
ég þarf að mæta eitthvert.

Ég lít mest upp til: … himins.

Áhrifavaldurinn? Martha 
Stewart og móðir Theresa.

Draumafríið? Mig langar mikið 
til að skoða hvern krók og kima 
í Asíu.

Hverju myndirðu sleppa ef þú yrðir að 
spara? Rafmagni, ég er mjög hrifin af kertum, 
arineldi og góðri bók.

 operated by v8 ehf

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

Opið 

föstudag 11-18.30 

laugardag 11-17

Flottust !

Fjöldi frábærra tilbo›a

Fjöldi frábærra tilbo›a
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tíðin
✽  tekur púlsinn

TANNBURSTINN

SJÓNVARPIÐ

SKÍÐIN MÍN ERU Í UPPÁHALDI

Agnieszka Baranowska og Elísabet Brynhildardóttir:

Halda listasýningu 
hjá Sævari Karli
Myndirnar byggjast á sameigin-
legum áhuga okkar á íslenskri 
náttúru, dramatík, sögum og æv-
intýrum,“ segir Agnieszka Baran-
owska um myndlistarsýningu 
sem hún og Elísabet Brynhildar-
dóttir standa fyrir í Galleríi Sæv-
ars Karls. 

Á sýningunni, sem verður opnuð 
7. mars, gefur að líta 22 myndir 
sem Elísabet hefur gert út frá ljós-
myndum Agnieszku. „Myndirnar 
segja heildstæða sögu manns og 
náttúru á sjónrænan hátt,“ segir 
Agnieszka.   -ag

SPENNANDI SÝNING  Milljarðamærin, sem hrökkl-
aðist úr bænum fyrir löngu með smán en auðgaðist síðan 
gríðarlega, lofar bæjarbúum háum fjárhæðum að uppfylltu 
skilyrði sem kallar á blóðuga fórn. Mögnuð sýning um ást, 
græðgi og hatur í Borgarleikhúsinu annað kvöld.

IPHONE-INN 

FLUGHNÝTINGA-
SETTIÐ  sem ég 
fékk að gjöf frá dás-
amlegum frænkum 
mínum, ekkert jafn-
ast á við að veiða fisk 
á flugu sem hnýtt er 
af manni sjálfum.

TOPP

10

PÍANÓIÐ MITT 
 sem Andrés vinur minn nánast 

gaf mér á sínum tíma, það 
er eitthvað svo skemmtilega 

skrallandi falskt.

Listakona
Agnieszka 

opnar mynd-
listarsýningu 

7. mars ásamt 
Elísabetu Bryn-

hildardóttur.

SAGE NO 4  
FLUGUSTÖNGIN MÍN  

sem vinir mínir gáfu mér 
í útskriftargjöf. Hún hefur 

veitt mér ógleymanlega 
hamingju ótal sinnum.

MAC-INN MINN  sem ég keypi mér í Kanada þegar dollar-
inn þar var í dásamlegu lágmarki, sennilega bestu kaup 
sem ég hef gert.

SEAGLE-GÍTARINN 

HALLGRÍMUR ÓLAFSSON
leikari

ULLARPEYSAN 
 frá Farmers mark-
et  sem einhver stal 
af mér í vetur. Dás-
amleg peysa sem 
ég verð að fá aftur, 
svo þú sem tókst 
hana vinsamlega 
skilaðu henni!

Dramatískt Myndir Agn-
ieszku og Elísabetar segja 
heildstæða sögu manns 
og náttúru.



LAUGAVEGUR 
Mán. – Fös. 11–18.
Lau. 11–16.

SMÁRALIND
Mán. – Fös. 11–19.
Lau. 11–18. Sun. 13–18.

80% AFSLÁTTUR
SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLUNNAR
NÝJAR VÖRUR Í NÆSTU VIKU

Burberry   I   SportMax   I   Sportmax Code   I   Filippa K   I   Patrizia Pepe   I   GK Reykjavík   I   Rutzou   I   Lee   I   Wrangler



Góður morgunverður með börn-
unum og manninum mínum.

Skelli mér í Pilates- 
tíma.

Góður löns 
með mann-
inum mínum.

Gæðastund með fjölskyldunni, til 
dæmis að fara með alla grísina út 
að renna í snjónum.

Matarboð með vinafólki og 
ekki skemmir fyrir að taka eitt 

skemmtilegt spil.

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Helga Lind Björgvinsdóttir 
fyrirsæta

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 27. FEBRÚAR 2009

„Jóhanna Guðrún er fædd 
16.10.1990, sem er 27 og útkom-
an er 9. Talan níu er ákveðin al-
heimstala. Níurnar eru umhyggju-
samar, ofsalega góðar að hugsa 
um fólk og ef maður fer á spítala, 

þá ætti maður að tékka hvort það væri ekki nía á vakt-
inni því þá er alveg pottþétt að maður hrekkur ekki upp 
af. Níurnar hafa mikla aðlögunarhæfni og eru hálfgerð 
kamelljón. Þær eru yfirleitt hugsjónafólk, sem berst fyrir 
réttindum annarra, en gott dæmi um níu er Gaui litli. 

Jóhanna Guðrún er að fara yfir á lífstöluna 1 sem segir 
að nú fer allt að byrja. Ég var svo heppin að fá að kíkja 
á lífstöluna hennar fyrir daginn góða og sá að það var 
ekkert nema sigur í kortunum hennar. Hún á eftir að 
gera góða sigra á árinu því þetta er ár tækifæranna. Eitt 
sem gæti háð henni er að hún er með dálítið lítið hjarta 
og á það til að taka hluti of nærri sér, svo hún þarf að 
vera meira þorin og henda sér bara út í djúpu laug-
ina þótt hún hafi hvorki kork né kút. Hún er tilfinninga-
næm og traust manneskja sem þarf að finna í sér töff-
arann og vera sjálf sín eigin fyrirmynd. Almættið mun 

sjá henni fyrir því að hún komist áfram, þar sem 
stjörnurnar eru henni hliðhollar á þessum tíma. 

Jóhanna þarf að passa sig á að hafa ekki áhyggj-
ur af smáatriðum sem skipta engu máli, heldur 
einblína bara á sigurinn og tilfinningunni sem fylg-
ir sigrinum. Hún á eftir að gera okkur stolt í Eur-
ovision og það besta er að hún á sjálf eftir að vera 
mjög stolt af sér. Þú ert á blessunarlega 
góðu ári, Jóhanna Guðrún, og nýju tíma-
bili til tíu ára, til hamingju með það.“ 

KLINGENBERG SPÁIR
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söngkona
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2
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Kleopatra KristbjörgBrot úr bókinni 

Hermikrákuheimur:
Við ráðum hvað við gerum við veljum það.
Við höfum öll frjálst val og ráðum hvað
við veljum en það fer eftir þroska sálarinnar.

Bókin þín Hermikrákuheimur hefur hjálpað mjög 
mörgum og jafnvel bjargað mannslífum. Spekingar 
hafa spáð bókinni frægð og frama, segja að hún 
eigi eftir að fara sigurför um heiminn. Hvað viltu 
segja um það Kleopatra? – Ég veit ekkert hvað ég 
á að segja um það, held ég trúi því ekki. – En það er 
nú samt mjög trúlegt og vonandi verður það því þessi 
bók verður að komast í hendur heimsins til að hún 
geti hjálpað sem fl estum. Það er nú þitt áhugamál 
að breyta þessum sjúka heimi, kveikja ljós í öllu 
þessu myrkri. En til þess þarf að gefa bókina út 
á ensku til að byrja með og svo helst út um allan 
heim. Hefur þú ekki spáð í það að koma henni út 
fyrir landsteinana? –Það er búið að þýða bókina yfi r 
á ensku og ætlunin var að reyna að koma henni á 
erlendan markað en svo kom bara kreppan og allt fór 
í klessu! -  Meinar þú að hætt hafi  verið við að gefa 
hana út erlendis?- Já, í bili allavega. Það vantar fjár-
magn eða samband við erlent bókaforlag. – Sér ekki 
bókaforlagið þitt um þau mál? – Bókaforlögin þurfa 
að standa undir sér og eins og sakir standa fara þau 
ekki að standa í stórræðum. Ég þyrfti þá að gefa hana 
út sjálf t.d. í Ameríku eða Bretlandi en þá vantar mig 
sambönd sem geta komið mér inn í eitthvað bókafor-
lag. Án sambanda er það varla hægt nema þá að borga 
einhverju forlagi fyrir að taka hana inn. – Sem sagt, 
þig vantar fjárstyrk? – Bókin hjálpar öðru fólki, ekki 
mér. Þannig að það væri góðverk ef einhver vildi taka 
hana að sér, einhver sem hefur annað hvort fjármagn 
eða sambönd. En annars bíður þetta bara betri tíma. 
Koma tímar og koma ráð. – Kleopatra ef þú værir Guð 
hvað myndir þú þá gera fyrst og fremst? – Auðvitað 
breyta heiminum, eyða hatri, grimmd og græðgi, öfund 
og afbrýðisemi. Lækna alla geðsjúklingana og Gróa á 
Leiti fengi ekki að vera til. – Þú elskar að vera í sveit 
þegar þú átt frí og áhugamálin þín eru m.a. ljóð, 
söngur og dans. En þar fyrir utan ertu mikill hugs-
uður og spekingur sem þráir að geta hjálpað fólki. 
Ekki rétt? – Ég er alltaf að spá og spekulera í því sem 
mér fi nnst skipta máli þ.e.a.s. lífstilganginum og reyna 
að leysa lífsgátuna. – Hvað fi nnst þér skipta mestu 
máli?- Kærleikurinn. - Maðurinn í lífi  þínu, hvernig 
á hann að vera? – Heilbrigður og heiðarlegur, traustur 
og trúr. Verður líka að vera mjög rómantískur og tríta 
mig fl ott og vel. Hann verður að vera gáfaður og helst 
að hafa sömu áhugamál og ég a.m.k. elska sveitasæl-
una. Verður að vera þrifi nn og hreinlátur. Kímnigáfuna 
má ekki vanta. Alls ekki að taka þátt í  bullinu og rugl-
inu. Ekki vera hermikráka í hermikrákuheiminum enda 
væri hann þá mjög heimskur, þætti mér. – Kleopatra 
hvað er best? – Að elska og vera elskaður. Hafa ein-
hvern til að kúra hjá, einhvern sem hægt er  að treysta 
og manni þykir vænt um. Þá þarf maður ekkert annað 
þ.e.a.s. sé maður nokkuð í lagi, ég á við heilbrigður.  
– Hvað er dýrmætast? – Það sem ég var að segja og 
svo að hafa góða heilsu og líða vel. Eiga heilbrigð börn 

og barnabörn, góða vini og heilbrigt líf. Að öllum líði 
vel sem manni þykir vænt um. – Hvað viltu segja um 
ást? – Dásamlegasta tilfi nningin, gefur mestu lífsgleð-
ina og lífsorkuna þ.e.a.s. ef hún er heilbrigð og byggð 
á gagnkvæmu trausti. – En hvað um kynlífi ð? – Það 
verður að vera heilbrigt, hreint og tært en ekki sóðalegt 
og afbrigðilegt. Auðvitað á að stunda það þegar um ást 
er að ræða en ekki út um allt, ekki skyndikynni. Að vera 
hrifi n af bólfélaganum er nú alveg lágmarkið. – Hvað 
var best á árinu 2008? – Að vera upp í sveit í sumar-
bústað sérstaklega við Þingvallarvatn síðast liðið haust 
og vetur þegar trén voru þakin nýfallinni mjöll. Þegar 
ég fór heim á æskustöðvarnar og upplifði alla náttúru-
fegurðina þar og fór að leiðinu hennar mömmu, afa og 
ömmu. Hvergi er eins fallegt eins og á Vopnafi rði en 
það sá ég ekki  þegar ég bjó þar. Að koma þangað sem 
gestur upplifði ég allt á ólíkan hátt heldur en á meðan 
ég bjó þar. Það var sambland af sælu og angurværð. 
Enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur – Einhver 
heilræði? -  Lífi ð er svo stutt og þau eru svo dýrmæt 
þessi ár, hvað þá þegar fólk er komið yfi r miðjan aldur. 
Ekki eyða þeim í bull! Ekki vera dofi nn í lífi nu eða sof-
andi! Mér fi nnst að fólk eigi að vera þakklátt fyrir það 
sem það á og njóta þess sem það hefur, í stað þess að 
vera á eilífum fl ækingi  haldandi að grasið sé grænna 
hinum megin. Þá er fólk alltaf á fl ótta og endar á lífs-
fl ótta! Lifi ð í ljósi! Ekki gleyma Guði! Ég vil nota tæki-
færið og þakka öllum sem hafa keypt bókina og kunna 
að meta hana. Segir Kleopatra í febrúar 2009. 



VW CADDY LIFE DISEL. Árgerð 2005, 
ekinn 197 þ.km, DÍSEL, 5 gírar, 5 manna. 
Tilboð 890 þús. 100 % lán

NISSAN TERRANO II. Árgerð 1998, 
ekinn 170 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Tilboð 
399 þús

OPEL COMBO C VAN MEÐ GLUGGUM. 
Árgerð 2004, ekinn 51 þ.km, BENSÍN, 5 
gírar. Tilboð 890 þús

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Allt að 100% lán í boði
NISSAN PATROL GR LEÐUR LÚGA . 
Árgerð 2000, ekinn 152 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 2.090.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

BMW 116 I ,03/2006 ek aðeins 22 
þ.km, 5 gira, 16“ álf, sumar & vetrard, 
rétt verð 2590 tilboð 1990 ákv erlent 
1290

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

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

Toyota Avensis Sol f.skr 9/2005 ek 
45 þús, bsk Verð kr 2.350.000 Tilboð 
1.950.000 Mjög vel með farinn bíll

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

LAND ROVER DISCOVERY. Árg. 1999, 
ek. 195þús.km, BENSÍN, Ssk. Verð 
1.990þús. Tilboð 1.290þús. Rnr.102929. 
S. 864 8866 www.x4.is

SKODA OCTAVIA. Árg. 2005, ek. 59þús.
km, BENSÍN, bsk. Gott staðgreiðsluverð. 
Rnr.102702. S. 896 9616 www.x4.is

MINI COOPER. Árg. 2002, ek. 95þús.
km, BENSÍN, Ssk. Gott staðgreiðsluverð. 
Rnr.102893. S. 896 9616 www.x4.is

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar 
bíla á söluskrá og á staðinn.

www.x4.is

VW BORA árg 8/1999, ek 129.
þ km, 1.6L, 5 gíra, Álfegur, rafdrifnar 
rúður, Spoiler, Verð 590.þ Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 5672700

PEUGEOT 206 XR PRÉSENCE, árg 
11/2002, ek 84.þ km, 1.4L, 5 gíra, 
Ný tímareim, Ný smurður, Ný skoð-
aður, Verð aðeins 450 þ. Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

(BB190) RENAULT MEGANE BERLINE, 
árg.8/2005, ek 65þús.km, beinsk, rafm 
rúður og speglar, cd, ofl. Ásett verð 
1490 þús.kr, Tilboð 1190 þús.kr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Sk. ‘10 V. 130 þús.
Til sölu Opel Astra árg. ‘96 station. Ek. 
160 þús. sk. ‘10 Góðu bíll. V. 130 þús. 
S. 891 9847.

Renault Megane vél 1.6. Árg. ‘98. Ek. 
140 þ. 5 gíra. Ný olía og ný tímareim. V. 
200 þ. S. 865 6473.

Fjarstýrðir rafmagns- og bensínbílar í 
úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 
5870600, www.tomstundahusid.is

MMC Space star árg. ‘02. Vél 1.6. 
Sjálfskiptur. Ek. 100 þ. Ný tímareim, ný 
dekk. V. 380 þ. S. 868 4432.

Góður bíll á TILBOÐI
Opel Astra 1200 GL Ecotec nýskr 4/2000 
ekinn 99 þ km 5 gíra heilsársdekk sk 09 
góður bill mikið endurnýjaður eyðir ca 
5-7 á 100km verð 586.000- TILBOÐ 
390.000- upplí síma 863-0149

Ofurtilboð á fjarstýrðum GS Bensínbíl 
kr 25,999,- Hagkaup Garðabæ 563 
5000

VW Golf Comfortline, árg. 2005 (skr. 
í júní), ek. 30 þús km. Svartur Verð: 
TILBOÐ. SÍMI: 846 2636 (eftir kl: 
19:00)

Til sölu Svartur Skoda Octavia 1.8 Túrbó 
‘03. ek 96þ ný tímareim ofl. V. 1290þ 
S. 847 9757

 0-250 þús.

Nýskoðaður 2010 verð 
160 þús.

Suzuki Vitara árg ‘92, ek. 165 þús, 
nýskoðaður 2010, 5 d, óryðgaður bíll. 
Lítur vel út, gott eintak. Verð 160 þús. 
S. 691 9374

Ódýr! 155 þús stgr. !
VW Golf árg. ‘97. Ekinn 177 þús. 
Skoðaður. Nýleg dekk. Allar upplýsingar 
í síma 860 6610.

TILBOÐ 240 ÞÚS!
Opel Astra 1,2 árg 12/’99 ek.125 þús
.3ja dyra,ný skoðaður 2010,eyðir mjög 
litlu,listaverð 480 þús TILBOÐ 240 þús. 
s.691 9374

 250-499 þús.

Toyota Avensis 1,8 árg 99. Ekinn 169 
þús km. Sjálfsk. Dráttarkrókur. Góður 
bíll. Verð 490 þús. S:8645499 eftir 
kl. 16:00

 2 milljónir +

Dökkgrár Rav 4 GX til söluÁrgerð 
2006Keyrður um 30 þús kmSjálfskiptur, 
skyggðar rúður, dráttarkúla, gúmmím-
otta í skotti og heilsársdekk.Skoðum 
uppítöku á ódýrari bíl.Upplýsingar gsm. 
8402867 

 Bílar óskast

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

Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. helst 
ekki eldri en ‘97 má þarfnast lagfær-
inga. S. 691 9374.

Vantar vél í Ford Transit : Má vera vél 
frá 2001 til 2006 árg,. 2,4 og er 125 
hestöfl fyrir afturhj,dr, bíl. Guðmundur 
s: 864-6600.

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

Óska eftir ódýrum bíl, 30-90 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

Óskum eftir eftirfarandi 
bifreiðum til kaups:

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

 Jeppar

Willis CJ5 árg. ‘77 8cc. 38“ dekk. Bíll 
í góðu standi. V. 500 þús. S. 860 7200.

Óska eftir nýlegum Big Horn dekk-
um, 27x12R12á felgum fyrir Can Am 
outlander 800 fjórhjól. Jón í síma 844-
2426

 Mótorhjól

Gamalt mótorhjól óskast má þarfnast 
uppgerðar uppl í síma 8944274( Flest 
kemur til greina)

ÓSKAST KEYPT!
Motorjhól óskast allt að 200.000 stgr 
má þarfnast lagfæringa ekki minna en 
500 cc. uppl í síma 842-6605

 Fjórhjól

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

FJÓRHJÓLADRIFIN GÖTUSKRÁÐ 
FJÓRHJÓL Á FRÁBÆRU VERÐI. 
HAGKAUP GARÐABÆ S. 563 5000.

 Fellihýsi

Vantar fellihýsi, Cheyenne eða samb. 
með fortjaldi. Stgr. í boði. Inga 693-
0850.

 Vinnuvélar

Nýlegar (‘07-’08) belta og hjólagröfur 
til sölu. 5-36 tonn. Vel búnar og í topp-
standi. Uppítaka mögul. Ísl. fjárm. Uppl. 
s. 824 1840 Landsverk ehf.

Til sölu flatvagn 40 feta með gámalás-
um á fjöðrum. S. 693 5393.

 Hjólbarðar

4 stk. dekk 185/65R15 á flottum álf. á 
50þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Sunny álf. 
á 20þ. 4 stk. dekk 185/65R14 á Escord 
felgum á 10 þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

Er að rífa Corollu ‘96, Escord ‘98, 
Sunny 4x4, Sedan Twin Cam árg. ‘92. 
Accent árg. ‘95. Impreza árg. ‘97. Vinstra 
framljós á BMW X3, aftari hljóðkútur á 
Hyundai Tuscon S. 896 8568.

Nýkomnir í niðurrif:
BMW 318/ diesel ‘04, Volvo S40 
‘01, Subaru Impresa ‘00, Pajero 

Sport diesel árg’ 00.
Uppl. í s. 893 5517

Toyota Hiace diesel 2.4 til sölu kram 
(mótor, gírkassi) 2000 módel. S. 896-
0767

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00-
’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06. 
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia, 
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen 
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið 
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

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

 Bókhald

Geri skattframtöl fyrir 9.900 kr. Er viðsk.
fræð/endursk. frá HÍ. m/reynslu. S. 
661-3703. www.ragnaru.is

TÓMAS BÓKARI & 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

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

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

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

 Búslóðaflutningar

Alhliða flutningaþjónusta, allar stærðir 
bíla. Ódýr þjónusta. S. 561 3333

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

Búslóðaflutningar Stór 
bíll. S. 692 7078 

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

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

G.M. Byggir ehf, pípulagningaþjónusta. 
Tökum að okkur nýlagnir, viðhald og 
breytingar. Uppl í síma 8636301.

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

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

 Nudd

Whole body massage. Check the girl 
from Czeck.S.8411837

 Whole body massage. 21 year girl. S. 
895 0386.

Nudd Nudd Nudd- Full Service Melissa 
or Barbara. S.616 2170

Whole body massage. S. 841 8529.

 Iðnaður

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

 Spádómar

Ljósið s. 908 6060
Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður. 
Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn 
visa/euro

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

Bílaverkamaður, gerir allt. Bremsur, 
tímareim, kúpling, rafmang, lesa bíl 
inní tölvu. 25% afsláttur. S. 821 9567 
& 821 3567.

 Önnur þjónusta

Allar Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

Opin mánudag- föstudag 
frá kl 09 - 17.30. laugardaga 
10-14. Sími 552 5540. & 861 

4380. Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

 Til sölu

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

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Plastmódel í miklu úrvali. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 
5870600, www.tomstundahusid.is

Fundarhamrar og listavel gerðir tré-
rennihlutir upplýsingar í síma 8962773 
Eddi

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

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Eldavél á 8þ. Eldhúsháfur á 15þ. 
Þvottavél á 15þ. Bílahátalarar á 5 þ. 
Rúm á 5 þ. Barnakerra á 1þ. 20“ 
TV á 5þ. 15“ Tölvuflatskjár á 10þ. 
Borðstofuborð á 3þ og 1þ. Bíla-cd á 
8þ. Svartur leðurstóll á 5þ. Flúorljós á 
1þ. stk. Vatnshitari á 20þ. Skíði, skór, 
stafir á 5þ. Nýtt rafmagnsreiðhjól á 35þ. 
Keramikhelluborð á 10þ. S. 896 8568.

Sel Evrur fyrir íslenskar krónur. 
Upplýsingar á Evrurogkronur@gmail.
com

Bergiðjan ehf 
Smiðshöfði 12, Reykjavík 

867 3245 / 869 1690 /

699 2698
Trétröppurnar vinsælu komnar 

aftur.
Jafnframt tökum við að okkur 
alla almenna trésmíðavinnu.

 Verslun

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

 Óskast keypt

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Iðnaðaruppþvottavél óskast keypt. 
Uppl. í s. 663 4521

Óska eftir að kaupa klósett sem fer í 
gólf. Einnig handslökkvitæki. S. 896 
8568.

 Heimilistæki

Óska eftir þvottavél 6997813

Kupersbusth 12 ára eldavél til sölu, lítur 
þokkalega út. V. 10 þús. S. 553-3104

 Sjónvarp

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

 Tölvur

50.000 kr. verðlaun !
Hver sá/sú sem getur gefið upplýsingar 
um innbrot í bifreiðina Opel Astra NV-
963 þann 24. feb er heitið 50 þús. kr. 
Hægt er að skila því sem stolið var til 
lögreglu eða hringja í s. 862 8980 og 
ég mun geta sótt þýfið.

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

 Vélar og verkfæri

 Dýrahald

Hamstradagar
Öll hamstrabúr á 30% afsl. Hamstur 
frítt, með hverju búri. Dýragarðurinn 
Síðumúla 10 S:517-6525

 Ýmislegt

Flottar nýjar vörur. www.pylones.is 
PYLONES Smáralind, komið og skoðið 
:-)

 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

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
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 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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.

Heilnudd Heilnudd.  
Uppl. í s. 616 7232.

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

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili - 

Langtímaleiga / 
Guesthouse long term 

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

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

www.heimkynni.is
Til leigu 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

Til leigu björt og snyrtileg 48fm stúdíó-
íbúð í Furugrund í Kóp. Uppl. gefur Ari 
í s.860 1896

Íbúð í Seljahverfi til leigu Íbúðin er í 
kjallara í þríbýli. Leiga 105 þús. á mán. 
með hita. Nýleg eldhúsinnrétting, park-
et og flísar. Sérinngangur og aðgangur 
að garði. Upplýsingar Gunnar s: 821 
7722, Bryndís s: 821 7725

Til leigu: Einstaklingsíbúð að 
Háteigsvegi, 60 þús á mán. tveir mán 
fyrirfr. uppl í s: 690-8466.

3ja herb íbúð til leigu. Nálægt 
Smáralind, flott hverfi. 897-9161. 
Verðhugmynd 120þús.

Room+kitchen for rent in downtown 
Rvk. Access to bathroom and laundry 
room. Free ADSL. 47000 per month. 
Call 6993236.

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

75 fm íbúð í 105 Rvk. Hagstætt verð. 
Laus strax. Uppl. í s. 696 1855.

2 sameiginleg herb. í miðbæ Rvk. pnr. 
105. Húsgögn fylgja. V. 55þ. S. 895 
0482.

Ásgarður 108 RVK.Til leigu 4ra herb.
mjög góð og björt íbúð.Allt nyupgert.
Fyrir-skilvísa og reglusama.140+rafm.
Upplýsingar í síma 7722053, 8204344.

Til leigu v/Laugaveg, 2 íbúðir, 3 herb og 
ris. Sanngjörn leiga. Uppl í s 898 5698

35 fm stúdíóíbúð til leigu nærri 
Hallgrímskirkju/Hringbraut (sér bíla-
stæði). Upplýsingar í síma 892 8449.

40fm 2herb. studióíbúð í Furugrund, 
Kóp. Laus. Leiga 80þ. + rafm. S. 661 
6283.

TIL LEIGU.
50 fm kjallaraíbúð í miðbæ Kópavogs 
(nálægt Hamraborginni) er til leigu 
frá og með 1.mars. Nánari upplýsingar 
veitir Hrund í síma 825 6303

TENERIFE, 3ja-4ra herb. 100fm íbúð í 
einbýlishúsi til leigu. jonadis@hotmail.
com

Herbergi til leigu í Vogahverfi 104, verð 
35 pr,mán. Allt innifaliðþvottaaðstaða, 
eldhús, tv og fl. S. 895 8299

Til leigu stúdíó íbúð í Seljahverfi, íbúðin 
er í kjallara. Verð 60 þús,pr mán. S. 
895 8299

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

Til leigu 150 m2 hæð sem er 3 herb. + 
eldhús, þvottahús, borðstofa, stofa og 
baðherbergi. Ein önnur íbúð er í húsinu 
sem er í Suðurhlíðum Kópavogs. Verð 
150 þús. m/ rafm.&hita. Langtímaleiga. 
Uppl. í síma 896 0305.

Á BESTA STAÐ! Til leigu í Grænumýri 28 
Seltjarnanesi 4-5 herb. 115fm fullbúinn 
húsg. og tækjum. Leigist í 1 ár, reyk-
lausum reglusömum aðila. Til sýnis á 
staðnum frá kl. 13-14 alla daga.

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

60.fm 2.herb íbúð í Hlíðunum á 
1.hæð,95þ+hússj. 2650 og rafm&hiti. 
sími:6604526

 Húsnæði óskast

30 ára KK. Með hund óskar eftir 2ja 
herb. íbúð fyrir 60-70 þ. á mán. eða 
3 herb. fyrir 70-90 á mán. Í RVK. 
Reyklaus og skilv. gr. heitið. S. 662 
4595, Haukur.

Óska eftir íbúð til leigu í Kórahverfinu 
Kóp. 3-4 svefnherb. Öruggar greiðslur. 
Sími 821-7289

 Atvinnuhúsnæði

Snyrtilegt 150fm atvinnuhúsnæði við 
Skemmuveg til leigu. Innkeyrsludyr, 
skrifstofa, kaffistofa og gott plan. Uppl. 
í s. 862 5050.

Snyrtileg skrifstofuherbergi til leigu, 
Síðumúla. Aðgangur að fundaraðstöðu 
og neti. Uppl. í s. 894 1949.

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.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

 Hestamennska

 Tilkynningar

 Einkamál

Sexychat.is
Sexychat.is er vefur fyrir fólk sem vill 
sýna sig og sjá aðra. Líttu við.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666. opið  
allan sólarhringinn

Fyrirsætur á Sexychat.is
Nú þegar má skoða myndir af íslenzk-
um fyrirsætum á Sexychat.is. Kannaðu 
málið.

Símadömur á Sexychat.is
Hinar yndislegu símadömur Rauða 
Torgsins birta prófíla sína og myndir á 
Sexychat.is. Njóttu vel.

 Atvinna í boði

Fánasmiðjan óskar eftir að ráða starfs-
mann með reynslu af sölumennsku og 
góða tölvu- og tungumálakunnáttu. 
Fjölbreytt og spennandi vinna. Starfið 
er á Þórshöfn og nánari uppl, gefur 
Karen í s: 897 5064 - www.fanar.is 
- fanar@fanar.is. Uppl. um Þórshöfn er 
að finna á www.lnb.is

Hefur þjóðin efni á að nýta fiskimiðin 
eins og gert er í dag ? Þar er gríðarleg 
eyðilegging í gangi af völdum veiða-
færa öflugra skipa. Fiskistofnanir gefa 
bara lítið brot af því sem þeir gætu 
gefið okkur. Nýttum við miðin meira 
með smábátum, gæfi það þjóðinni 
margfalt fleiri störf og meiri tekjur. 
Aðalsteinn Agnarsson.

 Atvinna óskast

Karlmaður vanur járnsmíðavinnu og 
vélavinnu t.d. á kranabíll, vörubíll + 
trailer, payloader og fl. Hef kennslurétt-
indi á vinnuvélar, er laus strax. Er með 
sendibíl til umráða, meðmæli ef óskað. 
S. 896-3331.

Karlmaður (22) og kona (21) leita 
eftir vinnu. Allt kemur til greina. Tölum 
ensku. S. 849 5018 & 844 8927.

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

Fasteignir

Breiðhóll 24 - 26
245 Sandgerði
Nýleg Parhús.

Stærð: 180,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0
Nýleg  Parhús  í  Sandgerði  sem  eru  úr  forsteyptum  einingum  frá  BM  Vallá,   vönduð  hús  unnin  eftir
Íslenskum stöðlum. Húsin eru fokheld, rafmagnsrör eru í útveggjum og burðarvegg, húsin eru tilbúin að
utan.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  tvö  baðherbergi,fjögur  svefnherbergi,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpshol  og
eldhús eru í sama rými. Innangengt er úr þvottahúsi í bílskúr sem er 29 fm með mikilli lofthæð.Hagstæð
lán frá ÍLS geta fylgt. Söluverð yfirtaka lána + Sölulaun.

5
Bær

Þórunn S. Eiðsd
Lögg. fasteignasali

Kristján Guðm.
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjan@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benni@remax.is

Tilboð Óskast.

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

0

699 6949

0

Til sölu

Tilboð

Námskeið

Skemmtanir
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Ljóðskáldið George Byron tók sæti 
í lávarðadeild breska þingsins árið 
1811. Það var þó ekki fyrr en nokkr-
um mánuðum síðar að hann steig 
í pontu og hélt jómfrúarræðu sína, 
eða á þessum degi árið 1812.

Byron lávarður var ákafur tals-
maður sósíalískra umbreytinga. Í 
fyrstu ræðu sinni hélt hann sér-
staklega uppi vörnum fyrir iðn-
verkamenn, sem höfðu valdið 
spjöllum á verksmiðjum í Notting-
hamshire en með vélvæðingunni 
misstu mörg hundruð verkamenn 
atvinnuna og efndu til óeirða í kjöl-
farið. Ræða skáldsins var kald-
hæðnisleg ádeila á „kosti“ þess að 
fólk yrði atvinnulaust og sylti, og 
hlaut hún mikið lof. 

ÞETTA GERÐIST:  27. FEBRÚAR 1812

Byron flytur jómfrúarræðu

Bjarni Tryggvason geimfari flaug 
eftirlíkingu af Silver Dart-flugvél í 
bænum Baddeck í Nova Scotia í Kan-
ada síðastliðinn sunnudag. Flugið var 
farið í tilefni af hundrað ára flugsögu 
Kanada en verið var að leika eftir 
fyrsta flug vélknúinnar flugvélar sem 
farið var þann 23. febrúar árið 1909. 
Þá flaug J.A. Douglas McCurdy Silver 
Dart vélinni af ísilögðu vatni á Cape 
Breton eyju.

Vel viðraði til flugferða þegar 
Bjarni lyftist frá jörðu fyrir framan 
um þúsund áhorfendur. 

„Það var fyrir algera tilviljun að ég 
var beðinn um að fljúga vélinni,“ segir 
Bjarni, sem á sjálfur gamla flugvél af 
gerðinni Pit Special sem hann hefur 
verið að gera upp. „Maðurinn sem 
var að mála vélina mína var einnig að 
vinna við endurgerð Silver Dart vélar-
innar,“ segir Bjarni en þannig komst 
hann í kynni við þann hóp manna sem 
hefur unnið að byggingu Silver Dart 
flugvélarinnar. Einn þeirra er barna-
barn fyrsta flugmannsins McCurdy. 
„Ég fór að heimsækja þessa menn og 
úr varð að þeir báðu mig um að fljúga 
vélinni.“

Bjarni segir vissulega nokkuð 
annað að fljúga svo gamalli vél en að 
fljúga nútímavélum. „Fyrir hundr-
að árum var fólk enn að læra hvern-
ig ætti að gera þetta,“ segir Bjarni, 
sem tók verkefni sitt mjög alvarlega. 
Hann kom sér upp módeli af vélinni 
og gerði ýmsar tilraunir á því. Not-
aði hann til þess aðstöðu í háskólan-
um í Vestur Ontario þar sem hann er 
gestaprófessor. Þá þróaði hann einn-

ig tölvumódel af því hvernig flugvél-
in myndi fljúga. „Það leiddi til þess að 
ég fann nokkur atriði sem betur máttu 
fara í byggingu vélarinnar til að auka 
jafnvægi,“ segir hann.

Kalt var í veðri á sunnudaginn 
þegar flugið var farið, en Bjarni seg-
ist lítið hafa hugsað út í það enda 
þurfti hann á öllum skilningarvitun-
um að halda til að koma vélinni á loft 
og lenda henni. „Það var ekki fyrr en 
eftir á sem ég áttaði mig á mikilleika 
þessarar reynslu. Bara sú staðreynd 
að þetta fyrirbæri skyldi lyftast frá 
jörðu á nákvæmlega þann hátt sem 

hafði verið spáð til um og að ég gæti 
stýrt henni nokkuð vel var ótrúlegt,“ 
segir Bjarni glaður í bragði og bætir 
við að gleðin hafi verið mikil hjá fé-
lögum sínum sem byggðu vélina enda 
höfðu þeir eytt fjórum árum í endur-
gerðina.

Silver Dart vélin mun fara á Bell 
safnið í Baddeck en þó ekki fyrr en 
hópurinn hefur farið með hana í ferð 
um allt Kanada. Bjarni mun sem fyrr 
sitja við stjórnvölinn þegar almenn-
ingi gefst kostur á að sjá flugvélina á 
flugi í nokkur skipti í viðbót.

solveig@frettabladid.is

BJARNI TRYGGVASON:  FLÝGUR EFTIRLÍKINGU AF HUNDRAÐ ÁRA GAMALLI FLUGVÉL

Þetta var himnesk tilfinning

Á FLUGI Bjarni Tryggvason flýgur Silver Dart-flugvélinni sem er endurgerð af vél sem flogið var 
fyrst fyrir hundrað árum í Kanada. RÉTTABLAÐIÐ/AP

LEIKKONAN ELIZABETH TAYLOR 
ER 77 ÁRA.

„Ég held að Bush forseti sé 
ekki að gera neitt varðandi 

alnæmisfaraldurinn. Í raun 
efast ég um að hann kunni 

að stafsetja orðið alnæmi!“

Elizabeth Taylor lék í sinni 
fyrstu kvikmynd aðeins níu 

ára og hefur síðan leikið í 
ótal myndum. Hún dró sig í 

hlé frá leiklist árið 2003. Tayl-
or hefur í mörg ár barist gegn 

útbreiðslu alnæmis.

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir, 
tengdamóðir, amma og systir,

Ingibjörg Finnbogadóttir
Sandbakkavegi 4, Hornafirði, 

lést á hjúkrunarheimili HSSA, Hornafirði,  24. febrúar 
sl. Sérstakar þakkir færðar starfsfólki hjúkrunar-
heimilisins fyrir mjög góða umönnun. Útförin 
verður auglýst síðar.

                                        Ingólfur Waage
                                     Hulda Bjarnadóttir
Herdís Waage Jón B. Karlsson
Hulda Waage Jón V. Níelsson
Hrefna Waage Benedikt H. Stefánsson
                    ömmubörn og systkini hinnar látnu.  

60 ára afmæli
Á morgun, laugardaginn 

28. febrúar, verður 

Hörður Ó. Helgason
 skólameistari Fjölbrautaskóla 

Vesturlands, sextugur. Í tilefni af því 
býður hann til veislu á  sal 

Fjölbrautaskóla Vesturlands á 
Akranesi frá kl. 14-17 á afmælis-

daginn og vonast til að sjá sem fl esta.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Kristín Guðjónsdóttir
Rauðagerði 67,

lést á Landspítalanum Hringbraut mánudaginn 
23. febrúar. Hún verður jarðsungin frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 2. mars kl. 13.00.

Margrét Kristjánsdóttir 
Jónína Kristjánsdóttir Ólafur Ívan Wernersson
Fanný Sigurþórsdóttir Ívar Bergmundsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Hulda Regína Jónsdóttir
áður til heimilis að Túngötu 38, Siglufirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar föstudaginn 
20. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.

 Elva Regína Guðbrandsdóttir Friðleifur Björnsson
Alma Elísabet Guðbrandsdóttir Páll Þórðarson
Bryndís Sif Guðbrandsdóttir Þorsteinn Símonarson
Jón Sigurðsson
                          barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Gunnlaugur Þorláksson
stýrimaður, Grundarfirði,

verður jarðsettur frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudag-
inn 2. mars kl. 13.00.

                              Þórdís Jeremíasdóttir
Þorlákur Ó. Snæbjörnsson
Agnar Þór Gunnlaugsson Ingileif Ágústsdóttir
Ásdís Emilía Gunnlaugsdóttir Friðjón A. Marínósson
Steinunn Marta Gunnlaugsdóttir Styrmir Kristjánsson
Kristófer Andri, Róbert Aron, Sara Rut, Helena, 
Gunnlaugur,
                     systur og aðrir aðstandendur.

Móðir okkar,

Pálína Halldórsdóttir 
frá Ólafsvík, 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði föstudaginn 20. febrúar. 
Jarðsett verður frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 
28. febrúar kl. 14.00.

Börn hinnar látnu og fjölskyldur þeirra.

Bróðir okkar, mágur og frændi,

Arnór Karlsson
fyrrum bóndi á Bóli, síðar Arnarholti 
í Biskupstungum, Bjarkarbraut 10 í 
Bláskógabyggð,

lést á Landspítalanum í Fossvogi miðvikudaginn 
25. febrúar.

Systkini hins látna og aðrir venslamenn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Kristín Ólafsdóttir 
Stangarholti 5, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum miðvikudaginn 25. febrúar. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Örn Guðjónsson Sigurósk Garðarsdóttir
Vilhelm Valgeir Guðbjartsson Guðrún Ragnarsdóttir
Ólöf María Guðbjartsdóttir Jónas Pétur Sigurðsson
Svanur Guðbjartsson Ólöf Magnúsdóttir
Þröstur Guðbjartsson
Guðrún Guðbjartsdóttir Benedikt Bjarni Albertsson 
Unnur Guðbjartsdóttir Garðar Benediktsson
Kristín Þóra Guðbjartsdóttir Sigurður Stefán Jónsson
Birna Guðbjartsdóttir Sölvi Rúnar Sólbergsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jónína (Stella) 
Þorbjörnsdóttir

lést á Hrafnistu í Reykjavík, mánudaginn 23. febrúar. 
Jarðarförin fer fram í Áskirkju föstudaginn 6. mars 
kl. 13.00.

Þórdís Hildur McDonald
Friðlín Valsdóttir
Benedikt Valsson
Jóna Vala Valsdóttir
Jón Haukur Valsson
Eyjólfur Valsson
Sverrir Valsson
Örn Valsson
Ída Valsdóttir
Ína Valsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn hinnar látnu.

timamot@frettabladid.is
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Áður fyrr 
var ég pínu 
hræddur á 
næturnar.

Ég var viss um að það 
væri einhver illgjarn 
í myrkrinu sem biði 
eftir tækifæri til að 

ráðast á mig!

En svo ákvað ég að 
takast á við hræðsl-
una. Og það virkaði! 

Ég komst að því 
að hræðslan var 

ástæðulaus!

Algjör-
lega 

ástæðu-
laus!

Ég skil hvað þú ert að 
segja, en þú heldur 

grunsamlega fast um 
þessa kanínu!

Stundum veit ég ekki 
hvort ég eigi að vekja 

hann eða ryksuga hann.

Lifesaver-mintu?

Karl gerir sig sekan 
um alvarlegan 

dómgreindarbrest.

Komdu mér 
á óvart.

Halló!

Því miður, mamma mín 
kemst ekki í símann 
núna. Hún er að...

... mjólka.

KOMDU MEÐ KOMDU MEÐ 
SÍMANN!SÍMANN!

Dabbi, Dabbi, Dabbi. Nú ertu 
farinn. Sennilegu myndu ein-
hverjir ganga svo langt að 

vitna í Sálina hans Jóns míns og 
segja að þú værir „meinilla farinn 
og búinn að vera“, en ekki ég.

Á þessum tímamótum vil ég held-
ur ekki einblína á öll þau afdrifa-
ríku mistök sem þú gerðir á löng-
um ferli, meinta valdafíkn, hroka 
sem þótti einkenna þig í starfi og 
þar fram eftir götunum. Nei, ég kýs 
heldur að rifja upp allt það skemmtilega sem 
þú gerðir.

Dabbi, átján ár eru langur tími en samt 
hefur enn ekki fennt yfir minninguna um 
þig, rallhálfa forsætisráðherrann sem hélt 
hina víðfrægu „Bermúdaskálarræðu“ í 
flugstöð Leifs Eiríkssonar árið 1991. Sigur 
íslenska bridge-landsliðsins á heimsmeist-
aramótinu í Yokohama þótti sæta tíðindum 

einn og sér, en þér tókst að gera mót-
tökuna að ógleymanlegum viðburði. 
Víðfræg orðheppni þín, í bland við 
hæfilegt magn af flugvallar-söngol-
íu, sá þjóðinni fyrir frasa sem vakti 
kátínu ungra jafnt sem aldinna. Því 
má ekki gleyma. Þína Bermúdaskál, 
Dabbi!

Hver getur svo gleymt því, Dabbi, 
þegar þú tróðst í þig fyrsta íslenska 
McDonald‘s hamborgaranum árið 
1993? Enn í dag springa útlendingar 

úr hlátri þegar þeim er sagt að forsætisráð-
herra landsins hafi opnað skyndibitastað, en 
þér þótti það eðlilegasti hlutur í heimi. Það 
lýsir þér í hnotskurn, Dabbi. Þú kærir þig 
sko kollóttan hvað öðrum finnst.

Þá er það upptalið. Þjóðin er þér ævinlega 
þakklát fyrir Bermúdaskálina og borgarann. 
Hafðu það gott, Dabbi.

 Ertu ekki annars örugglega hættur?

Vertu hress. Ekkert stress. Bless bless

NOKKUR ORÐ
Kjartan 

Guðmundsson
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menning@frettabladid.is

„Leikhúsið er tæki til að 
leika sér – ég er að leika 
mér – og breyti verkinu 
heil ósköp,“ segir Kjartan 
Ragnarsson sem í kvöld 
frumsýnir sviðsetningu á 
verki Dürenmatt frá sjötta 
áratugnum, Þeirri gömlu 
sem kemur í heimsókn sem 
hann kallar Milljarðamærin 
snýr aftur.

„Þetta er eiginlega gamli mað-
urinn snýr aftur,“ segir Kjartan 
en hann hefur ekki unnið á stóra 
sviði Borgarleikhússins síðan 
hann setti Íslensku mafíuna þar 
á svið 1995. Hann átti þá að baki 
þrjár sviðsetningar á Stóra svið-
inu, Evu Lunu, Þrúgur reiðinnar 
og Dampskipið Ísland en var gjör-
kunnugur sviðinu sem stjórnar-
maður Leikfélags Reykjavíkur á 
þeim árum þegar leikhúsið í Soga-
mýrinni var hugsað og hannað: 
rómuð sviðsetning hans á Þrúg-
unum var raunar fyrsta sviðsetn-
ingin sem nýtti allt rýmið á stóra 
sviðinu: „það er gaman að koma 
á stóra sviðið aftur, alveg frjáls 
og skuldbindingalaust,  gaman að 
koma að þessu fræi aftur og finna 
það lifna við,“ segir Kjartan en 
hann á að baki 22 sviðsetningar 
á vegum LR. 

Hann segir þá Gretar Reynisson 
hafa umbylt verkinu og þýðingu 
Gísla Rúnars Jónssonar sem var 
á sínum tíma unnin fyrir Herra-
nótt. „Gísli er frægur fyrir inn-
skot sín. Verkið var að auki unnið 
undir sterkum áhrifum frá Brecht 
og fyrir fimmtíu manna leikflokk, 
þó hlutverkin sem kjöt er á væru 
bara rtuttugu og tvö. Svo við 
styttum það og steyptum saman 

persónum sem var bæði þakklátt 
og sjálfsagt.“ 

Til stóð að frumsýna Milljarða-
mærina um jól en sökum góðs 
gengis var frumsýningin færð 
aftur: „Við byrjuðum að æfa 1. 
nóvember og æfðum í fjögurra 
daga vikum fram í miðjan des. 
Tókum þá hlé. Það gefur góða 
raun að vinna svona í tveimur 
skömmtum. Láta verkið malla í 
undirmeðvitundinni í einhvern 
tíma. Það breytir miklu.“ Kjartan 
segist treysta sér til að setja upp 
eitt verk á ári. 

Hugur hans er lengstan hluta 
ársins bundinn við rekstur Land-
námssetursins í Borgarnesi þang-
að sem þau Sigríður Margrét kona 
hans fluttu þegar Landnámssetr-
ið var að komast í gang: „Upp-
færsla í svartasta skammdeginu 
kemur sér vel og það er gott að 
halda sambandi við sitt gamla fag 
- ferlega fínt - ef mér býðst væn-
leg uppfærsla árlega á þeim tíma 
þigg ég það. Það er ekki eins og 
útlegðin sem maður fór í ef unnið 
var í útlöndum í heila þrjá mán-
uði. Núna gat ég farið heim um 
helgar og tekið upp þráðinn þar 
í vinnu.“ 

Milljarðamærin snýr aftur 
verður frumsýnd í kvöld og segja 
þeir sem hafa séð til æfinga á 
verkinu að sviðsetningu Kjartans 
og Gretars sé best lýst sem „leik-
húsveislu“.  pbb@frettabladid.is 

SÁ GAMLI KOMINN AFTUR

LEIKLIST Kjartan Ragnarsson ólst upp 
hjá LR sem listamaður og snýr aftur eftir 
langt hlé: „Það er gaman að koma á 
stóra sviðið aftur án skuldbindinga.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LEIKLIST Gamalkunnugt stef úr fyrri sýningu Kjartans og Gretars, Ljósi heimsins 1989, hópurinn stígur inn á sviðið úr ljósinu.
MYND LR/GRÍMUR BJARNASON

The Blue Fox, en svo nefnist 
Skugga-Baldur eftir Sjón, er til-
nefnd til hinna virðulegu verð-
launa „The Independent Foreign 
Fiction Prize“. 

Þessi verðlaun eru helstu bók-
menntaverðlaunin sem tileinkuð 
eru erlendum bókum á enska mál-
svæðinu. Stórblaðið Independent 
stofnaði verðlaunin árið 1990 og 
voru þau veitt í fimm ár, og árið 
2001 voru þau endurvakin í sam-
vinnu við Arts Council England. 
Vinningshafar síðustu ára eru 
meðal annarra Per Petterson (höf-
undur Út að stela hestum) og Javi-
er Cercas (höfundur Stríðsmenn 
Salamis) en bækur eftir þá hafa 
komið út á íslensku í neon-bóka-
seríu Bjarts. 

Aðrir tilnefndir höfundar, auk 
Sjón, eru Jose Eduardo Agualuse, 

Sasa Stanisic og Ismail Kadare. 
Skugga-Baldur kom út í Eng-
landi á síðasta ári hjá forlaginu 
Tele gram, sem hefur nú þegar 
tryggt sér útgáfuréttinn á Rökk-
urbýsnum. Það eru mikil tíðindi 
að íslensk bók sé tilnefnd til þess-
ara glæsilegu verðlauna.  

 - pbb

Skugga-Baldur tilnefndur

BÓKMENNTIR Sjón kominn inn á 
engilsaxneskan markað

Áfram heldur frægðarganga stutt-
myndar Rúnars Rúnarssonar – 
auk fjölda tilnefninga á stórum 
og smáum hátíðum hefur myndin 
hlotið 26 verðlaun og engin íslensk 
kvikmynd, stutt eða löng, hefur 
fengið aðrar eins viðtökur. Síðast 
voru það tvenn verðlaun á kvik-
myndahátíðinni í Mons í Belg-
iu (Le Festival Internation-
al du Film d’Amour de Mons) 
um síðastliðna helgi. Zik Zak 
átti tvær myndir á hátíðinni: 
Kvikmyndin Skrapp út eftir 
Sólveigu Anspach hlaut 
titilinn „besta evrópska 
kvikmyndin“ og Smáfugl-
ar eftir Rúnar Rúnars-
son var valin „besta 
alþjóðlega stutt-
myndin“. Hátíðin 
sem hefst jafnan 

í kringum Valentínusardaginn er 
nú haldin í 25. sinn og nýtur sífellt 
meiri vinsælda, en um 30 þúsund 
manns safnast árlega saman í þess-
um 90 þúsund manna fallega bæ, 
Mons, til að njóta hátíðarinnar. 

Nefna má að Smáfuglar hefur 
unnið til svo margra verðlauna 

frá því að hún var frumsýnd, 
í maí 2008, að engin 

önnur stuttmynd í heim-
inum hefur unnið jafn 
mörg verðlaun frá 
þeim tíma til dagsins 
í dag. Rúnar vinnur nú 
að undirbúningi kvik-

myndar í fullri lengd.
 - pbb

Sigrandi smáfuglar

KVIKMYNDIR Rúnar Rúnarsson 
leikstjóri á góðu gengi að fagna 
víða.

Kl. 10.00
Þá hefst miðasala á langþráða tónleika Eivarar 
Pálsdóttur á Íslandi sem verða á Nasa föstudag-
inn 3. apríl, nánar tiltekið á Nasa. 
Nú er Eivør með hörkuband á bak við sig og 
hyggst spila ný lög af væntanlegri plötu í bland 
við vel þekkta smelli. Liðsskipan er þannig: 
Eivør Pálsdóttir – söngur, gítar, slagverk, 
Benjamin Petersen – rafgítar, Mikael Blak – raf-
bassi, kontrabassi, mamba – trommur, slagverk.  
Tónleikarnir eru liður í tónleikaferð um Ísland 
og má finna nánari upplýsingar um hana á 
www.eivor.com/index.php?id=41.

Hinn 14. mars kl. 20 gefst áhugamönnum um 
klassískan söng í fyrsta sinn tækifæri til að heyra 
helstu sóprana landsins á sviði saman þegar fjórar 
söngkonur leiða saman hesta sína á stórtónleikum 
í Íslensku óperunni. Söngkonurnar sem um ræðir 
eru: Auður Gunnarsdóttir, Elín Ósk Óskarsdótt-
ir, Hulda Björk Garðarsdóttir og Þóra Einarsdótt-
ir. Söngkonurnar hafa allar verið önnum kafnar og 
gert garðinn frægan bæði hér heima og erlendis og 
er því nokkuð fréttnæmt að ná þeim öllum saman 
á galatónleika í Íslensku óperunni. Við píanóið 
verður Antonía Hevesi, fastráðinn píanóleikari við 
Íslensku óperuna, sem er löngu kunn af störfum 
sínum hérlendis, m.a. fyrir hina vinsælu hádegis-
tónleika í Hafnarborg. 

Efnisskráin verður ekki af verri endanum, en 
þar má finna margar af helstu perlum óperubók-
menntanna, aríur, dúetta og samsöngsatriði, eftir 
Bellini, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, Rossini og 
fleiri.  

Galakjólar og -greiðslur munu gleðja augu áhorf-
enda og því er kjörið tækifæri fyrir tónleikagesti 
að gera sér dagamun, klæða sig upp á og gleðjast 
í góðra vina hópi. Veitingasalan verður opin fyrir 
tónleika og í hléi, en konfekt er í boði Nóa Síríus, 
sem styrkir tónleikana. Miðasala hefst 2. mars í 
Íslensku óperunni og á www.opera.is. - pbb

Fjórar prímadonnur

TÓNLIST Antonía Havesi, Hulda Björk Garðarsdóttir og  Auður 
Gunnarsdóttir í efri röð frá vinstri, Þóra Einarsdóttir og Elín 

Ósk Óskarsdóttir í neðri röð í skarti á sviði Óperunnar.
MYND ÍSLENSKA ÓPERAN/

Hart í bak 

Þrettándakvöld

Skoppa og Skrítla í söng-leik 

Heiður

Kardemommubærinn

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 27. febrúar 2009 

➜ Tónlist
20.00 Ítalski píanó-
leikarinn Domenico 
Codispoti heldur tón-
leika í Salnum í Kópa-
vogi. Á efnisskránni eru 
verk eftir Schumann, 
Granados, Liszt og 
Rachmaninov.

➜ Tónleikar
21.00 Þjóðlagahljómsveitin Bardukha 
heldur tvenna tónleika á Kaffi Kúltúra 
við Hverfisgötu, kl. 21 og kl 23. Hljóm-
sveitin leikur tónlist með rætur í tyrk-
neskri og grískri þjóðlagahefð. 
22.00 Blúshljómsveitin Riot verður á 
Græna hattinum, Hafnarstræti 96, Akur-
eyri. Húsið opnað kl. 21.
23.00 Rolling Stones Tripute verða á 
Nasa við Austurvöll. Húsið opnar kl. 23.

➜ Leiklist
20.00 Leikverkið „Dubbeldusch“ eftir 
Björn Hlyn Haraldsson verður flutt í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu, Strandgötu 50.

➜ Dans
20.00 Dansverkið „Systur“ eftir 
Ástrósu Gunnarsdóttur og Láru Stefáns-
dóttur verður flutt í Iðnó við Vonarstræti.

➜ Sýningar
Í Listasafni Árnesinga í Hveragerði 
stendur yfir vegleg sýning á skartgripum 
frá Listiðnaðarsafninu í Kaupmannahöfn 
ásamt silfurskartgripum sem Guðbjörg 
Kristín Ingvarsdóttir hefur hannað. 
Opið fim.-sun. kl. 12-18. 

➜ Síðustu Forvöð
Sýningum Hugleiks Dagssonar og 
Amöndu Riffo í Alliance Française við 
Tryggvagötu 18, lýkur á laugardag. Opið 
virka daga kl. 14-18, lau. kl. 14-18.

➜ Söngleikir
20.00 Leikfélag Menntaskólans við 
Sund sýnir söngleik um galdrastrákinn 
Harry Potter í Loftkastalanum við 
Seljaveg.

➜ Uppákomur
19.00 Sænska listakon-
an Malin Ståhl flytur 
gjörning og verður með 
leiðsögn um sýning-
una Ipseity - Abey-
ance í Norræna 
húsinu við Sturlu-
götu. Aðgangur 
ókeypis.

➜ Dansleikir
Hljómsveitin Umsvif verður á Dillon 
Sportbar, Trönuhrauni 10, Hafnarfirði.
Í svörtum fötum verða á Players við 
Bæjarlind 4 í Kópavogi.

➜ Myndlist
Sesselja Tómasdóttir sýnir olíumálverk 
á Mokka við Skólavörðustíg 3. Opið alla 
daga kl. 9-18.30. 
Í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu 
15 hefur verið opnuð sýning á teikning-
um eftir Siggu Björgu Sigurðardóttur. 
Opið alla daga kl. 11-17.
Arnar Sigurðsson hefur opnað sýningu á 
14 nýjum spreyverkum á Café Karólínu 
við Kaupvangsstræti á Akureyri. Opið 
Mán.-fim. 11.30-01., föst.-lau. 11.30-
03.og Sun. 14.-01.
Í START ART listamannahúsi við Lauga-
veg 12b sýnir Ólöf Nordal í Forsalnum, 
Sigríður Melrós Ólafsdóttir í Vestur- og
Austursal niðri og Kristín Pálmadóttir á 
Loftinu. Opið þri.-lau. kl. 13-17.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Píanódagar eru nú að hefjast í 
Salnum í Kópavogi. Ítalski píanó-
leikarinn Domenico Codispoti 
heldur einleikstónleika þar í kvöld 
og hefjast þeir kl. 20. Á efnisskrá 
tónleikanna eru verk eftir Shum-
an, Granados, Liszt og Rachman-
inov. Tónleikarnir marka upphaf 
píanódaganna sem haldnir eru í 
samvinnu fjögurra tónlistarskóla 
á höfuðborgarsvæðinu.

Codispoti fæddist árið 1975 í 
Catanzaro í Calabria á Suður-
Ítalíu. Að loknum glæsileg-
um námsferli og sigrum í fjölda 
píanókeppna gerði hann víðreist 
og hefur haldið einleikstónleika 
og leikið með virtum sinfóníu-
hljómsveitum á meginlandi Evr-
ópu, í Bandaríkjunum og í Asíu. 
Hin síðari ár hefur hann fengist 

í auknum mæli við að leiðbeina 
nemendum á masterclass-nám-
skeiðum. Codispoti hefur áður 
sótt Ísland heim: Á vegum Stofn-
unar Dante Alighieri hélt hann 
tónleika í Salnum og í Hömrum á 

Ísafirði 2000, í Ými árið 2003 og í 
Hafnarborg ásamt Kammersveit 
Hafnarfjarðar á Listahátíð 2006. 
Hann kom fram sem einleikari 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
2001. Domenico Codispoti kom 
síðast fram á tónleikum í Salnum 
þann 9. mars 2007.

Laugardag og sunnudag leið-
beinir Codispoti ungum píanó-
leikurum á meistaranámskeiði í 
Salnum. Námskeiðið stendur frá 
kl. 9.30 til 17.00 á laugardeginum 
og frá kl. 9.30 til 16.00 á sunnu-
deginum. Námskeiðið er öllum 
opið og án endurgjalds. Það eru 
Tónlistarskóli Hafnarfjarðar, 
Tónlistarskóli Kópavogs, Tónlist-
arskólinn í Reykjavík og Tónskóli 
Sigursveins D. Kristinssonar sem 
standa að Píanódögunum. 

Píanódagar í Salnum 

TÓNLEIKAR  DOMENICO CODISPOTI 
heldur meistaraklassa í Salnum.

Systur í síðasta sinn
Dans þeirra Ástrósar Gunnarsdóttur og 
Láru Stefánsdóttur Systur verður flutt-
ur í síðasta sinn í kvöld í Iðnó. Systur 
er rússíbanareið um hugaróra tveggja 
kvenna. Ástrós Gunnarsdóttir og Lára 
Stefánsdóttir túlka ýmis minni kvenna 
við magnaðan texta Hrafnhildar Hagalín 
og fjölbreytta tónlist, þar sem viðfangs-
efnin eru m.a. spenna, söknuður, erótík, 
unaður, losti, limir, hreinleiki og trú.

Ástrós og Lára eru báðar á meðal 
reyndustu dansara og danshöfunda lands-
ins. Þær bregða sér í ýmis gervi í sýning-
unni, auk þess sem karlmaður stígur með 
þeim á svið á Adamsklæðum. Þórhildur 
Þorleifsdóttir var listrænn ráðgjafi þeirra 
við gerð sýningarinnar, Björn Bergsteinn 

Guðmundsson hannaði lýsingu, Dýrleif Örlygsdóttir sá um búninga 
og tónlist var í höndum Guðna Franzsonar, ýmist frumsamin eða 
valin úr ýmsum áttum. - pbb

LISTDANS Lára og Ástrós í 
dansi.

Ú t s a l a

 www.andersenlauth.com 
 Herraverzlun, Laugavegi 7, Kvenverzlun, Laugavegi 86-94

e s t a b l i s h e d  1 9 3 4

Síðustu dagar útsölunnar !

60 % afsláttur
af öllum vörum...

Enn meiri afsláttur !



26  27. febrúar 2009  FÖSTUDAGUR
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Þýskt útgáfufyrirtæki hefur sýnt 
áhuga á að gefa út 12 tommu með 
hljómsveitinni Retro Stefson í vor. 
Á 12 tommunni verður lagið Sen-
seni af plötunni Montana í hefð-
bundinni og í endurhljóðblandaðri 
útgáfu.

Retro Stefson er nýkomin frá By:
Larm-tónlistarátíðinni í Noregi þar 
sem allt gekk að óskum. „Það var 
troðfullt á tvenna tónleika og það 
þurfti að vísa fólki frá því það var 
svo pakkað,“ segir umboðsmaður-
inn Pétur Eggertsson. Hann segir 
að töluverður áhugi sé fyrir hljóm-
sveitinni erlendis en ekkert sé þó 
ákveðið varðandi tónleikahald eða 

annað slíkt. Hugmyndir eru einnig 
uppi um að gefa Montana út í Evr-
ópu með aðstoð Kimi Records.  - fb

Útgáfa í Þýskalandi

RETRO STEFSON 12 tomma með 
hljómsveitinni kemur hugsanlega út í 
Þýskalandi í vor.

Oasis var kjörin besta breska sveit-
in á NME-verðlaunahátíðinni sem 
var haldin í London. Muse fékk 
verðlaun sem besta tónleikasveit-
in og MGMT var kjörin besti nýlið-
inn og fékk verðlaun fyrir lag árs-
ins, Time to Pretend.

The Killers frá Las Vegas var 
valin besta erlenda sveitin og land-
ar þeirra Kings of Leon áttu bestu 
plötuna, Only By the Night. Þá var 
Pete Doherty kjörinn besti sólótón-
listarmaðurinn og The Cure fékk 
heiðursverðlaun. Damon Albarn og 
Graham Coxon úr Blur stigu síðan 
óvænt á svið í fyrsta sinn í lang-
an tíma og sungu This is a Low af 
plötunni Parklife.

Oasis besta sveitin

OASIS Oasis var kjörin besta breska 
sveitin á NME-verðlaununum í London.

> ÞÆTTIR UM HJÓNABANDIÐ

Grínistinn Jerry Seinfeld hyggur á endurkomu 
í sjónvarpið, ellefu árum eftir að hann 
hætti með þætti sína Seinfeld. Hann 
er höfundur og framleiðandi nýrra 
þátta, The Marriage Ref, sem fjalla 
um vandamál tengd hjónaband-
inu. Þættirnir eru byggðir á raunveru-
legum hjónabandsvandamálum þar 
sem þekkt fólk kemur við sögu og gefur 
hjónum ráð til að komast í gegnum 
sígildar hjónadeilur. „Þetta er ekki 
meðferðarþáttur, þetta er grín-
þáttur,“ sagði Seinfeld. 

„Jú, við erum auðvitað allar með mikla reynslu og 
skoðanir á snyrtivörum sem stöndum að baki þess-
ari síðu og höfum úr endalausum viskubrunnum að 
ausa,“ segir Margrét Hugrún Gústavsdóttir blaða-
maður en hún ásamt Ágústu Evu Erlendsdóttur 
leikkonu, Hafdísi Ingu Hinriksdóttur, atvinnukonu 
í handbolta og förðunarfræðingi, og Sóleyju „make-
up-artist“ hefur nú hafist handa við að blogga á 
slóðinni pjattrofur.blogspot.com um þann frumskóg 
sem konur þurfa að vaða til að finna út hvaða snyrti-
vörur eru brúkhæfar. 

„Konur þekkja vel þau vandræði sem geta skapast 
við að finna rétta litinn á meikið, góða en jafnframt 
ódýra maskara og þarna ætlum við að vera pjattróf-
um Íslands innan handar með það og fleira,“ segir 
Margrét en síða þessi verður jafnframt hluti af eyj-
unni.is. 

Víst er að margt áhugvert verði hægt að læra á 
síðunni en Ágústa Eva málaði sig einmitt alltaf sjálf 
sem Sylvía Nótt. Sóley er svo landsþekkt fyrir förð-
un sína og Margrét Hugrún ritstýrir þessa dag-
ana afmælisriti Félags íslenskra snyrtifræðinga og 
hefur starfað sem lífsstílsblaðamaður til margra 

ára. „Við uppgötvuðum eiginlega í apótekinu Lyfju 
hvað væri mikil þörf fyrir svona þegar við vorum 
staddar þar eitt kvöldið að prófa hitt og þetta. Þetta 
er ekki kreppa og þetta eru ekki leiðindi. Okkur 
finnst þetta bara skemmtilegt og gerum fastlega ráð 
fyrir því að það séu fleiri sem hafa gaman af þessu 
líka, “ segir Margrét Hugrún. - jma  

Ágústa Eva gefur snyrtivöruráð

RÁÐ UNDIR 
RIFI SYLVÍU 
NÆTUR Förðun 
Sylvíu Nætur á 
sínum tíma þótti 
stórkostleg og nú 
má lesa snyrtiráð 
hennar og fleiri 
góðra kvenna á 
síðunni pjattrofur.
blogspot.com. 

Ungfrú Reykjavík 2009 verður krýnd á 
Broadway í kvöld. Að þessu sinni keppa 
23 stúlkur um titilinn. Á heimasíðu 
keppninnar má fá nánari upplýsingar 
um þær. Bækur Arnaldar Indriðason-
ar eru í miklu uppáhaldi hjá mörgum 
þeirra. Fjórar bækur eftir hann eru 
nefndar sem „síðasta bókin sem ég las“, 
Synir duftsins, Dauðarósir, Grafarþögn 

og Myrká. Flugdrekahlauparinn og 
Viltu vinna milljarð eru líka bækur 
sem má finna á náttborðum fegurð-
ardísa þessa dagana. 

Stúlkurnar hafa fjölbreytt-
an smekk á tónlist. Í heildina má 
þó segja að Sálin, The Killers og 
Kings of Leon séu í mestu uppá-
haldi. Hin hefðbundna spurning 
um áhugamál er á sínum stað. 
Stúlkurnar bregðast ekki hefð-

inni og nefna oftast hestamennsku, lík-
amsrækt, íþróttaiðkun ýmiss konar og 
ferðalög. Að lokum eru stelpurnar spurð-
ar hvern þær myndu helst vilja hitta. 
Ýmis valinkunn nöfn eru nefnd en oft-
ast vilja stelpurnar hitta hina ýmsu látnu 
ættingja, afa og ömmur, langafa og lang-
ömmur. Frægðarmenni látin eru einn-
ig nefnd, meðal annars Díana prinsessa, 
John Lennon, Winston Churchill og Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir. Ein fegurðardísin 
kemur svo með hið jarðbundna svar að 
hún vilji helst hitta „Brad Pitt, Johnny 
Deep og fleiri sæta fræga!“

Kynnir keppninnar er Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir, Ungfrú Ísland og Ung-
frú Heimur árið 2005. Keppnin er sýnd 
í beinni á Skjá einum frá kl. 22. Aðal-
keppni ársins, Ungfrú Ísland, fer svo að 
öllum líkindum fram 24. apríl. - drg

Fegurðardísir elska Arnald Indriðason

KYNNIR KVÖLDSINS Unnur Birna kynnir Ungfrú 
Reykjavík í kvöld.

Breti ósáttur við Hr. Örlyg

DEILT UM LAUN
Breski blaðamaðurinn Ben Murray, 
að ofan til hægri, segir að Hr. Örlygur 
skuldi sér laun. Eldar Ástþórsson, hér 
til vinstri, kveðst ekki hafa fengið greidd 
laun sem dómssátt náðist um að hann 
fengi greidd fyrir skemmstu. Þorsteinn 
Stephensen, fyrir ofan til vinstri, gat 
ekki tjáð sig um málið í gær.

Breski blaðamaðurinn Ben 
Murray, sem hefur starfað 
fyrir Hr. Örlyg að skipu-
lagningu Airwaves-hátíð-
arinnar, hefur sent frá sér 
yfirlýsingu þar sem segir 
að hann og landar hans 
íhugi málshöfðun vegna 
vangoldinna launa.

Ben Murray segir að Hr. Örlygur 
skuldi sér laun fyrir vinnu hans 
fyrir Airwaves-hátíðina. Hann 
segist hafa gögn í höndunum um 
að önnur fyrirtæki og einstakl-
ingar í Bretlandi hafi lent í sömu 
vandræðum og hann. Allir íhugi 
þeir að höfða mál gegn Hr. Örlygi 
til að fá launin sín greidd. „Að fá 
ekki greitt þegar maður hefur 
unnið jafnmikið fyrir einhvern 
svona lengi er mjög leiðinlegt,“ 
segir Murray, sem kveðst hafa 
staðið í stappi við Hr. Örlyg síðan 
í september. 

Hann segir að orðspor Hr. 
Örlygs hafi beðið mikla hnekki að 
undanförnu vegna vangreiddra 
launa og telur að erfitt verði að 
bæta fyrir skaðann. Hann er engu 
að síður mikill Íslandsvinur og 
aðdáandi Airwaves og vill veg 
hátíðarinnar sem mestan. „Aðal-
markmið mitt er að þessi frábæra 
hefð haldi áfram um ókomin ár. 
Mig langar að fara til Reykjavík-
ur á hverju ári með vinum mínum, 
horfa á hljómsveitir og njóta hátíð-
arinnar en eins og málin standa 
núna efast ég stórlega um að það 
muni gerast. Ég og margir aðrir 
óttast mjög um framtíð Iceland 
Airwaves,“ segir hann.

Murray segist hafa fengið mis-
munandi svör frá Hr. Örlygi, sem 
hefur bent á bankahrunið og gjald-
eyrisskort sem ástæður fyrir vand-
ræðunum. Í viðtali við Fréttablað-
ið fyrir skömmu sagði Þorsteinn 
Stephensen hjá Hr. Örlygi að fyr-
irtækið ætti aðeins eftir að borga 
þremur til fjórum aðilum frá því í 
haust og upphæðin nemi 3-400 þús-
und krónum. Yfirlýsing Murrays 

stangast á við þau orð Þorsteins. 
„Það urðu tafir á greiðslum út af 
þessu bankahruni og það voru 
einn eða tveir sem tóku því eins 
og það væri verið að svíkja þá. En 
þetta eru bara sömu afleiðingar og 
önnur íslensk fyrir tæki hafa þurft 
að ganga í gegnum,“ sagði Þor-
steinn og hélt því fram að hátíðin 
yrði haldin í ár. Fréttablaðið leit-
aði viðbragða Þorsteins í gær en 
hann sá sér ekki fært að svara að 
svo stöddu. 

Enn fleiri spjót standa á Hr. 
Örlygi því Eldar Ástþórsson, fyrr-
verandi starfsmaður fyrirtækis-
ins, hefur enn ekki fengið greidd 
þaðan laun, þrátt fyrir að dóms-
sátt hafi náðst í lok janúar í máli 
sem hann höfðaði gegn fyrirtæk-
inu. Hafði Hr. Örlygur frest til að 
borga honum til 5. febrúar en ekk-
ert bólar enn á greiðslunni, sem 
nemur um 600 þúsund krónum. 

„Mér þykir mjög leiðinlegt að 

þurfa standa í svona máli við að 
ná í vangoldin laun. Maður hélt 
að þetta væri loksins að komast í 
höfn en þeir hafa ekki getað stað-
ið við þetta,“ segir Eldar. „Ég bók-
aði mikið af þessum böndum sem 
spiluðu á hátíðinni í fyrra áður en 
ég hætti en nokkur af þeim hafa 
átt í erfiðleikum með að fá greiðsl-
ur. Ég veit að maður er ekki sá eini 
sem þetta félag skuldar og maður 
er kannski ekkert alltof vongóður 
um að þetta skili sér,“ segir hann 
og bætir við að lögmaður sinn ætli 
að setja málið í kröfu. 

Eldar segir að sér þyki leitt að 
heyra um vandræði Iceland Air-
waves-hátíðarinnar. „Mér þykir 
mjög leiðinlegt að heyra að það sé 
komið svona fyrir hátíðinni. Það 
er mjög mikilvægt að þessi hátíð 
fái að lifa fyrir íslenska tónlist svo 
ekki sé talað um ferðaþjónustuna 
og landkynninguna,“ segir hann.

 freyr@frettabladid.is





28  27. febrúar 2009  FÖSTUDAGUR

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
12
L
L
L
12
L

THE INTERNATIONAL    kl. 8 - 10.15
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 6
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 8
THE PINK PANTHER 2 kl. 6
FANBOYS    kl. 10.15

16
L
12
L
L

THE INTERNATIONAL D    kl. 8 - 10.30
THE INTERNATIONAL LÚXUS  D kl. 5.30 - 8 - 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 4 - 6
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.15 – 8 – 10.40
THE PINK PANTHER 2 D kl. 4 - 6
FANBOYS    kl. 8 -10.10
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 

16
L
12
14
14
L

THE INTERNATIONAL    kl. 5.30 - 9
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 6
MILK    kl. 5.20 - 8 - 10.40
THE WRESTLER  kl. 8 - 10.15
THE READER  kl. 8 - 10.20
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
L
12
L
12
L

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2 kl. 6 - 8
FROST/NIXON kl. 5.30 - 10
HOTEL FOR DOGS kl. 5.30 
VALKYRIE kl. 9
BRIDE WARS   kl. 8 - 10

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

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

FRÁBÆR GAMANMYND FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

- S.V., MBL - E.E., DV

MAGNAÐUR 
SPENNUTRYLLLIR MEÐ 
CLIVE OWEN OG NAOMI 
WATTS Í FANTAFORMI!

SparBíó 550kr

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

SparBíó 850kr

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

SHOPAHOLIC                   kl. 3:40 - 5:50D - 8D - 10:20D L

CONFESSIONS SHOPAHOLIC kl. 5:50 - 8 - 10:20 VIP
ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 3:40 - 5:50 L

ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 3:40 VIP
DEFIANCE kl. 5:50 - 8:30 16

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

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 3:40 - 5:50 L

BENJAMIN BUTTON kl. 8:30 7

HOTEL FOR DOGS kl. 3:40 L

ROLE MODELS kl. 8 - 10:20 12

BEDTIME STORIES kl. 3:40 L

YES MAN kl. 5:50 7

CONFESSIONS SHOPAHOLIC kl. 6D - 8:20D - 10:30D L

DEFIANCE kl. 8D - 10:40D 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 4D L

BENJAMIN BUTTON kl. 3:50 - 7 - 10:10 7

BLOODY VALANTINE - 3D kl. 6(3D) 16

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 4(3D) L

SHOPAHOLIC kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 6 L

BRIDE WARS kl. 8 L

FRIDAY THE 13TH kl. 10 16

SHOPAHOLIC kl. 6 - 8 - 10 L

CHIHUAHUA kl. 6 L

DEFIANCE kl.  8 - 10:30 16

SHOPAHOLIC                   kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 6 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 12

FRIDAY THE 13TH kl. 10:20 16

NÝ VINNA...? 
VONANDI

NÝR UNNUSTI...? 
KANNSKI

NÝTT VESKI...? 
ALGJÖRLEGA!

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

91/100 
Entertainment Weekly

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 4 og 6 - íslen- L

HE’S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.30, 8 og 10.30 12

THE PINK PANTHER 2 kl. 8 og 10 L

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl. 3.40 L

HOTEL FOR DOGS kl. 4 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

„Ég kalla tónleikana Harpan 
ómar og það er ekkert smá stóð af 
tónlistarfólki sem kemur fram,“ 
segir Jón Kr. Ólafsson um tón-
leikana sem haldnir verða í kvöld 
í sal FÍH í Rauðagerði. Með Jóni 
kemur fram glæsilegur hópur 
gestasöngvara, meðal annarra 
Ragnar Bjarnason, Þuríður Sig-
urðardóttir, Magni Ásgeirsson 
og Geir Ólafs. Þá mun Hafliði 
Magnússon lesa úr ævisögu sinni 
um söngvarann sem kom út fyrir 
síðustu jól. Þetta eru styrktar-
tónleikar fyrir einstakt tónlistar-
safn Jóns Kr. á Bíldudal, Melódíur 
minninganna.

„Ég hef verið að rekast í þessu 
í átta ár til að halda sjálfum mér 
og öðrum á floti,“ segir Jón um 
safnið. 

„Ég segi bara að það gangi vel 
enda eru allir komnir með upp í 
kok af þessum endalausu fréttum 

um að allt sé á hausnum hér og 
allt sé á hausnum þar.“ 

Jón segir safnið í sífelldum 
vexti og engan bilbug er að finna 
á honum. „Það er allt við það sama 
á Bíldudal,“ segir hann og segir að 
fólk á landsbyggðinni finni ekki 
mikinn mun þótt svokölluð kreppa 
eigi að vera skollin á. „Það er búið 
að berja landsbyggðina aftur á bak 
og áfram, stela af okkur kvótan-
um og gera húsin okkar verðlaus, 
en það hafði enginn áhyggjur af 
því. Svo þegar gýgurinn opnaðist 
fyrir sunnan og rassinn var kom-
inn úr buxunum þá varð allt vit-
laust. Menn hitta stundum sjálfa 
sig fyrir og þannig er nú komið í 
þessu þjóðfélaginu núna.“

Jón hitar upp fyrir kvöldið með 
því að taka lagið með hljómsveit-
inni Skakkamanage á Rás 2 í dag 
kl. 11, en tónleikarnir hefjast kl. 
21. - drg

Enginn bilbugur á Bíldudal

HELDUR SÉR Á FLOTI Landsfrægir 
tónlistarmenn styrkja einstakt tónlistar-
safn Jóns Kr. Ólafssonar í FÍH-salnum á 
föstudagskvöldið. 

Alls sóttu 38 hljómsveitir um að 
spila í Þýskalandi í vor á vegum 
tónlistarklúbbsins Norðrið sem 
var stofnaður á dögunum. Verið 
er að vinna úr umsóknunum og 
líklega verður ljóst eftir helgi 
hvaða sveitir spila þar í apríl, maí 
og júní. Aðeins einn til tveir flytj-
endur verða valdir fyrir hvern 
mánuð.

Anna Hildur Hildibrandsdótt-
ir hjá Útón er ánægð með þátt-
tökuna. „Ég vissi ekki við hverju 
átti að búast því þetta er nýtt 
verkefni. Þetta er alla vega mik-
ill fjöldi að fara í gegnum en það 
er mjög skemmtilegt að sjá hvað 
það er mikið af öflugum verk-
efnum í boði,“ segir hún og bætir 
við að umsóknirnar hafi verið úr 
öllu litrófi tónlistarbransans. „Við 
erum mjög ánægð með viðbrögð-
in og undirbúningurinn í Þýska-
landi gengur vel. Við erum spennt 
að sjá hvað gerist þegar á hólminn 
kemur.“ 

Veittur verður styrkur til 

flytjendanna sem nemur allt að 
150.000 krónum en aldrei sem 
nemur meira en 25.000 krónum 
á hvern þann sem kemur fram í 
hverju verkefni.

Lay Low ríður á vaðið og opnar 

Norðrið formlega með tónleikum 
í Þýskalandi í næsta mánuði. Í 
tengslum við opnunina verður fjöl-
miðlauppákoma í Berlín 10. mars 
til að kynna þennan nýja og spenn-
andi tónlistarklúbb.  - fb

Tugir vilja spila í Þýskalandi

SAMSTARFSAÐILAR Anna Hildur Hildibrandsdóttir ásamt samstarfsaðilum Útóns við 
verkefnið Norðrið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Langi Seli er búinn að taka 
upp nýja plötu með nýju 
bandi og heldur fyrstu 
tónleika sína í langan tíma í 
næstu viku.

„Ég hef ekkert lært, en músíkin 
hefur eðlilega breyst eitthvað af 
því að það eru komnir nýir menn 
í bandið,“ segir Axel Hallkell 
Jóhannesson, Langi Seli, sem nú 
snýr aftur á fullu gasi með Nýju 
skuggana. Langi Seli og Nýju 
skuggarnir eru hann og Jón Skuggi 
og nýju skuggarnir Erik Qvick á 
trommum og Gísli Galdur á plötu-
spilara og hljóðeffekta. 

„Það er búið að taka upp nýja 
plötu og hún kemur út eftir sirka 
mánuð. Platan heitir Drullukalt 
og við erum að mixa hana þessa 
dagana. Þetta er beint af augum 
sándlega séð og textarnir eru voða 
mikið bara lögin við vinnuna. Það 
er sungið um veðrið og menn sem 
eru að vinna og svona,“ segir Seli.

Langi Seli og Skuggarnir varð til 
upp úr hljómsveitinni Oxzmá á 9. 
áratugunum og spilaði séríslenskt 
rokkabillí. Vinsælasta lagið var 
„Breiðholtsbúgí“ og platan Rottur 
og kettir sem kom út 1992 er eina 
stóra plata sveitarinnar til þessa. 
„Maður var orðinn býsna þreytt-
ur á þeirri plötu þegar hún kom út. 
Ég var að hlusta á hana aftur um 
daginn og það var nú bara gaman. 
Músík er eins og ljósmynd. Manni 
finnst kannski einhver mynd alveg 
ömurleg og hendir henni ofan í 
skúffu, en eftir 20 ár finnst manni 
hún fín. Annað við tónlist er að 
sama hvað maður er að reyna þá 
heyrist alltaf á tónlistinni á hvaða 
áratugi hún var tekin upp.“

Seli segir næsta skref að setja 
allar vélar í gang og kynna plöt-
una. „Núna eru íslenskar hljóm-

sveitir feikilega vel spilandi svo 
við höfum æft stíft til að eiga 
séns,“ segir Seli og hlær. „Þetta er 
ekki eins og á 9. áratugnum þegar 
var nóg að æfa bara einu sinni og 
troða svo upp.“ 

Fyrstu tónleikar Langa Sela og 
Nýju skugganna verða 6. mars á 
Sódómu Reykjavík, nýja staðnum 
með útrásarvíkingapissuskálunum 
á efri hæð Gauksins.

 drgunni@frettabladid.is

LANGA SELA DRULLUKALT

LÖGIN VIÐ VINNUNA Langi Seli mætir aftur með Nýju skuggana. Ný plata kemur út 
eftir mánuð og fyrstu tónleikarnir verða 6. mars á Sódómu Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Fram kom í ávarpi Geirs 
Þorsteinssonar, formanns KSÍ, á 
síðasta ársþingi að upp væri kom-
inn ágreiningur á milli gamla 
Kaupþings og KSÍ vegna fyrir-
komulags um skipti á evrum og 
krónum. Ágreiningurinn snýst um 
130 milljónir króna auk vaxta og 
tengist erlendum tekjum KSÍ.

Knattspyrnusambandið hefur 
hafnað kröfum skilanefndar gamla 
Kaupþings og hefur ráðið sér lög-
mann til þess að gæta hagsmuna 
sambandsins.

„Málið er bara í höndum okkar 
lögfræðings og ég get lítið annað 
sagt á þessari stundu,“ sagði Geir 
og bætti við að málið gengi ekki 
hratt fyrir sig.

KSÍ stendur frammi fyrir þeim 
vanda að vera án styrktaraðila í 
efstu deildum karla og kvenna en 
Landsbankinn sagði upp markaðs-
réttinum á dögunum.

„Við höfum átt viðræður en ég 
vil ekkert segja meira en það. Ég 
er samt hóflega bjartsýnn á að 
þetta gangi upp fyrir mót,“ sagði 
Geir aðspurður hvernig gengi að 
finna nýjan styrktaraðila.

KSÍ seldi þýska fyrirtækinu 
Sportfive markaðsréttinn að efstu 

deildunum. Sá réttur er ekki ódýr 
eftir fall krónunnar og staðfesti 
Landsbankinn við Fréttablaðið á 
dögunum að hann væri allt að 30 
milljónir króna á ári. Landsbank-
inn sagðist ekki hafa getað réttlætt 

að greiða 30 milljónir fyrir það eitt 
að fá nafnið á deildirnar. 

Því kemur sú spurning óneitan-
lega upp hvort KSÍ þurfi hreinlega 
ekki að greiða niður hluta af þess-
um markaðsrétti, ef ekki allan, ef 

sambandið ætlar sér að fá stuðn-
ingsaðila á þessum síðustu og 
verstu tímum.

„Ég vil ekkert segja um það. 
Við erum bara ánægðir enda með 
samning við Sportfive og félög-
in fá sitt,“ sagði Geir pólitískur 
í svari og var því spurður aftur 
hvort það væri hreinlega ekki sá 
raunveruleiki sem blasti við sam-
bandinu. „Það væri óskandi fyrir 
alla Íslendinga að gengi krónunn-
ar væri stöðugt. Það hefur skapað 
mörg vandamál. Sportfive veit að 
aðstæður á Íslandi eru allt aðrar 
en þegar síðast var samið.“

Þrátt fyrir dapurt efnahags-
ástand hefur KSÍ einnig hagnast 
verulega vegna gengisbreytinga 
enda kemur stærsti hlutur tekna 
sambandsins erlendis frá í erlendri 
mynt.

„Á móti kemur að það nánast 
tvöfaldaðist erlenda lánið okkar 
vegna framkvæmdanna á Laug-
ardalsvellinum. Það var 600 millj-
ónir í lok síðasta árs en við vorum 
með gengistap upp á 390 milljón-
ir vegna erlends láns. Við höfum 
síðan greitt mikið niður af þessu 
láni á þessu ári,“ sagði Geir Þor-
steinsson. henry@frettabladid.is

Ágreiningur á milli KSÍ og gamla 
Kaupþings vegna 130 milljóna króna
KSÍ hefur falið lögmanni að gæta hagsmuna sambandsins vegna deilna við gamla Kaupþing um skipti á 
evrum og krónum. Formaður KSÍ segist hóflega bjartsýnn á að nýr styrktaraðili finnist fyrir sumarið.

UM MARGT AÐ HUGSA Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, er hóflega bjartsýnn á að KSÍ 
finni styrktaraðila á efstu deildirnar fyrir sumarið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SENDU SMS EST KZL Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU KILLZONE 2, AÐRIR TÖLVULEIKIR, 
GOS, DVD MYNDIR OG FLEIRA

WWW.SENA.IS/KILLZONE

10 af 10
– Official PlayStation 

Magazine

9 af 10
– Eurogamer.net

10 af 10
 – Gamepro

9,4 af 10
 – IGN.com

HVER VINNUR!
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Iceland Express-deild karla:
Skallagrímur - ÍR 59-67
Stigahæstir hjá Skallagrími: Igor Beljanski 18, 
Landon Quick 14, Sveinn Arnar Davíðsson 13.
Stigahæstir hjá ÍR: Sveinbjörn Claessen 26, 
Hreggviður Magnússon 18, Eiríkur Önundarson 
10, Ólafur Þórisson 7.
FSu - Snæfell 67-68
Stigahæstir hjá FSu: Sævar Sigurmundsson 22, 
Vésteinn Sveinsson 19, Tyler Dunaway 10.
Stigahæstir hjá Snæfelli: Lucious Wagner 20, 
Slobodan Subasic 17, Sigurður Þorvaldsson 14.
Grindavík - Breiðablik 112-60
Stigahæstir hjá Grindavík: Þorleifur Ólafsson 18, 
Guðlaugur Eyjólfsson 17, Nick Bradford 13, Björn 
Brynjólfsson 13.
Stigahæstir hjá Breiðablik: Nemanja Sovic 20, 
Daníel Guðmundss. 10, Þorsteinn Gunnlaugss. 8.

Enska bikarkeppnin:
Hull - Sheffield United 2-1
1-0 Kyle Naughton, sjálfsmark (24.), 1-1 Billy 
Sharp (32.), 2-1 Peter Halmosi (56.)

UEFA-bikarkeppnin:
Metalist Kharkov - Sampdoria 2-0 (3-0)
CSKA Moskva - Aston Villa 2-0 (3-1)
Hamborg - NEC Nijmegen 1-0 (4-0)
FC Twente - Marseille 0-1 (1-1)
Marseille komst áfram eftir vítaspyrnukeppni.
Wolfsburg - PSG 1-3 (1-5)
Galatasaray - Bordeaux 4-3 (4-3)
Manchester City - FCK 2-1 (4-3)
Standard Liege - Sporting Braga 1-1 (1-4)
Udinese - Lech Poznan 2-1 (4-3)
Ajax - Fiorentina 1-1 (2-1)
AC Milan - Werder Bremen 2-2 (3-3)
Werder Bremen skoraði fleiri mörk á útivelli.
Stuttgart - Zenit St. Pétursborg 1-2 (2-4)
St. Etienne - Olympiakos 2-1 (5-2)
Deportivo - Álaborg 1-3 (1-6)
Tottenham - Shakhtar Donetsk 1-1 (1-3)
Samanlögð úrslit í sviga, feitletruð lið komin áfram.

Fátt virðist geta komið í veg fyrir að Guðrún 
Sóley Gunnarsdóttir, leikmaður KR, fari til 
sænska úrvalsdeildarfélagsins Djurgården 
nú á næstu vikum. Félagið hefur loksins 
sett sig í samband við KR og sagði Rúnar 
Kristinsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá 
KR, að væntanlega yrði gengið frá málinu á 
allra næstu dögum.

„Ég fer væntanlega til Svíþjóðar strax eftir 
að Algarve-mótinu lýkur,“ sagði Guðrún sem 
mun keppa á mótinu með íslenska landslið-
inu. Það fer fram í byrjun mars.

„Þetta er auðvitað spennandi kostur fyrir 
mig. Ég hef svo sem ekki verið að velta því 
mikið fyrir mér að komast að hjá liði erlend-
is. En svo kom þetta skyndilega upp.“

Það var landsliðsmarkvörðurinn og fyrr-
um leikmaður Vals, Guðbjörg Gunnarsdóttir, 
sem benti forráðamönnum Djurgården á 

Guðrúnu. „Þá vantaði varnarmann 
og ákváðu að hafa samband. Þetta 
er draumur fyrir mig að fá að fara út 
sem atvinnukona í fótbolta en ég geri 
samning við félagið út leiktíðina. Ég 
fékk leyfi hjá mínum vinnuveit-
anda hér heima til þess. Reyndar 
kemur til greina að ég vinni 
í fjóra á tíma í dag samhliða 
fótboltanum.“

Guðrún verður þar með 
tíundi íslenski knattspyrnu-
maðurinn sem mun leika 
í sænsku úrvalsdeildinni í 
sumar. Það hefur verið mikil 
útrás hjá íslenskum knatt-
spyrnukonum til Svíþjóðar 
eftir góðan árangur lands-
liðsins sem tryggði sér sæti í 

úrslitakeppni EM sem fer fram í Finnlandi 
í sumar.

„Ég held að það sé af hinu góða að svo 
margar landsliðskonur muni spila í Svíþjóð 
í sumar. Það verður góður undirbúningur 

fyrir okkur að fá að spreyta okkur 
gegn svo mörgum góðum knatt-
spyrnukonum sem þar spila.“

Guðrún Sóley er einn reyndasti 
leikmaður landsliðsins og á alls að 
baki 54 leiki. Hún hefur skorað eitt 
mark í þeim. Hún er uppalinn KR-
ingur en lék einnig með Breiðabliki 
í tvö sumur. 

Bróðir hennar, Guðmundur 
Reynir Gunnarsson, er einnig fyrr-
um leikmaður KR en hann gekk í 
haust til liðs við GAIS sem leikur í 
úrvalsdeild karla í Svíþjóð.

GUÐRÚN SÓLEY GUNNARSDÓTTIR: Á LEIÐ TIL DJURGÅRDEN Í SÆNSKU ÚRVALSDEILDINNI

Draumur að fá að vera atvinnukona í fótbolta
> Úrslitakeppnin hefst á mánudag

Á mánudaginn hefst fyrsta umferð í úrslita-
keppni Iceland Express-deildar kvenna 
í körfubolta með leik Hamars og Vals í 
Hveragerði. Sex lið komust áfram í úrslita-
keppnina en tvö efstu liðin í A-riðli - Haukar 
og Keflavík - sitja hjá í fyrstu umferðinni. Hin 
viðureignin í fyrstu umferðinni er á milli KR 
og Grindavíkur og verður fyrsti leikurinn í 
DHL-höllinni á þriðjudagskvöldið. Það lið sem 
vinnur fyrr tvo leiki kemst áfram í undan-
úrslitin þar sem deildarmeistarar Hauka eða 
Keflvíkingar bíða þess.

KÖRFUBOLTI Grindavík tyllti sér á 
topp Iceland Express-deildar karla 
í gærkvöldi með stórsigri á Breiða-
bliki á heimavelli, 112-60. 

Alls fóru þrír leikir fram í deild-
inni í gær. Sigurður Þorvaldsson 
tryggði Snæfelli nauman sigur á 
FSu á Selfossi, 68-67, með körfu á 
lokasekúndu leiksins. Þá vann ÍR 
lið Skallagríms á útivelli, 67-59.

Grindavík er með 34 stig í topp-
sætinu, rétt eins og KR sem getur 
endurheimt efsta sætið með sigri á 
Njarðvík á útivelli í kvöld. Grinda-
vík er með betri árangur í innbyrð-
isviðureignum sínum við KR og er 
því ofar í töflunni.

Sigur Snæfells var einkar dýr-
mætur þar sem liðið á í harðri bar-
áttu við  Keflvíkinga um þriðja sæti 
deildarinnar. Snæfell er með fjög-
urra stiga forystu á Keflavík sem 
stendur en síðarnefnda liðið á leik 
til góða. Snæfell stendur þó betur í 
innbyrðisviðureignum liðanna.

ÍR er nú í sjöunda sæti deildar-
innar með sextán stig, rétt eins og 
Stjarnan sem er í sjötta sætinu. 
Átta lið komast áfram í úrslita-
keppnina og eru Tindastóll, FSu 
og Breiðablik öll með fjórtán 
stig í næstu sætum. Þar sem síð-
arnefndu liðin tvö töpuðu sínum 
leikjum í kvöld getur Tindastóll 
komið sér í góða stöðu með sigri 
á Þór í kvöld.

Þór þarf hins vegar nauðsyn-
lega á sigri að halda í leiknum til 
að halda í vonina um að falla ekki 

í fyrstu deildina. Þórsarar eru sem 
stendur sex stigum á eftir liðunum 
þremur í 8.-10. sæti.

Skallagrímur var þegar fallið 
úr deildinni fyrir leikinn í gær en 
liðið er í neðsta sætinu með fjögur 
stig. - esá

Þrír leikir í Iceland Express-deild karla í gærkvöldi:

Grindavík á toppinn

STIGAHÆSTUR Þorleifur Ólafsson skoraði 
átján stig fyrir Grindavík í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Valur varð í gærkvöldi 
Reykjavíkurmeistari kvenna í 
knattspyrnu eftir 2-0 sigur á KR. 
Valur fékk því alls sextán stig á 
mótinu en KR þrettán.

Kristín Ýr Bjarnadóttir kom 
Val yfir með marki á 60. mínútu 
en fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir 
skoraði síðara mark Vals tíu mín-
útum síðar.

Þetta er fyrsti titill Vals undir 
stjórn Freys Alexanderssonar 
þjálfara en liðið varð Íslands-
meistari síðastliðið sumar er 
hann þjálfaði liðið í sameiningu 
með Elísabetu Gunnarsdóttur.

 - esá

Valur Reykjavíkurmeistari:

Fyrsti titillinn 
hjá Frey

BIKARINN Á LOFT Katrín Jónsdóttir, 
fyrirliði Vals, kampakát með bikarinn á 
lofti í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



VIÐSKIPTAÞING 2009

ENDURREISN
HAGKERFISINS

Á HILTON REYKJAVÍK NORDICA FIMMTUDAGINN 12. MARS 2009 KL. 13:20 - 17:00 

13:00 SKRÁNING

13:20 RÆÐA FORMANNS VIÐSKIPTARÁÐS
ERLENDUR HJALTASON, FORSTJÓRI EXISTA

13:35 RÆÐA FORSÆTISRÁÐHERRA
JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR

13:50 CRISIS 101: WHAT TO DO AND NOT TO DO?
PEDRO VIDELA, PRÓFESSOR VIÐ IESE BUSINESS SCHOOL

14:10 SPURNINGAR ÚR SAL

14:25 KAFFIHLÉ

14:50 AFHENDING NÁMSSTYRKJA VIÐSKIPTARÁÐS
KATRÍN JAKOBSDÓTTIR, MENNTAMÁLARÁÐHERRA

15:00 ÁHERSLUR STJÓRNMÁLAFLOKKANNA
UMRÆÐUR UNDIR STJÓRN BOGA ÁGÚSTSSONAR

15:40 VIÐBRÖGÐ ATVINNULÍFSINS
UMRÆÐUR UNDIR STJÓRN BOGA ÁGÚSTSSONAR

16:20 MÓTTAKA Í BOÐI VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS

DAGSKRÁ:

INGIBJÖRG S.
GÍSLADÓTTIR

GUÐJÓN A.
KRISTJÁNSSON

GEIR H. HAARDE SIGMUNDUR D.
GUNNLAUGSSON

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

SVAFA
GRÖNFELDT

KRISTÍN
PÉTURSDÓTTIR

JÓN SIGURÐSSON TÓMAS MÁR
SIGURÐSSON

VILHJÁLMUR
ÞORSTEINSSON

PEDRO VIDELAJÓHANNA
SIGURÐARDÓTTIR

ERLENDUR
HJALTASON

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR

JÓN KARL
ÓLAFSSON

BOGI ÁGUSTSSON

SKRÁNING Á WWW.VI.IS EÐA Í SÍMA 510-7100
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

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

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

15.10 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um  (e)

15.35 Erfiðir tímar  Stuttur þáttur með 
heilræðum til fólks á krepputímum gerður á 
vegum heilbrigðisráðuneytisins. (e)

15.50 Leiðarljós  (e)

17.15 Táknmálsfréttir

17.25 Spæjarar  (7:26)

17.47 Músahús Mikka  (44:55)

18.10 Afríka heillar  (Wild at Heart II) 
(1:10) Breskur myndaflokkur um hjón sem 
búa ásamt börnum sínum innan um villidýr 
á sléttum Afríku. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Útsvar  (Undanúrslit, Kópavog-
ur - Norðurþing) Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir stýra þættinum. Dóm-
ari og spurningahöfundur er Ólafur Bjarni 
Guðnason. 

21.15 Körfuboltaþjálfarinn  (Coach 
Carter) Bandarísk bíómynd frá 2005 um 
körfuboltaþjálfara sem setti sigurlið sitt á 
bekkinn vegna ósæmandi frammistöðu 
þess í námi. Aðalhlutverk: Samuel L. Jack-
son, Rob Brown, Robert Richard og Rick 
Gonzalez.

23.30 Saklausar raddir  (Voces inocent-
es) Mexíkósk bíómynd frá 2004 um dreng 
í El Salvador á 9. áratug síðustu aldar sem 
reynir að lifa eðlilegu lífi þótt alls staðar í 
kringum hann geisi stríð. Aðalhlutverk: Car-
los Padilla og Leonor Varela.

01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Game Tíví  (4:8) (e)

09.25 Vörutorg

10.25 Óstöðvandi tónlist

17.05 Vörutorg

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

18.50 Káta maskínan  (4:9) Menning-
arþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmsson-
ar þar sem fjallað er um það sem er efst á 
baugi í menningarlífi landsmanna og rætt 
við listamenn úr öllum krókum og kimum 
listalífsins. (e)

19.20 One Tree Hill  (5:24) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. (e)

20.10 Survivor  (1:16) Vinsælasta raun-
veruleikasería allra tíma fer að þessu sinni 
fram á Sléttum Brasilíu.

21.00 Battlestar Galactica  (2:20) Fram-
tíðarþáttaröð þar sem fylgst með klassískri 
baráttu góðs og ills. Þessir þættir hafa feng-
ið frábæra dóma og tímaritin Time og The 
Rolling Stone hafa sagt hana bestu þátta-
röðina sem sýnd er í sjónvarpi. 

22.00 Ungfrú Reykjavík 2009  Feg-
urðardrottning Reykjavíkur 2009 verð-
ur krýnd við glæsilega viðhöfn á Broadway. 
Fegurstu fljóð höfuðborgarsvæðisins keppa 
um þessa eftirsóttu nafnbót og áhorfend-
ur geta tekið þátt í valinu í símakosningu. 
Stúlkurnar gera sitt besta til að heilla áhorf-
endur og dómnefndina upp úr skónum. 
Þær koma fram í tískusýningu, á baðfötum 
og auðvitað í síðkjólum þar sem glæsileik-
inn skín í gegn.

23.30 The Dead Zone  (11:12) Bandarísk 
þáttaröð sem byggð er á sögupersónum 
eftir Stephen King. (e)

00.20 Jay Leno  (e)

01.10 Jay Leno  (e)

02.00 Vörutorg

03.00 Óstöðvandi tónlist

Þessa dagana er svolítið verið að leggja línurnar um hvernig beri að 
haga sér á hinu „nýja Íslandi“. Margt sem okkur áður þótti gaman 
er nú orðið fásinna og hjóm eitt. Þannig datt ég inn í útvarpsþátt 
einhvern á Rás 1 þar sem maður nokkur sagði að nú ætti þjóðin að 
hætta að lesa, hlusta eða horfa á fréttir sem fjölluðu um „einskis 
nýta“ hluti. Það væri hreinasta sturlun, eins og nú væri komið fyrir 
þjóðinni, að eyða tíma sínum í að fylgjast með „dægurfréttum“ 
hvers konar af nýjustu kaupum og grísagalaveislum stjarnanna. 
En ó, hvað maður vanmat einmitt súrar fréttir af Ólafi Eff á B5 nú 
þegar maður má ekki opna tækið án þess að heyra orðið „þjóð-
argjaldþrot“ og „verjum heimilin í landinu“. Það er uppskeruhátíð 
„við-sögðum-ykkur-það“ mannanna. Sem veifa fingri í allar áttir 

– þú, þið, þeir. Þeir halda viðtækjunum í gíslingu og einhverjir 
hafa gengið svo langt að gjaldfella frétta-
flutning liðinna ára af einkaþotum og 
bílaflota. Jafnvel blaðakona ein, sem 

vita ætti betur, tók til máls á borgara-
fundi og sagði að dægurmálafréttamenn 

hefðu verið of uppteknir við að fjalla um stór brjóst stjarnanna til 
að fylgjast með því sem var raunverulega í gangi. 
Það er því kannski rétt að staldra við að hugsa þetta til enda. Úr 
hvaða átt hefur upplýsandi fréttaflutningur komið einna helst 
undanfarin ár? Er það ekki einmitt úr deildum dægurmálanna? 
Sem hafa flutt okkur fréttir um þyrlurnar, Elton John og Duran 
Duran-partíin? Blaða- og sjónvarpsfréttamenn sem eltust við 
upplýsa fólk um að verið væri að grafa í sundur Þingholtin með 
jarðgöngum hafa klárlega upplýst þjóðina betur um hvað verið 
var að gera við peningana sem við skuldum nú en margur annar 
„dýpri“ fréttaflutningur. Þessu ætti því einmitt að vera öfugt farið 

núna og á klárlega ekki að vera fyrir neðan 
okkar virðingu að fylgjast með „slúðurfrétt-
um“ hvers konar. Því hreint út sagt sýnist 

mér þeir fréttamenn sem unnið hafa í 
þeim deildum akkúrat verið þeir sem 
hafa unnið vinnuna sína og haldið 
þjóðinni upplýstri um bruðlið.  

VIÐ TÆKIÐ JÚLÍA MARGRÉT ALEXANDERSDÓTTIR HLUSTAR Á HVAÐ MÁ OG MÁ EKKI

Margt sem áður var gaman

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Dynkur smáeðla, Doddi litli og Eyrna-
stór og Krakkarnir í næsta húsi.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (262:300) 

10.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (3:8) 

11.10 Ghost Whisperer (42:44)

12.00 Men in Trees (8:19) 

12.45 Nágrannar 

13.10 Wings of Love (16:120)

13.55 Wings of Love (17:120)

14.40 Wings of Love (18:120)

15.35 A.T.O.M. 

15.58 Camp Lazlo 

16.23 Bratz 

16.48 Nornafélagið 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (18:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

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

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

20.30 Idol - Stjörnuleit (3:14) Áheyrn-
arprófunum er lokið og þeir keppendur sem 
hafa komist áfram mæta nú til leiks í Ís-
lensku Óperuna þar sem þeir þurfa að hljóta 
náð dómnefndar öðru sinni. 

21.35 Running with Scissors Laun-
fyndin stjörnum prýdd uppvaxtarsaga drengs 
sem þarf að ganga í gegnum skilnað foreldra 
sinna á 7. áratugnum og hlýtur uppfrá því í 
ansi skrautlegu uppeldi. Myndin er gerð af 
höfundi Nip:Tuck og skartar m.a. Alec Bald-
win, Gwyneth Paltrow og Annette Bening í 
helstu hlutverkum.

23.35 Painkiller Jane 

00.55 Paparazzi 

02.15 Rebound

03.40 Ghost Whisperer (42:44)

04.25 Idol - Stjörnuleit (3:14) 

05.20 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 The Weather Man 

10.00 Cars 

12.00 The Breakfast Club 

14.00 The Weather Man 

16.00 Cars 

18.00 The Breakfast Club 

20.00 Charlie‘s Angels Natalie, Dylan 
og Alex eru hörkukvendi sem hræðast ekki 
neitt. Þær starfa hjá spæjaraþjónustu Charlies 
og glíma við óþokka af öllum gerðum. 

22.00 Four Brothers 

00.00 Nobody‘s Baby

02.00 Saw II 

04.00 Four Brothers

06.00 National Treasure. Book of 
Secrets 

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

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

19.35 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

20.00 Accenture Match Play Champ-
ionship 2009  Bein útsending.

23.00 Fréttaþáttur Meistaradeild Hver 
umferð er skoðuð í bak og fyrir. 

23.30 World Supercross GP Sýnt frá 
World Supercross GP en að þessu sinni fór 
mótið fram á Qualcomm Stadium í San 
Diego.

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

01.10 World Series of Poker 2008 Sýnt 
frá World Series of Poker þar sem mæta til 
leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í 
heiminum.

02.00 Denver - LA Lakers Bein útsend-
ing frá leik í NBA körfuboltanum.

17.30 Bolton - West Ham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.10 Arsenal - Sunderland Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

21.50 PL Classic Matches Southampton 
- Liverpool, 2000. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.20 PL Classic Matches Arsenal - Ev-
erton, 2001. 

22.50 Premier League Preview 

23.20 Stoke - Portsmouth Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

 

> Annette Bening
„Sem leikari hef ég fyrst og 
fremst áhuga á að rannsaka 
eðli og sálarlíf mannfólksins. 
Að vera fræg er bara plús.“  
Bening fer með hlutverk 
í myndinni Running 
with Scissors sem sýnd 
er á Stöð 2 í kvöld. 

22.00 Ungfrú Reykjavík 2009 
  SKJÁREINN

21.30 20 Good Years   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Körfuboltaþjálfarinn 
(Coach Carter)   SJÓNVARPIÐ

20.00 Charlie‘s Angels   
 STÖÐ 2 BÍÓ

19.45 Logi í beinni   STÖÐ 2

▼

BEIN ÚTSENDING Í KVÖLD
KL. 22.00 Á SKJÁEINUM

UNGFRÚ
REYKJAVÍK

2009
KYNNIR KVÖLDSINS ER
UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

10.00 Om familj  11.00 Rapport  11.05 Hype  
11.35 Anslagstavlan  11.45 Skidor  14.00 
Antikrundan  15.00 Rapport  15.05 Gomorron 
Sverige  15.55 Skidor  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport med A-ekonomi  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 
Regionala nyheter  18.30 Rapport med A-ekonomi  
19.00 Så ska det låta  20.00 Skavlan  21.00 The 
Gingerbread man  22.50 Kulturnyheterna  23.05 
Mia och Klara  23.35 Den Edsvurna  01.30 
Sändningar från SVT24   

10.00 NRK nyheter  10.05 Hollywood-redaksjon-
en  10.30 Tinas mat  11.00 NRK nyheter  11.10 
VM på ski  14.00 NRK nyheter  14.05 VM på ski  
16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Ugleskogen  
17.10 Mumfie  17.20 Charlie og Lola  17.35 Leon  
17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.30 
Norge rundt  18.55 Mesternes mester  19.55 
Nytt på nytt  20.25 Grosvold  21.10 Detektimen. 
Livvaktene  22.10 Kveldsnytt  22.25 VM-kveld  
23.00 Radiohead i alle farger  23.55 Jorda rundt 
med litt av en luring  00.25 Kulturnytt 

10.00 I fremmed fængsel  10.30 Dyrehospitalet  
11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 Jersild 
Live  11.35 Aftenshowet  12.05 Aftenshowet 2. 
del  12.30 Naturen kalder  13.00 Det lille hus på 
prærien  13.50 Nyheder på tegnsprog  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Boogie Mix  15.00 
Boogie Listen  16.00 Amigo  16.30 Shanes verden  
17.00 Aftenshowet  17.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  18.00 Disney Sjov  19.00 X Factor  20.00 TV 
Avisen  20.30 X Factor Afgørelsen  20.55 Reimers  
21.35 Windtalkers  23.45 Nadine 

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. 

21.00 Mér finnst  Í umsjón Bergljótar 
Davíðsdóttur, Katrínar Bessadóttur og Láru 
Ómarsdóttur. Konur láta í sér heyra hvað 
þeim finnst um samfélagið í dag.

22.00 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir 
ræðir borgarpólitík við gesti sína.

22.30 Grasrótin  Guðfríður Lilja Grétars-
dóttir viðrar skoðanir Vinstri grænna um 
þjóðmálin.

06.38 Morgunvaktin
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur

15.03 Smásaga: Óvænt hugboð um lausn
15.35 Stofukonsert
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.19 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (134:260) 

16.30 Hollyoaks (135:260)

17.00 Ally McBeal (13:24)

17.45 The O.C. (10:27) 

18.30 20 Good Years (10:13)

19.00 Hollyoaks (134:260)

19.30 Hollyoaks (135:260)

20.00 Ally McBeal (13:24) Ungur hvít-
blæðissjúklingur vill kæra Guð fyrir hvernig 
komið er fyrir honum og Cage og Fish verja 
skjólstæðing sem ákærður er fyrir morð.

20.45 The O.C. (10:27) Stöð 2 Extra og 
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá 
upphafi. Orange sýsla í Kaliforníu virðist vera 
friðsæl paradís þar sem lífið leikur við bæjar-
búa. Þegar við kynnumst þeim betur koma 
hins vegar leyndarmálin í ljós. 

21.30 20 Good Years (10:13) Frumleg-
ir og ferskir gamanþættir um John Mason og 
Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugs-
ast getur. Það eina sem þeir eru sammála 
um er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og 
eru staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtr-
asta. 

22.00 The Mentalist (3:22) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknar-
lögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsileg-
an feril að baki við að leysa flókin glæpamál 
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 
Þrátt fyrir það er hann ekki í náðinni hjá lög-
reglunni, ekki síst fyrir það að hafa aflað sér 
frægðar sem sjónvarpsmiðill.

22.45 Twenty Four (5:24)

23.30 Auddi og Sveppi

23.55 Logi í beinni

00.40 Armed and Famous (6:6)

01.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Fyrstu áheyrnarprufum er lokið 
og þeir 100 keppendur sem 
komust áfram á Hilton Nordica 
hótelinu mæta nú galvaskir til 
leiks í Íslensku óperuna. Fyrst 
munu keppendurnir syngja án 
undirleiks en aðeins þau fjörutíu 
bestu munu fá að halda áfram. 
Dómnefnd mun svo velja lög fyrir 
keppendurna fjörutíu en eftir þann 
flutning verður fækkað í hópnum 
um helming. 
Í hópnum sem eftir stendur munu verða tíu stelpur og tíu strákar sem fá að 
spreyta sig fyrir alþjóð í beinni útsendingu næstu föstudagskvöld í von um 
að komast áfram í úrslitakeppni Idol-stjörnuleitar. Við lofum því spennandi 
niðurskurði í Íslensku óperunni í kvöld. 

STÖÐ 2 KL. 20.30

Idol-stjörnuleit
Auddi og Sveppi eru mættir aftur á 
skjáinn með gamanþátt þar sem allt 
er leyfilegt. Þeim er ekkert heilagt og 
láta sig allt varða. Í þættinum í kvöld 
verður meðal annars gert grín að 
öðru sjónvarpsefni og úrslit úr könn-
uninni „Hver er hressasti Íslendingur-
inn?“ verða kynnt en kosning stendur 
yfir á www.visir.is. Gestur kvöldsins er 
Ingó úr Veðurguðunum.

   VIÐ MÆLUM MEÐ 

Auddi og Sveppi
Stöð 2 kl. 19.15

▼

Biotherm húðsnyrtivörurnar fyrir andlit og líkama eru uppspretta vellíðunar.

Kaupaukinn þinn þegar þú kaupir Biotherm vörur fyrir 4.500 eða meira*.
· Lóð sem auðveldlega má smella utan um úlnliðinn
· Celluli laser 40 ml krem gegn appelsínuhúð
· Body Resculpt styrkjandi krem 40 ml
· Body Resculpt ABDO magakrem 20 ml
· Body Resculpt brjóstakrem 20 ml

Verðmæti kaupauka 6.000 krónur.

Eau Pure. Hressandi ilmur.r.

BIOTHERM DAGAR Í DEBENHAMS TIL 3. MARS
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HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?

LÁRÉTT
2. sléttur, 6. pot, 8. tala, 9. viðmót, 11. 
spil, 12. skrá, 14. fyrirmynd, 16. hvað, 
17. ái, 18. sprækur, 20. 999, 21. skrifa.

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. þys, 4. léttúð, 5. bjarg-
brún, 7. markmið, 10. sæ, 13. maka, 
15. lipurð, 16. húðpoki, 19. númer.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lygn, 6. ot, 8. sjö, 9. fas, 
11. ás, 12. skjal, 14. mótíf, 16. ha, 17. 
afi, 18. ern, 20. im, 21. skrá. 

LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. ys, 4. gjálífi, 5. 
nös, 7. takmark, 10. sjó, 13. ata, 15. 
fimi, 16. hes, 19. nr. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Þórsmörk.

 2 Gunnar Örn Kristjánsson.

 3 FH, KR og Valur.

„Það er eins og þjóðfélagið 
vorkenni manni hálfpartinn að 
vera ekki á föstu. Málið er að ég 
þarf ekkert að vera á föstu til 
að vera hamingjusamur. Ég fæ 
bara ást og hlýju frá vinum og 
fjölskyldu og svo sef ég hjá Lóa 
Fimmbogasyni.“

Skjöldur Eyfjörð hárgreiðslumaður, í 
Fókus 22. desember 2000.

„Ég myndi örugglega segja það sama ef 
ég væri „single“ í dag,“ segir Skjöldur nú.

„Ég hef fengið það verkefni að 
selja Morgunblaðið.  Nýi-gamli- 
Glitnir, Íslandsbanki, eða hvað 
þetta nú heitir í dag, seldi Árvak-
ur en ég sel Morgunblaðið,“ segir 
Pétur Þór Gunnarsson hjá Gallerí 
Borg.

Pétur Þór hefur fengið það verk-
efni að selja í umboðssölu 1. tölu-
blað 1. árgangs Morgunblaðsins frá 
árinu 1913. Blaðið er innrammað, 
algerlega óskemmt og sennilega 
ólesið að sögn Péturs sem aldrei 
hefur fengið slíkan grip í umboðs-
sölu og hefur hann þó verið lengi 
að. „Tekið verður við öllum boðum. 
Líka frá Vilhjálmi Bjarnasyni. 
Engar fimm þúsund milljónir hvíla 
á blaðinu og engin Agnes Braga-
dóttir fylgir með í kaupunum,“ 
gantast Pétur.

Engin leið er að spá fyrir um 
hvað menn eru tilbúnir að bjóða í 
þennan einstaka grip. Og aðspurð-
ur segir Pétur Þór það ekki tíðk-
ast að gefa upp nafn seljanda en 
um sé að ræða mann á miðjum 
aldri sem hlaut blaðið að gjöf frá 

afa sínum. „Þetta er allt blaðið og 
má taka það úr rammanum. Enda 
reikna ég með því að sá sem kaup-
ir vilji handfjatla blaðið og skoða. 
En þetta er bráðfyndið og mjög 
skemmtilegt,“ segir Pétur Þór. 
Og les auglýsingarnar sem sann-
arlega mega teljast tímanna tákn: 
„Reykið. Godfrey Phillips tóbak 
og cigarettur sem fyrir gæði sín 
hlaut á sýningu í London 1908: sjö 

gull medalíur og tvær silfurme-
dalíur. Fæst í tóbaksverzlun R.P. 
Leví.“ Þessi auglýsing yrði seint 
samþykkt við laga- og reglugerð-
arfargan nútímans, boð og bönn. 
Í þessu fyrsta tölublaði kemur 
fram að blaðið komi út á hverjum 
morgni, fjórar blaðsíður og tvö-
falt á sunnudögum. Á forsíðunni 
er leiðari sem Vilhjálmur Finsen 
ritar. Sem má heita athyglisverð-
ur í ljósi sögunnar. „Dagblað það, 
sem hér byrjar starf sitt, á fyrst 
og fremst að vera áreiðanlegt, 
skemtilegt og lipurt ritað frétta-
blað. [...] Morgunblaðið tekur 
engan þátt í flokkadeilum, þó 
það auðvitað muni gefa lesendum 
sínum kost á að kynnast fljótt og 
greinilega öllu því helzta er ger-
ist í lands- og bæjarmálum. Þær 
fréttir munu ritaðar með öllu lit-
laust.“

Pétur segir að menn geti boðið í 
blaðið í galleríinu en hann stefnir 
allt eins að því að það fari á upp-
boð sem hann ráðgerir innan tíðar. 
 jakob@frettabladid.is

PÉTUR ÞÓR GUNNARSSON: SELUR MORGUNBLAÐIÐ ÓSKADDAÐ

Agnes ekki  með í kaupunum

PÉTUR ÞÓR GUNNARSSON Einstakan grip rak á fjörur hans, 1. tölublað Morgunblaðsins, en þar segir í forystugrein að blaðið taki 
engan þátt í flokkadeilum og skrifi litlaust um pólitíkina. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MORGUNBLAÐIÐ 1. TÖLUBLAÐ Meg-
inefni forsíðunnar er leiðari Vilhjálms 
Finsen.

Hátíð tileinkuð gamanmyndinni 
The Big Lebowski verður haldin 
í Keiluhöllinni í Öskjuhlíð í þriðja 
sinn 7. mars. 

The Big Lebowski kom út árið 
1998 og síðan þá hefur myndast 
í kringum hana hálfgerður sér-
trúarsöfnuður. Fjöldi Lebowski-
hátíða hefur verið haldinn víða 
um heim þar sem fólk hefur mætt 
í skemmtilegum búningum, keppt 
í keilu, horft á myndina og drukk-
ið hvítan Rússa, uppáhaldsdrykk 
aðalsöguhetjunnar The Dude. 

„Þetta verður svaka flott. Núna 
er þetta bara pantað á Netinu og 
þá geturðu fengið sendan til þín 
miðann og bolinn,“ segir skipu-
leggjandinn Svavar Helgi Jakobs-

son. Bætir hann við að búninga-
keppnin verði harðari með hverju 
árinu, en fimmtíu manns mættu 
á síðustu hátíð í Öskjuhlíðinni. 
„Þetta er algjör snilld, sérstak-
lega þegar menn eru byrjaðir að 
taka þetta alvarlega.“ 

Miðasala fer fram á Bolur.is 
og í Keiluhöllinni og kostar 2.500 
krónur inn. Innifalið í verðinu er 
Big Lebowski-stuttermabolur, 
keiluleikur, bjór og að sjálfsögðu 
aðgangsmiðinn.  - fb

Big Lebowski-hátíð haldin í þriðja sinn

THE DUDE Félagarnir Svavar Helgi (til 
vinstri) og Ólafur Sverrir Jakobsson 

bregða sér í hlutverk lata friðarsinnans 
The Dude.

„Ef viðmælendur verða neikvæðir er 
umsvifalaust skellt á þá eða þeir slegnir 
úr loftinu,“ segir Þráinn Steinsson, yfir-
tæknimaður Bylgjunnar.

Næsta mánudag hefst jákvæð vika á 
Bylgjunni. Að sögn Þráins er hugmynd-
in sú að enginn neikvæður komist í loftið. 
Allir dagskrárgerðarmenn, viðmælend-
ur og umræða skal vera jákvæð. „Aðeins 
að reyna að rífa okkur upp úr þessari 
neikvæðni og bölmóði sem ríkir núna,“ 
segir Þráinn sem ekki velkist í vafa um 
að svartsýnin sé hér öllu að ríða á slig. 
„Niðurdrepandi er þetta endalausa tal um 
kreppuna. Aðeins að reyna að hífa þetta 
upp. Og kannski í leiðinni að fólk velti nei-
kvæðni aðeins fyrir sér sem slíkri.“ Þrá-
inn telur ekki víst að menn geri sér grein 
fyrir því þegar neikvæðnin tekur völd-
in. Þeir sem mæta í stúdíó eiga að vera 

sér meðvitaðir um að þeim beri að vera 
jákvæðir.

Þeir sem eru eins konar yfirritskoðarar, 
vaktmenn neikvæðninnar, eru tæknimenn 
morgun- og síðdegisþátta Bylgjunnar, þeir 
Þráinn og Bragi Guðmundsson. Þótt Þrá-
inn leggi á það áherslu að þetta sé sam-
starfsverkefni dagskrárgerðarmanna og 
tækniliðs kemur það í hans hlut að henda 
mönnum úr loftinu ef svo ber undir. Sem 
kann að koma þeim sem til þekkja á óvart, 
ekki að Þráinn sé neikvæð týpa nema 
síður sé, heldur er maðurinn alræmdur 
strigakjaftur sjálfur. En það þarf ekki að 
vera neikvætt að mati Þráins. Og hann 
segir aðspurður þetta ekki ganga út á það 
að fá menn á borð við Jóhannes á Fóður-
bílnum til að segja brandara. „Sko, tvennt 
ólíkt er að vera jákvæður og að reyna að 
vera fyndinn.“ - jbg

Neikvæðum umsvifalaust hent úr loftinu

BRAGI OG ÞRÁINN Ritskoðarar Bylgjunnar; ef viðmælandi eða 
dagskrármaður er neikvæður „bössa“ þeir allt slíkt úr loftinu 
þannig að hlustir hlustenda Bylgjunnar fá bara jákvæðni í eyrun.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tveir nýir þættir hófu göngu sína 
á Skjáeinum um síðustu helgi. 
Niðurstöður um áhorf liggja fyrir 
hjá Capacent. Virðist sem svo að 
Jón Jósep Snæbjörnsson hafi 
haft betur í fyrstu lotu 
í keppni um áhorf við 
Sölva Tryggvason. 7,7 
prósent landsmanna 
á aldrinum 12-80 
ára horfðu á fyndnar 
fjölskyldumyndir 
Jónsa á meðan 
5,2 prósent í 
sama aldurs-
hópi fylgdust 
með viðtölum 
Sölva við 
stjórnmála-
menn.

Niðurstöður úr Botnlanganum, 
vali á verstu auglýsingum síðasta 
árs, voru kunngjörðar í gær. Versta 
auglýsing ársins þótti vera Kollekt-
auglýsing Símans þar sem maður 
festist inni í ketti. Í öðru sæti var 
auglýsing KFC þar sem Herdís 
Þorvaldsdóttir ræðir við börnin 
um matarvenjur. Síminn þótti eiga 

verstu auglýsingaher-
ferðina þar sem 

Patrekur póstmað-
ur var í aðalhlut-
verki en þræla-
haldsherferð ASÍ 
þótti næstverst. 

Að síðustu var 
Eimskip 
verðlaunað 
fyrir vöru-
merkja-
tæringu 
árs-
ins.

Frægt er þegar Eurobandið 
fór í massíft líkamsrækt-
arátak eftir sigurinn í 
forkeppninni í fyrra. 
Sigurvegarar þessa 
árs ætla ekki síður 
að vera í góðu 
formi þegar stóra 
stundin rennur 
upp í Moskvu. 
Bæði lagahöf-
undurinn Óskar 
Páll Sveinsson og 
Jóhanna Guðrún 
eru komin í stífa 
þjálfun í Laug-
um.

 - hdm, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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LEIKJATÖLVUR

FLAKKARI

 BT Smáralind •  BT Akureyri • www.bt.is • Sími 550 4444 

• 80GB Harður Diskur • Þráðlaus DualShock 3 stýripinni • Resistance 2 fylgir

VÉLIN

69.999

Tölvur og tölvuleikir

550 4444

Argosy margmiðlunarspilari
• 500GB SATA, 
• USB2 margmiðlunarspilari, 
• 720p upscaling, 
• SCART, HDTV, Coaxial ofl.

29.999

L300D-14Y
• AMD Dual Core X2 QL-62 Turion64 örgjörvi, 2.0GHz 
• 2GB DDR2 800MHz vinnsluminni 
• 160GB SATA 5400RPM harðdiskur 
• 15.4" WXGA TruBrite skjár með 1280x800 upplausn 
• 256MB ATI Radeon 3100 PCI-E16X skjástýring með HyperMemory 
• 0.3MP vefmyndavél sem þekkir andlit 
• Windows VISTA Home Basic 

P300-1DA
• Intel Pentium Dual-Core T3200 2.0GHz 
• 3 GB DDR 800 MHz
• 250GB SATA 5400rpm diskur
• 17” WXGA TRUBRITE 8ms Skjár
• 256MB ATI HD3470 Skjákort HDMI
• 1.3 MP vefmyndavél sem greinir andlit
• Windows Vista Home Premium

Kill Zone 2
Einn af hörðustu fyrstu-persónu 
skotleikjum allra tíma. Killzone 2 
skartar einhverju flottustu 
grafíkeffectum sem sést hafa í 
tölvuleikjum hingað til. Leikmenn 
fara í hlutverk ISA hermanns sem 
þarf ásamt félögum sínum að 
berjast gegn hinum illu Helghast 
hermönnum. Netspilun leiksins er 
í algjörum sérflokki.

9,4 af 10 
IGN.com

10 af 10
Gamepro

9 af 10
Eurogamer.net

24.999
PSP + Buzz brain bender

99.999 149.999

LEIKJATÖLVUR

7.999

Silent Hill V 
Homecoming
Nýjasti leikurinn í hryllingsleikja-
seríunni Silent Hill. Leikmenn fara 
í hlutverk Alex Shepherd sem snýr 
til Silent Hill til að leita bróður síns 
sem hvarf skyndilega. 
Homecoming er fyrsti Silent Hill 
leikurinn til að koma út á 
“next gen” leikjatölvurnar.

9 af 10 
Official PlayStation Magazine

8 af 10
GameDaily

8 af 10
PlayStation Universe

FARTÖLVUR

29.999

FYLGIR

LækkaðLækkað

verðLækkað

verð

6.999
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórgunnar 
Oddsdóttur

8.42 13.40 18.40
8.31 13.25 18.20

Í dag er föstudagurinn 
27. febrúar, 58. dagur ársins.

Hann fékk hugmyndina einn 
sunnudag þegar fjölskyldan 

fór í bíltúr um nýju íbúðahverfin á 
höfuðborgarsvæðinu. Þar sem hann 
stóð og virti fyrir sér fokheld hús og 
grunna sem verktakar höfðu náð að 
steypa áður en peningarnir kláruð-
ust áttaði hann sig á því að þetta var 
vannýtt auðlind. Mánuði síðar hafði 
hann stofnað lítið sprotafyrirtæki 
og var kominn í blússandi ferða-
mannabisness. 

HANN vissi af sambærilegri þjón-
ustu erlendis. Í Úkraínu var til 
dæmis hægt að panta sér ferðir til 
draugaborgarinnar Chernobyl svo 
hann var ekki í nokkrum vafa um 
að fólk myndi flykkjast til Íslands 
til þess að skoða íslensku drauga-
hverfin þar sem glænýir stein-
kumbaldar standa mannlausir í 
hrönnum. Minnisvarðar um mesta 
góðæri Íslandssögunnar, afspyrnu 
ljótan byggingarstíl og skammsýni 
fámennrar þjóðar sem gleymdi að 
reikna hversu marga steinsteypta 
fermetra þarf undir 300 þúsund 
hræður. 

ÞETTA voru dagsferðir sem hann 
bauð upp á og þær seldust vel. 
Yfirleitt sótti hann ferðalangana á 
Keflavíkurflugvöll og brunaði með 
þá beint í úthverfi borgarinnar sem 
tóku þögul og mannlaus á móti þeim. 
Eftir notalega nestispásu í ónotaðri 
Bauhaus-skemmunni við Vestur-
landsveg var brunað upp í Kópa-
vog og þaðan í Garðabæ þar sem 
ferðalangarnir tóku myndir af sér 
brosandi fyrir framan óseljanlegar 
blokkir og kyrrstæða byggingar-
krana. Á leiðinni niður í miðbæ var 
hann vanur að staldra aðeins við í 
Borgartúninu þar sem hann rukk-
aði fólkið um nokkrar evrur fyrir að 
fá að hlusta á tónverkið sem verður 
til þegar vindurinn blæs í gegnum 
hálfbyggðan turninn við Höfðatorg. 
Þaðan var haldið í grunn tónlist-
ar- og ráðstefnuhússins en þar hélt 
hann stuttan fyrirlestur og sýndi 
ljósmyndir af ókláruðum nýbygg-
ingum utan höfuðborgarsvæðisins.

SVO svaraði hann fyrirspurnum. 
„Ef þið áttuð svona mikla peninga 
af hverju byggðuð þið þá svona ljót 
hús?“ var algengasta spurningin og 
hann kom sér iðulega undan því að 
svara henni með því að smala liðinu 
upp í rútuna á ný og rifja upp ferða-
áætlunina. Vallahverfið í Hafn-
arfirði var næsti áfangastaður og 
síðan var það rúsínan í pylsuendan-
um. „Við ætlum að taka smá krók 
á leiðinni út á Keflavíkurflugvöll 
og kíkja í kaffi til konu í Grindavík 
sem býr alein í nýbyggðri sjö hæða 
blokk,“ tilkynnti hann og það brást 
ekki að allir tóku andköf. 

SIGLING um Jökulsárlón eða 
ganga á Hvannadalshnjúk í miðnæt-
ursól næðu aldrei að toppa þetta. 

Frumkvöðullinn

Svínakjötsútsala
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Svínakjötsútsala
föstudag - laugardag - sunnudag

...á meðan birgðir endast

Seljabraut
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