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HRÍFST AF ANDY ROONEY

Sigrún Ósk Kristjánsdóttir hefur nýverið tekið
við hlutverki stjórnanda Íslands í dag
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Sérstakur saksóknari
rannsaki gengisfallið
Forsvarsmenn útgerðarinnar spyrja hvort bankarnir og eigendur þeirra hafi
svindlað og krefjast rannsóknar. Útgerðinni voru seldir gengissamningar sem
gerðu ráð fyrir sterkri krónu. Bankarnir og eigendurnir veðjuðu á veikingu.

ÓSKÖP VENJULEGIR
FORELDRAR
Katrín Jakobsdóttir og Gunnar
Örn Sigvaldason fengu margar
góðar hugmyndir að umhverfisvænu uppeldi þegar þau þýddu
bókina Uppeldi fyrir umhverfið.
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EFNAHAGSMÁL „Ég tel ástæðu til
þess að rannsóknarnefndin athugi
gjaldmiðlasamningana sérstaklega.
Hún á að gera það,“ segir Eiríkur
Tómasson hjá Þorbirni í Grindavík
og varaformaður Landssambands
íslenskra útvegsmanna, og vísar til
sérstakrar þriggja manna rannsóknarnefndar.
Hann segir marga telja að eigendur bankanna hafi látið selja
útflutningsfyrirtækjum og lífeyrissjóðum samninga sem gerðu ráð
fyrir að gengi krónunnar styrkist.
Það þýðir að gerður er samningur um gjaldeyri, þannig að hann er
seldur á tilteknum degi með loforði
um að hann verði keyptur aftur á
tilteknu gengi síðar. Geri menn ráð
fyrir að krónan styrkist, er rætt um
að taka stöðu með krónunni.

Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, gengur lengra
og segir að í tilviki bankanna sjálfra
„sé það verkefni fyrir hinn sérstaka saksóknara að kanna hvort
bankarnir hafi verið að veikja krónuna á sama tíma og þeir seldu okkur
það sem við töldum vera varnir.“
Kjalar og Exista, sem voru
stærstu eigendur Kaupþings, hefðu
gert hið gagnstæða.
„Er hægt að kalla þessi vinnubrögð „svikamyllu“?“ spurði Eiríkur og hélt áfram: „Ég veit það ekki,
en hvernig er þetta hjá öðrum fyrrum eigendum bankanna, eru einu
eignir þeirra stöður gegn krónunni
og eru það stöður gegn þjóðinni?“
spyr Eiríkur.
Helstu eigendur bankanna áttu
hins vegar einnig hluti í sjávarút-

vegsfyrirtækjum. Til dæmis á Kjalar HB Granda.
Kjalar og Exista munu samanlagt hafa tekið um tólf hundruð
milljóna evra stöðu gegn krónunni í
fyrra.
Gengi krónunnar féll verulega
allt árið í fyrra fyrir hrunið. Verðbólga jókst og erlendar skuldir
heimila og fyrirtækja hækkuðu
mikið.
Davíð Oddsson seðlabankastjóri
sagði um gengisfallið í lok mars að
óprúttnir aðilar hefðu gert atlögu
að íslensku fjármálakerfi og Fjármálaeftirlitið hóf rannsókn, sem
lítið hefur frést af. Sigurður Einarsson, þáverandi stjórnarformaður Kaupþings, nafngreindi síðar
fjóra vogunarsjóði sem hefðu átt
þátt í gengisfallinu.
- ikh

Á mörkum draum
s
og veruleika

Carsten Valgreen:

Pólitíkusa burt
úr stjórnum
VIÐSKIPTI Carsten Valgreen,

fyrrverandi aðalhagfræðingur
Danske Bank og núverandi
meðeigandi í Benderly Economics, segir í
grein í Fréttablaðinu í dag að
rót kreppunnar
á Íslandi megi
rekja til þess
hversu innbyrðis tengsl eru
mikil í þessu
litla og einsleita
CARSTEN
samfélagi.
Carsten segir VALGREEN
að Davíð
Oddsson Seðlabankastjóri hafi
valdið stórslysi þegar efnahagskreppan skall á og að viðbrögð
stjórnvalda við efnahagshruninu
hafi verið tilviljanakennd og það
útskýri harkaleg viðbrögð Breta
gagnvart Íslendingum.
Hann leggur til að stjórnmálamönnum verði ekki veittar
stjórnunarstöður. Ennfremur að
hluti af fjármálaregluverkinu og
eftirliti með fjármálakerfinu
verði falið alþjóðlegum stofnunum og að verðtrygging verði
aflögð.
- jse

Verðlaun veitt í fjórða sinn:

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins

FYLGIR Í DAG
VEÐRIÐ Í DAG

VERÐLAUN Samfélagsverðlaun

-1

Fréttablaðsins verða veitt í fjórða
sinn í lok febrúar en verðlaunin
eru veitt þeim einstaklingum eða
félagasamtökum sem lagt hafa
sitt af mörkum til að bæta
samfélagið.
Lesendur Fréttablaðsins eru
beðnir um að senda inn tilnefningar og skiptast verðlaunin í
fimm flokka. Allir, félagasamtök
sem einstaklingar, þekktir og
óþekktir, sem eiga skilið virðingarvott fyrir gjörðir sínar og
framgöngu koma til greina sem
verðlaunahafar.
- kg / sjá síðu 8
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STORMUR Í dag verður norðaustan hvassviðri eða stormur á Vestfjörðum og með ströndum nyrðra
annars mun hægari. Snjókoma á
norðurhelmingi landsins en skúrir
eða él syðra. Frystir um allt í kvöld.
VEÐUR 4
VIÐ FRUMSÝNINGU Fyrir nokkrum árum börðust þau Margrét Dagmar Ericsdóttir og Þorsteinn Guðbrandsson fyrir því að sonur

HVER ERU
AUÐÆVI ÞÍN?

þeirra Þorkell Skúli sem er einhverfur fengi viðhlítandi meðferð. Þá voru flestar dyr honum lokaðar en hann gekk rauða dregilinn
í gær þegar myndin Sólskinsdrengurinn var frumsýnd í Smárabíói. Hér er hann ásamt foreldrum sínum fyrir frumsýningu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Heimildarmynd um sólskinsdrenginn Kela var frumsýnd í gær:

Inn fyrir skel einhverfunnar
FÓLK Gerð heimildarmyndarinnar

Sólskinsdrengurinn, sem fjallar um
einhverfa drenginn Kela, varð
afdrifaríkari en móðir hans, Margrét Dagmar Ericsdóttir, gerði ráð
fyrir þegar verkinu var ýtt úr vör
fyrir tæpum þremur árum.
Upphafleg hugmynd Margrétar

Foreldrar munið
sunnudagaskólann í kirkjunni
Nánar á bls.7

var að gera vísindalega heimildarmynd um einhverfu, en í meðförum
leikstjórans, Friðriks Þórs Friðrikssonar, varð myndin persónulegri og
beindist að sögu Kela. Fjölmargir
einhverfir og sérfræðingar á sviði
einhverfu eru þó á meðal viðmælenda, þar á meðal indversk kona,

Soma Mukhopadhyay, sem þróað
hefur sérstaka aðferð til að ná til
einhverfra. Hún varð sú fyrsta sem
náði inn fyrir skel einhverfunnar
og fékk Kela til að svara spurningum. Foreldrar hans eygja því betri
framtíð fyrir Kela þar sem hann
getur lært að tjá sig. - sbt / sjá síðu 20
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Rannsókn Fjármálaeftirlitsins á starfsemi bankanna haustið 2008 miðar áfram:

Komum á Læknavakt fjölgar:

Sérfræðingar hafa skilað gögnum

Flensan komin

EFNAHAGSMÁL Utanaðkomandi sér-

Jón Vigfús, skaustu þér ref
fyrir rass?
„Já, þangað fer hann nú að lokum.“
Jón Vigfús Guðjónsson, tilraunakokkur
með meiru, matreiddi ref í brúnni sósu
og snæddi með bestu lyst. Hann segir
réttinn hafa helst minnt á gúllas af
fullorðinni kind.

Formaður skilanefndar:

Aðeins gengi
Seðlabankans
EFNAHAGSMÁL „Meginregla
skilanefndar Kaupþings í
framvirkum gjaldmiðlasamningum almennt, er að þegar þeir eru
á gjalddaga sé miðað við skráð
gengi Seðlabanka Íslands. Það er
eina gengið sem við getum
notað,“ segir Steinar Þór Guðgeirsson, formaður skilanefndar
gamla Kaupþings.
Ýmsir, til að mynda útgerðir
hafa rætt um að gera upp
afleiðusamninga með gjaldeyri á
tilteknu gengi. Þá hefur að
minnsta kosti eitt eignarhaldsfélag krafist þess að gengi evrópska seðlabankans á uppgjörsdegi verði notað.
- ikh / sjá síðu 10

BJÖRN
BJARNASON

BJARNI
BENEDIKTSSON

Breytingar á ríkisstjórninni:

Bjarni tekur við
embætti Björns
STJÓRNMÁL Björn Bjarnason lætur

af embætti dóms- og kirkjumálaráðherra að loknum landsfundi
Sjálfstæðisflokksins um næstu
mánaðamót.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er ákveðið að Bjarni
Benediktsson alþingismaður taki
við embættinu.
Líklegt er að frekari breytingar
verði á ríkisstjórninni við það
tækifæri.
Björn varð dómsmálaráðherra
eftir kosningarnar 2003. Áður var
hann menntamálaráðherra frá
1995 til mars 2002. Bjarni var
fyrst kjörinn á þing 2003.
- bþs

fræðingar hafa, að beiðni Fjármálaeftirlitsins, skoðað ákveðna
þætti sem snúa meðal annars að
innri reglum bankanna og lögum
um fjármálafyrirtæki, segir í tilkynningu sem Fjármálaeftirlitið
sendi frá sér í gær.
Þar segir að þessi skoðun snúi
til dæmis að óeðlilegum fjármagnshreyfingum innan samstæða eða milli landa, skilmálabreytingum
lánasamninga,
breytingum á tryggingum og
veðum, meðferð afleiðusamninga,
viðskiptum með verðbréf og hlutdeildarskírteini
verðbréfasjóða
og meðferð rekstrarfjármuna.

BANKAR Fjármálaeftirlitið hefur falið
utanaðkomandi aðilum að skoða innri
reglur banka og lög um fjármálafyrirtæki.

Upplýsingum vegna þessarar
skoðunar, frumgögn upp á fleiri
hundrað blaðsíður, hefur verið
skilað til Frjármálaeftirlitsins og
er úrvinnsla hafin með það fyrir
augum að sannreyna hvort lög

HEILBRIGÐISMÁL Inflúensa er nú

farin að stinga sér niður. Í
desember síðastliðnum var
staðfest tilfelli af inflúensu A og
enn eitt í byrjun janúar á þessu
ári, að því er fram kemur í
Farsóttarfréttum landlæknisembættisins. Þá hefur orðið nokkur
aukning á inflúensulíkum
tilfellum á Læknavaktinni og
umtalsverð aukning á bráðum
loftvegasýkingum ásamt auknum
komufjölda sem allt eru vísbendingar um að inflúensan kunni að
vera að skjóta rótum hér. Önnur
vísbending um yfirvofandi
inflúensufaraldur er umtalsverð
aukning á inflúensutilfellum í
nágrannalöndum okkar síðustu
- jss
vikurnar.

hafi verið brotin.
Í tilkynningunni segir að í þeim
tilvikum sem niðurstöður bendi til
refsiverðs verknaðar verði beitt
stjórnvaldssektum eða málum
vísað til lögreglu. Upplýsingar um
niðurstöður rannsókna verði veittar á þann hátt sem lög leyfi og
eftir því sem verkinu miðar
áfram.
Jafnframt er minnt á að Fjármálaeftirlitið vinni innan ákveðins lagaramma sem takmarki
möguleika þess á að tjá sig um mál
sem það hefur til skoðunar. Þá geti
opinber umfjöllun um einstök mál
á rannsóknarstigi spillt rannsóknum eða ónýtt mál fyrir dómi. - ovd

Kaninn glæddi viðskiptin á vellinum

LÍF Í KAUPHÖLLINNI Nýja úrvalsvísitalan sem Kauphöllin tók að reikna um
áramótin hefur fallið um 11,5 prósent frá
fyrsta degi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tvö hundruð bandarískir hermenn komu við í Leifsstöð á heimleið frá Írak og
glæddu viðskiptin sem hafa dregist saman vegna fækkunar ferðamanna síðustu mánuðina. Farþegum fækkaði um 8,8 prósent milli áranna 2007 og 2008.
VIÐSKIPTI „Nú á dögum, þegar svo
margir Íslendingar eru hættir að
fara hérna í gegn, þá er þetta
algjör hvalreki,“ segir Kjartan
Kristjánsson, eigandi Optical
Studio-verslunarinnar í Leifsstöð, afar kátur með óvænta
komu 200 bandarískra hermanna
í flugstöðina.
Það var ekki nema von að hann
tæki þeim vel en farþegum hefur
fækkað verulega síðustu mánuði, til dæmis komu liðlega þriðjungi færri í nóvember síðastliðnum en sama mánuð árinu á
undan. Tæplega níu prósent
færri ferðamenn komu á síðasta
ári en árinu þar á undan.
„Þeir voru að koma frá Írak en
lentu hér þar sem rúða brotnaði í
vélinni,“ segir Kjartan. „Þegar
þeir heyrðu af því að hægt væri
að láta mæla í sér sjónina og
kaupa gleraugu bara einn tveir
og bingó fjölmenntu þeir hjá
okkur og þeir eru afar ánægðir
með verðið og tala um að þetta sé
um hálfvirði miðað við það sem
gerist í þeirra heimalandi.“
Fimmtán hermenn voru sjónmældir og keyptu þeir gleraugu
hjá Kjartani og segir hann í gríni
að hafi þeir verið óbreyttir hermenn hafi það breyst því þeir
tóku miklum stakkaskiptum eftir
kaupin. „Þeir voru allir með
alveg eins gleraugu sem herinn
hafði skaffað þeim. Þau voru
orðin sandbarin og svo sem engin
tískugleraugu en þeir fóru með
alveg nýtt lúkk.“
Lee Greenfield, yfirmaður í
hernum, sagði að hópurinn væri
ánægður með verðið í Leifsstöð

Úrvalsvísitalan í mínus:

Engin hækkun
frá áramótum
VIÐSKIPTI Nýja Úrvalsvísitalan
(OMXI6) féll um 5,51 prósent í
gær og endaði í 884,67 stigum.
Munar þar um gengishrun
Straums sem féll um rúm 26
prósent. Gengi bréfa í fjárfestingabankanum hefur fallið um 64
prósent síðan viðskipti hófust á
ný með þau fyrir mánuði og fór
um skamman tíma undir eina
krónu á hlut í gær.
Kauphöllin tók saman nýja
Úrvalsvísitölu í byrjun árs og
samanstendur hún af þeim sex
félögum sem mesta veltu hafa á
markaðnum. Vísitalan, sem hefur
aldrei hækkað, hefur fallið um
11,5 prósent frá fyrsta degi. - jab

HER MANNA Í LEIFSSTÖÐ Lee Greenfield mælir hér til sinna manna en um 200
hermenn voru í Leifsstöð í gær.

og hefðu því margir nýtt sér
þetta óvænta innlit til að versla.
Kjartan segir, eins og Elín
Árnadóttir, framkvæmdastjóri
fjármálasviðs
Keflavíkurflugvallar ohf., að á meðan Íslendingum hafi fækkað í Leifsstöð hafi
erelndir ferðamenn nýtt sér í
auknum mæli verslanirnar þar.
„Þeir eru farnir að opna veskin,“
segir Kjartan. Spurð um hvernig
verslunin gangi í Leifsstöð segir
Elín tölurnar um fjölda ferðamanna endurspegla þá stöðu að
miklu leyti. Keflavíkurflugvöllur ohf. tók við rekstri Keflavíkurflugvallar
og
Flugstöðvar
Leifs Eiríkssonar um síðustu
áramót.
jse@frettabladid.is

Sjórán við Sómalíu:

FARÞEGAFJÖLDI
Í LEIFSSTÖÐ
Fjöldi
farþega
2008

Sjóræningjar
sleppa olíuskipi

Breyting
frá fyrra
ári

Janúar
116.607
11%
Febrúar
114.964
11,6%
Mars
146.969
8,8%
Apríl
137.503
-14,9%
Maí
173.191
-4,5%
Júní
249.957
-2,8%
Júlí
292.992
-5,2%
Ágúst
271.501
-7,6%
September
172.086
-8,2%
Október
142.552
-22,8%
Nóvember
91.500
-36%
Desember
90.076
-26%
Farþegafjöldi árið 2008
1.990.476
Farþegafjöldi árið 2007
2.182.232
Sem þýðir 8,8 prósenta fækkun.

SÓMALÍA Sómalskir sjóræningjar

slepptu í gær sádí-arabíska
risaolíuskipinu Sirius Star sem
þeir rændu í nóvember síðastliðnum.
Sjóræningjarnir fengu um
þrjár milljónir bandaríkjadala
greiddar í lausnargjald fyrir
skipið sem jafngildir rúmum 373
milljónum íslenskra króna. Í
skipinu eru tvær milljónir
olíutunna og er það stærsta skip
sem rænt hefur verið. Engan í 25
manna áhöfn skipsins sakaði. - ovd

Eftir margra vikna hlýindakafla snýr veturinn tvíefldur aftur með 20 stiga frosti:

Fimbulkuldi leggst yfir landið
VEÐUR Í dag kólnar verulega á
landinu frá því sem verið hefur.
Eftir nokkra vikna hlýindakafla
taka frosthörkur við.
Samkvæmt spá Veðurstofu
Íslands mun kuldinn ná hámarki
fyrir austan og norðan á þriðjudag. Það kvöld gerir spálíkan
Veðurstofunnar á netinu ráð fyrir
22 stiga frosti á Akureyri og 19
stiga frosti á Möðrudalsröræfum
og á Egilsstöðum svo dæmi séu
nefnd.
Sunnan heiða má búast við
mesta frostinu í innsveitum. Til
dæmis er spáð 15 stiga frosti í
Húsafelli og 12 stiga frosti á
Þingvöllum á þriðjudag. Á höfuðborgarsvæðinu verður frostið 8
stig þann dag.
Reiknað að með að þessu kuldahreti fylgi bæði snjókoma og él,
aðallega norðanlands og austan.
Hvergi verður frostlaust en þó

VEÐURSPÁ Á MIÐNÆTTI AÐFARANÓTT MIÐVIKUDAGS
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VEÐURSPÁ
Kuldalegt
verður um að
litast á landinu
á þriðjudagskvöld ef marka
má spá Veðurstofu Íslands.
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mildast með suðausturströnd
landsins.
Á miðvikudag er gert ráð fyrir

HEIMILD/VEDUR.IS

að slakni tímabundið á klónni en
síðan á að kólna aftur á fimmtudag.
- gar

B.S. gráða
í orkutæknifræði
og mekatróník

ORKU- OG TÆKNISKÓLI
Keilir og Háskóli Íslands bjóða nú nám til B.S. gráðu í tæknifræði við framúrskarandi aðstæður
á Keilissvæðinu undir leiðsögn sérfræðinga í fremstu röð. Í námslok útskrifast nemendur með
B.S. gráðu frá Háskóla Íslands.
Orkutæknifræði er þverfaglegt nám þar sem veittur er sterkur grunnur í beislun og nýtingu
jarðvarmaorku og virkjun á öðrum grænum, endurnýjanlegum orkugjöfum auk hagnýts grunns
í því að nýta bæði rafeinda- og hugbúnað til að stjórna vélbúnaði, og notkun mælitækja.
Í mekatróník (e. mechatronics) náminu fá nemendur þverfaglegan grunn í hönnun og smíði
rafeinda- og tölvustýrðs vélbúnaðar. Meðal þess sem kennt verður er mælitækni, merkjavinnsla,
stýritækni og hönnun vélhluta. Auk þess verður kennd rafmagnsfræði, rafeindafræði og önnur
fög sem eru mikilvæg í starfi tæknifræðinga með sérhæfingu í mekatróník.
Lögð er áhersla á verklegar æfingar í rannsóknarstofu þar sem sköpunargáfa
nemenda fær að njóta sín. Samstarf við fyrirtæki á svæðinu undirbýr nemendur fyrir atvinnulífið, þar sem vaxandi þörf er fyrir sérfræðinga á þessu sviði.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

123,82

124,42

Sterlingspund

188,67

189,59

Evra

169,63

170,57

Dönsk króna

22,759

22,893

Norsk króna

17,855

17,961

Sænsk króna

15,769

15,861

Japanskt jen

1,3641

1,3721

SDR

189,86

191

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
208,4419
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

BLAÐBERINN Endurvinnslutöskurnar

hjálpa til við að halda utan um dagblöð
í endurvinnslu.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Blaðberi Fréttablaðsins:

Töskum dreift
í Smáralind
UMHVERFISMÁL Blaðberanum,

endurvinnslutösku Fréttablaðsins, verður dreift í Smáralind í
dag frá klukkan 13 til 18 og á
morgun frá klukkan 12 til 16.
„Viðtökurnar eru framar öllu
sem við bjuggumst við,“ segir
Ásta Kristín Reynisdóttir,
kynningarstjóri Fréttablaðsins,
en nú þegar hefur rúmlega 50
þúsund Blaðberum verið dreift.
„Til að byrja með dreifðum við
Blaðberanum á fjölförnum
stöðum en síðan hefur verið
stríður straumur af fólki í
Skaftahlíðina að sækja sér
Blaðbera.“
Áfram verður hægt að sækja
Blaðbera í afgreiðslu Fréttablaðsins í Skaftahlíð.
- ovd

ÁTÖKIN Á GAZA
Opinn fundur í Iðnó
Félagið Ísland-Palestína stendur
fyrir opnum fundi í Iðnó í dag undir
yfirskriftinni „Fjöldamorðin á Gaza.“
Fundurinn hefst klukkan 16 og lýkur
honum með kertafleytingu á Tjörninni þar sem fórnarlambanna á Gaza
verður minnst.

ÁRÉTTING
Böðvarsvaka sem haldin er í tilefni af
70 ára afmæli Böðvars Guðmundssonar, og sagt var frá í blaðinu í gær,
verður á sunnudaginn kemur klukkan
17.00 í Íslensku óperunni.
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Utanríkisráðherra segir verða að stöðva blóðbaðið á Gaza:

Deila Íslendinga og Breta:

Nató gæti sinnt friðargæslu

Tekin fyrir í
Evrópuráðsþingi

Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir
utanríkisráðherra
segir vel koma til greina að Nató
taki að sér friðargæslu á milli
Ísraels og Palestínu. Friði verði
að koma á hvað sem það kostar.
„Það er fyllsta ástæða til að
velta því fyrir sér hvort Nató
geti orðið milligönguaðili í þessari deilu, gæti gengið á milli
deiluaðila og verið þetta alþjóðlega lið sem ýmsir telja að þurfi
að vera á vettvangi. Framferði
Ísraela gefur tilefni til þess að
málið sé rætt á vettvangi Nató,“
segir Ingibjörg.
Árni Páll Árnason, varaformaður utanríkisnefndar Alþingis,

UTANRÍKISMÁL

segir að huga verði að öllum leiðum til að koma á friði. „Það er
álitamál hvort ekki þurfi alþjóðlegt friðargæslulið á svæðið. Það
er mjög viðkvæmt fyrir Ísraela,

Evrópuráðsþingsins samþykkti í
gær, að beiðni Íslendinga, að
ræða aðgerðir Breta gegn
Íslendingum í laga- og mannréttindanefnd og efnahagsnefnd
Evrópuþingsins.
28. nóvember síðastliðinn voru
aðgerðir Breta, þegar þeir beittu
hryðjuverkalögum gegn Íslendingum í október síðastliðnum,
rædd að frumkvæði Íslandsdeildarinnar á stjórnarnefndarfundi
Evrópuþingsins í Madríd.
Steingrímur J. Sigfússon fór fyrir
hópnum en einnig eiga sæti í
Íslandsdeildinni Ellert B. Schram
og Guðfinna S. Bjarnadóttir. - jse

MÓTMÆLI Á AUSTURVELLI Þúsundir

Íslendinga hafa mótmælt á Austurvelli á
undanförnum vikum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tveggja vikna árásir á Gazasvæðið hafa kostað nærri 800 manns lífið. Geir
Haarde segir vítavert að Ísraelsstjórn taki ekki mark á öryggisráði Sameinuðu
þjóðanna. Árásirnar hafi gengið alltof langt: „Þeir verða bara að hætta þessu.“

Fjórtándi fundurinn:

Mótmælt
á Austurvelli

ÍSRAEL „Ég tel að það sé vítavert af

þeirra hálfu og vítavert að svara
ekki kröfu alþjóðasamfélagsins
um að gera þarna vopnahlé,“ segir
Geir Haarde forsætisráðherra um
framferði Ísraela, sem sögðust í
gær ekki ætla að taka neitt mark á
ályktun öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna.
„Það stendur líka upp á þá sú
ásökun að þeir hafi brotið alþjóðlegar mannréttindareglur – meðal
annars af hálfu alþjóðanefndar
Rauða krossins þannig að þeir
verða bara að hætta þessu – það
er ekkert sem heitir,“ segir Geir.
Öryggisráðið samþykkti í fyrrinótt ályktun, þar sem þess var
krafist að vopnahlé gengi án tafar
í gildi á Gazasvæðinu. Ísraelar
héldu engu að síður áfram heiftarlegum árásum sínum á íbúa
þessa þéttbýla svæðis.
Ehud Olmert, forsætisráðherra
Ísraels, sagði að Ísrael hefðu
„aldrei fallist á að leyfa utanaðkomandi stofnun að ákveða um
rétt landsins til að vernda öryggi
borgara sinna“.
Ríkisstjórn Ísraels sendi síðan
frá sér yfirlýsingu þar sem ályktun öryggisráðsins er ótvírætt
hafnað. Stjórnin muni ekki fallast
á vopnahlé og herinn verði ekki
kallaður frá svæðinu fyrr en
tryggt hafi verið að vopnasmygl
frá Egyptalandi yfir á Gazasvæðið verði stöðvað.
Hamassamtökin hafa einnig
hafnað ályktun Sameinuðu þjóðanna, þar sem í henni sé dreginn
taumur Ísraels.
Ályktunin var samþykkt með
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Ú
afsláttur

Akureyri, Tryggvabraut 1–3
Opið mánudag–föstudag 8–18
laugardag 10-16

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

ALÞJÓÐAMÁL Framkvæmdastjórn

Ísraelar hunsa fyrirmæli öryggisráðsins

-

Reykjavík, Fiskislóð 1
Opið mánudag–föstudag 10–18
laugardag 10-16

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR

en ég held að reynslan af samskiptum þeirra við skæruliða
Hamas séu með þeim hætti að
það mæli margt með því að það
komi alþjóðlegt friðargæslulið
sem hafi ríka heimild til að
afvopna skæruliða og koma á
friði.“
Árni segir það geta verið skynsamlegt að sækja í smiðju Nató,
enda sé mikil þekking þar á því að
koma á friði á átakasvæðum.
Venjulega komi alþjóðlegt friðargæslulið í kjölfar friðarsamninga. Hins vegar hafi skort á að
fyrri friðarsamningar, svo sem
Óslóarsamningarnir, hafi komið
til framkvæmda.
- kóp

MÓTMÆLI Fjórtándi mótmælafund-

ur Radda fólksins fer fram á
Austurvelli í dag klukkan 15.
Fundarmenn vilja ríkisstjórnina
burt og stjórnir Seðlabankans og
Fjármálaeftirlitsins og að kosningar fari fram svo fljótt sem unnt er.
Í tilkynningu frá Röddum fólksins
segir að á undanförunum vikum
hafi liðlega 40 manns flutt ávörp á
Austurvelli. Á fundinum í dag
munu Þorvaldur Þorvaldsson,
trésmiður, Lilja Mósesdóttir,
hagfræðingur og Lárus Páll Birgisson, sjúkraliði, flytja ávörp.
- ovd

Mótmæli í Grikklandi:

Hópur í átökum við lögreglu
GRIKKLAND, AP Grímuklædd

ungmenni lentu í átökum við
lögregluþjóna í miðborg Aþenu í
gær. Nokkurt hlé hefur verið á
átökum undanfarið, en stjórnin
hefur sagst ætla að taka hart á
ofbeldi.
Þúsundir mótmælenda komu
saman í miðborginni til að
mótmæla breytingum á fyrirkomulagi skólamála. Minni hópur
fór út úr mannsöfnuðinum og tók
að kasta grjóti og eldi að lögreglumönnunum, sem brugðust við með
táragasi og ljósblossasprengjum.
Hörð mótmæli urðu í Grikklandi í síðasta mánuði eftir að
lögreglumaður varð unglingspilti
að bana.
- gb

HUNDRUÐ BARNA DREPIN Tvö þeirra barna, sem orðið hafa árásum Ísraela að bráð.
NORDICPHOTOS/AFP

fjórtán af fimmtán atkvæðum í
öryggisráðinu, en Bandaríkin sátu
hjá. Venjulega hafa Bandaríkin
beitt neitunarvaldi til að koma í
veg fyrir að öryggisráðið samþykki ályktanir sem Ísraelsríki
fellst ekki á.
Í ályktuninni er fullyrt að Ísraelar hafi drepið að minnsta kosti
257 börn frá því að árásirnar hófust. Í gær höfðu árásirnar, sem
staðið hafa í tvær vikur, kostað
nærri 800 manns lífið og á fjórða
þúsund manna voru særðir.

Geir Haarde fór í gær ekki
leynt með afstöðu sína: „Mér
finnst Ísraelsmenn hafa gengið
allt of langt í sínum hernaði og
hafa staðið fyrir algjörlega óréttlætanlegum árásum á Gazasvæðinu. Það er sama hvað líður skoðunum
manna
á
því
sem
Hamashreyfingin hefur aðhafst
þá eru þessi viðbrögð við eldflaugaárásum Hamashreyfingarinnar algjörlega úr hófi fram.“
gudsteinn@frettabladid.is,
kolbeinn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson
veðurfræðingur

-1

STÓRHRÍÐ Á
FJÖLLUM NYRÐRA
Það er harðavetur í
kortunum næstu daga.
Núna með morgninum
er norðaustan hvassviðri
eða stormur vestast á
Vestfjörðum og með
ströndum norðvestan til og síðar í dag
hvessir einnig með
norðurströnd landsins.
Snjókoma verður nyrðra
í dag en framan af degi
má búast við skúrum
-5
fremur en éljum syðra.
Úrkomulítið verður þar
síðdegis. Yﬁrleitt verður
úrkomulaust eystra.
Á MORGUN
8-13 m/s en hvassara við SAströndina síðdegis
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MÁNUDAGUR
5-10 m/s

0°

Berlín

1°

Billund

5°

Eindhoven

0°

Frankfurt

-1°

Friedrichshafen

4°

Gautaborg

5°

London

-9

-5

-1°

Basel

Las Palmas

3

-5

11°

Amsterdam

Kaupmannahöfn

5

-7

Alicante

-5

5°
19°
3°

New York

1°

Orlando

25°

Osló

2°

París

-1°

Róm

13°

Stokkhólmur

3°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

einfaldlega betri kostur

NÝTT KORTATÍMABIL

ÚTSALA
© ILVA Ísland 2009

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM
YFIR 1000 VÖRULIÐIR Á LÆKKUÐU VERÐI
49.900,-

59.900,-

SPARAÐU 18.000,-

SPARAÐU 20.000,-

49.900,SPARAÐU 18.000,-

59.900,SPARAÐU 20.000,-

Squiz. Svefnbekkur m/svampdýnu. 80x200 cm.
Stærð á rúmi: 160x200 cm.
Verð 67.900,- NÚ 49.900,allt að

Squiz. Svefnbekkur m/springdýnu. 80x200 cm. Stærð á rúmi: 160x200 cm. Verð 79.900,- NÚ 59.900,-

60%
af völdum
listaverkum
og speglum

Málverk, 90x90 cm.
Verð 34.800,-

nú

13.920,-

SPARAÐU 20.880,-

Frames, 9x14 cm.
Verð 890,-

nú

490,-

SPARAÐU 400,-

Blossom, barnasængurföt.
100x140 cm. Verð 3.900,-

nú

Comfy, baðsloppur.
Verð 3.990,-

1.990,-

nú

Curve. Skrifstofustóll,
leður. Verð 77.900,-

2.990,-

nú

SPARAÐU 1.000,-

SPARAÐU 1.910,-

49.900,-

SPARAÐU 28.000,-

Comfy, inniskór.
Verð 990,-

nú

Mikið úrval
skrifborðsstóla
í verslun

790,-

SPARAÐU 200,-

Dento, motta. 170x240 cm.
Verð 87.900,-

Emil. Stækkanlegt rúm.
Skúffa og dýna seld sér.
Verð 29.900,-

Costa. Hægindastóll. Leður.
Einnig til svartur.
Verð 43.900,-

nú

nú

19.900,-

30.730,-

SPARAÐU 57.170,-

SPARAÐU 10.000,-

allt að

65%
af völdum
mottum

Malena, stóll.
Verð 29.900,-

nú

37.000,-

nú

SPARAÐU 6.900,-

19.900,-

SPARAÐU 10.000,-

Endo. Bolli m/ryðfríu stáli.
Verð 1.690,-

nú

990,-

SPARAÐU 700,-

Japan, krús m/loki.
H.31,5 cm. Verð 6.900,-

nú

4.900,-

SPARAÐU 2.000,-

Molly, klósettbursti.
Verð 3.990,-/stk.

nú

1.990,-

/stk.
SPARAÐU 2.000,-

ILVA kafﬁ
Vaffla m/rjóma
og kaffi / kókómjólk.
Japan, kassi m/loki.
26x16 cm. Verð 4.900,- Nú 3.590,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

www.ilva.is
ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardag 10-18 sunnudag 12-18 mánudaga - föstudaga 11-19

Kleina og
kaffi/kókómjólk.

390,-

200,-

sendum um allt land
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Reiknað með mjög góðri afkomu lágvöruverðsverslunar Íslendinga í Bretlandi:

Sjö undur heims:

Iceland búbót í breskri kreppu

Vatnajökull í atkvæðagreiðslu

VIÐSKIPTI „Síðasta ár var mjög gott

Er rétt að gjörbylta starfsemi St.
Jósefsspítala í Hafnarfirði?
JÁ
NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að kosið verði til
Alþingis á þessu ári?
Segðu þína skoðun á vísir.is

21%
79%

hjá Iceland-keðjunni, sérstaklega
um jólin,“ segir Gunnar Sigurðsson, forstjóri Baugs.
Iceland-keðjan selur frysta matvöru á lágu verði, sem þykir búbót
í kreppunni sem þjakað hefur
Breta upp á síðkastið.
Velta matvörukeðjunnar er
áætluð tveir milljarðar punda,
jafnvirði 380 milljarða króna, á
yfirstandandi rekstrarári sem
lýkur í febrúar. Þetta er tuttugu
prósenta aukning milli ára. Þá er
áætlað að rekstrarhagnaður aukist um allt að þrjátíu prósent.
Iceland-keðjan tilheyrði Big
Food Group-samstæðunni sem

MACOLM WALKER Forstjóri og stofnandi

Iceland-keðjunnar brosir í kampinn,
eflaust ánægður með bætta afkomu í
skugga þrenginga.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAFLIÐI

Baugur keypti ásamt fleirum fyrir
rétt um fimm árum. Eftir upp-

stokkun á samstæðunni varð
Baugur stærsti hluthafi Iceland
ásamt íslensku bönkunum og
stjórnendum verslunarinnar. Uppstokkunin er skólabókardæmi um
vel lukkaðan viðsnúning enda hafa
helstu eigendur fengið margfalt
kaupverð til baka í formi arðgreiðslna.
Gunnar segir ekki liggja fyrir
hvort arður verði greiddur út
vegna afkomunnar í fyrra. Áhersla
hafi verið lögð á niðurgreiðslu
skulda og sé verslunin nú lítið
skuldsett.
Verslanir Iceland-keðjunnar eru
667 talsins auk 51 sem keypt var úr
þrotabúi Woolworths fyrir jól. - jab

FERÐAÞJÓNUSTA Atkvæðagreiðsla
fer fram á heimasíðunni
new7wonders.com um sjö ný
náttúruundur í heiminum og
verður hægt að greiða atkvæði
fram í júlí. Vatnajökull er á lista
yfir tæplega 300 staði sem hægt
er að kjósa sem eitt fallegasta
náttúruundur í heiminum.
Framkvæmdin fer þannig fram
að greidd eru atkvæði fram til 7.
júlí um fallegustu staði í heiminum. Þá verða þeir 77 staðir sem
flest atkvæði hafa fengið teknir
úr og velur dómnefnd 21 stað og
úr þeim hópi verða náttúruundrin
sjö valin, þó ekki fyrr en árið
2011.
- ghs

Losar fasteignasala
undan siðareglum
Með frumvarpi viðskiptaráðherra sem felur í sér afnám skylduaðildar að Félagi
fasteignasala verður mönnum í sjálfsvald sett hvort þeir fylgja siðareglum segir
framkvæmdastjóri félagsins. Ráðherrann geri sér ekki grein fyrir afleiðingum.
STJÓRNSÝSLA „Maður er allt að því
orðlaus. Viðskiptaráðherra leggur
fram á Alþingi frumvarp þar sem
gert er ráð fyrir því að fasteignasalar þurfi ekki að fara eftir þeim
siðareglum sem þeim ber skylda
að fylgja í sínum störfum í dag,“
segir Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri
Félags
fasteignasala.
Grétar vísar
til
frumvarps
Björgvins
G.
Sigurðssonar
viðskiptaráðherra sem ætlað
er að tryggja
GRÉTAR JÓNASSON neytendavernd
og skýra réttarstöðu við sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. Í frumvarpinu er
gert ráð fyrir að fella niður núverandi skylduaðild fasteignasala að
Félagi fasteignasala. Í greinargerð með frumvarpinu kemur
fram að vafi sé á því að gildandi
ákvæði laga um skylduaðildina
standist ákvæði stjórnarskrár um
félagafrelsi. Til þess að svo væri
þyrfti skylduaðildin að vera nauðsynleg til þess að félag geti sinnt
lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna. Eftir sem áður munu
fasteignasalar þurfa að fá löggildingu hjá sýslumanni.
Grétar bendir á að með því að
fella niður skylduaðildina geti
fasteignasalar komið sér undan
því að starfa eftir siðareglum
Félags fasteignasala. Bæði Neytendasamtökin og Húseigendafélagið segi þetta mikið hættuspil.
„Siðareglur eru alfa og omega

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON Félag fasteignasala er ósátt við nýtt frumvarp viðskiptaráðherra. Framkvæmdastjóri félagsins telur að væntanleg lög muni leiða til þess að
fasteignasalar þurfi ekki að fara eftir siðareglum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

allra fasteignaviðskipta. Ég held
að viðskiptaráðherra sé á svo
miklum yfirsnúningi á mörgu öðru
að hann áttar sig varla á hvað hann
er að gera og hvaða áhrif þetta
kann að hafa. Maður hélt að það
væri verið að byggja upp nýtt
þjóðfélag, byggt á trausti og siðferðilegum gildum, og það er ótrúlegt að mönnum detti þá þetta í
hug,“ segir Grétar sem gefur lítið
fyrir þau rök að skylduaðildin
standist ekki stjórnarskrána.
„Á sama tíma eru ákveðnir aðilar sem fara með viðskipti fyrir
almenning, eins og til dæmis lög-

menn, algerlega bundnir af því að
fara eftir siðareglum og það er
sérstök eftirlitsnefnd sem fylgist
með því. Núna um áramótin skyldaði löggjafinn endurskoðendur að
vera í Félagi endurskoðenda að
því að það er talið nauðsynlegt að
þeir fylgi samræmdum siðareglum. Ekki einn einasti þingmaður
gerði athugasemd við þá skylduaðild, ekki einu sinni Björgvin G.
Sigurðsson. Og nú á að fara þveröfuga leið varðandi fasteignasala
og lögleiða það ástand að fasteignaviðskipti geti verið siðlaus
þótt þau sé lögleg.“ gar@frettabladid.is

Fimmtán ára piltar réðust að tólf ára dreng og áreittu kynferðislega:

Fólki er rosalega brugðið
DÓMSMÁL „Fólki er auðvitað rosa-

lega brugðið,“ segir Ragnar Sigurðsson umsjónarmaður íþróttahússins í Þorlákshöfn, þar sem
þrír fimmtán ára piltar neyddu
tólf ára dreng í sameiningu til að
gangast undir grófa kynferðislega áreitni. Tveir piltanna héldu
drengnum föstum. Sá þriðji
leysti niður um sig, beraði kynfæri sín fyrir honum, otaði þeim
að andliti hans og sló hann með
þeim ítrekað í andlit og hendur.
Piltarnir voru dæmdir í Héraðsdómi Suðurlands til að greiða
fórnarlambinu 100 þúsund krónur í miskabætur. Þeim var ekki
gerð refsing vegna ungs aldurs
en eru á skilorði.
Sá piltanna sem gekk lengst í
athæfinu gegn drengnum sagði
fyrir dómi að svona lagað gerðist margoft í fótbolta með yngri
krökkum.
Hann
hefði
séð

ÞORLÁKSHÖFN Þrír fimmtán ára piltar
hafa nú hlotið dóm í Héraðsdómi Suðurlands eftir að þeir réðust á tólf ára
dreng í íþróttahúsinu í Þorlákshöfn.

bekkjarfélaga sína slá yngri
nemendur á hans aldri eða ári
eldri, í sturtunni eftir fótboltaleiki. Hann nefndi jafnframt
framhaldsskóla til sögunnar.
„Ég hef aldrei heyrt þetta fyrr
og við höfum aldrei orðið vör við
svona lagað í íþróttahúsinu,
hvorki fyrr né síðar. “ segir
Ragnar. „Ég spurðist víða fyrir

eftir að þetta kom upp. Peyjar og
ungir menn kannast jú við í
íþróttunum að dangla utan í
lærið hver á öðrum í sturtu eða
eitthvað svoleiðis. Þetta er einhver fíflagangur og stríðni.
En það kannast enginn við
svona nokkuð. Þetta sem þarna
átti sér stað var af allt öðrum
toga, því þetta var gróf nauðungaraðgerð. Þetta er ekki eitthvað
sem er daglegt brauð í íþróttahúsinu hjá mér né annars staðar.
Þetta er einstakt tilfelli, fordæmalaus atburður sem á sér
stað, en á ekki að gerast.“
Ragnar segir mikið eftirlit
með því sem fram fer í íþróttahúsinu. Hins vegar sé ekki hægt
að vera alls staðar á sama tíma.
„Enda dettur engum í hug að
svona nokkuð geti átt sér stað,“
segir hann. „Maður er kjaftstopp.“
- jss
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Árbæjarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.arbaejarkirkja.is

Grensáskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkjan.is/grensaskirkja

@eVkd\jg

Áskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.askirkja.is

Háteigskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hateigskirkja.is

Digraneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.digraneskirkja.is

Breiðholtskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.breidholtskirkja.is

Hallgrímskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hallgrimskirkja.is

Hjallakirkja
Alla sunnudaga kl. 13
Nánar á www.hjallakirkja.is

Bústaðakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkja.is

Langholtskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.langholtskirkja.is

Kópavogskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
í safnaðarheimilinu Borgum
Nánar á www.kopavogskirkja.is

Fella- og Hólakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.fellaogholakirkja.is

Laugarneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.laugarneskirkja.is

Dómkirkjan
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.domkirkjan.is

Neskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.neskirkja.is

Grafarholtskirkja
Alla sunnudaga kl. 11 í Guðríðarkirkju
Nánar á www.kirkjan.is/grafarholtssokn

Óháði söfnuðurinn
2. og 4. sunnudag hvers mánaðar kl. 14
Nánar á www.ohadisofnudurinn.is

Grafarvogskirkja
Alla sunnudaga kl. 11 í kirkjunni
og í Borgarholtsskóla
Nánar á www.grafarvogskirkja.is

Seljakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á seljakirkja.is
Seltjarnarneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.seltjarnarneskirkja.is

Lindakirkja
Alla sunnudaga kl. 11 í Lindakirkju
Nánar á www.lindakirkja.is

Ástjarnarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11 að Kirkjuvöllum 1
Nánar á www.astjarnarkirkja.is
Bessastaðasókn
Alla sunnudaga kl. 11 í sal Álftanesskóla
Fríkirkjan í Hafnarﬁrði
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.frikirkja.is
Hafnarfjarðarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is
Vídalínskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.gardasokn.is
Víðistaðakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.vidistadakirkja.is

Bdh[ZaahW¨gd\
KZhibVccVZn_Vg
Mosfellsprestakall
Alla sunnudaga kl. 13 í Lágafellskirkju
Nánar á www.lagafellskirkja.is
Landakirkja í Vestmannaeyjum
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.landakirkja.is
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VEISTU SVARIÐ?

1 Þjóðarrétti hvaða lands
býður nýi veitingastaðurinn
Kitchen við Laugaveg upp á?
2 Hversu margir Íslendingar
eru skráðir á Fésbókina (Facebook) á netinu?
3 Hver er áhættuleikari fyrir
breska popparann James Morrison?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46.
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Rod Blagojevich, ríkisstjóri í Illinois, ákærður til embættismissis:

Framsóknarmenn á Akranesi:

Misnotkun valds sögð sönnuð

Vilja að Gísli
verði áminntur

BANDARÍKIN, AP Neðri deild ríkisþingsins í Illinois samþykkti í gær
að ákæra Rod Blagojevich ríkisstjóra til embættismissis.
Öldungadeild þingsins þarf nú
að taka afstöðu til þess, hvort reka
eigi Blagojevich úr embætti fyrir
spillingu og misnotkun valdastöðu
sinnar. Aldrei áður hefur ríkisstjóri í Illinois verið ákærður til
embættismissis.
„Það er skylda okkar að hreinsa
upp ósómann og stöðva skrípasýninguna sem stjórn Illinois er orðin
að,“ sagði einn þingmanna, demókratinn Jack D. Franks.
Rannsókn þingmanna neðri
deildar leiddi í ljós sannanir fyrir

ROD BLAGOJEVICH Sakaður um að hafa

boðið þingsæti Baracks Obama til sölu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

því að Blagojevich hefði misnotað
völd sín, meðal annars með því að
fara ekki rétt með skattfé, hrinda
verkefnum í framkvæmd án þess

að hafa til þess samþykki þingsins
og brjóta gegn ráðningarlögum
ríkisins.
Blagojevich er einnig sakaður
um að hafa reynt að bjóða þingsæti Baracks Obama í öldungadeild Bandaríkjaþings í skiptum
fyrir pólitíska greiða. Hann neitar
öllum þessum ásökunum og segist
sannfærður um að öldungadeildin
muni komast að annarri niðurstöðu en neðri deildin.
Hann fékkst þó ekki til að bera
vitni fyrir rannsóknarnefnd þingsins, og hefur heldur ekki gefið
neinar skýringar á verkum
sínum.
- gb

Samfélagsverðlaun
veitt í fjórða sinn
FALLEG STUND „Þetta var mjög falleg
stund,“ segir Bragi Bjarnason þjálfari um
minningarstund á slysstaðnum þar sem
Guðjón Ægir Sigurjónsson hlaupari lést.
FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

Minningarhlaup á Selfossi:

Hlaupið til
minningar um
Guðjón Ægi
MINNING Um hundrað hlauparar á
Suðurlandi, hópur úr hlaupahópnum Frískum Flóamönnum,
fjölskylda, vinir og nærsveitarmenn, hlupu á fimmtudagskvöldið minningarhlaup um Guðjón
Ægi Sigurjónsson sem lést í
bílslysi nýlega.
Bragi Bjarnason þjálfari segir
að lagt hafi verið af stað frá
sundlauginni og hlaupið í
lögreglufylgd að slysstaðnum.
Þar var kveikt á friðarkertum,
blóm lögð á slysstað og haldin
kyrrðarstund. „Þetta var mjög
falleg stund,“ segir hann.
- ghs

VESTURLAND
Rektor vill sameiningu
Ágúst Einarsson, rektor Háskólans
á Bifröst, hefur lagt til að Akranes,
Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og
Skorradalshreppur sameinist í einu
sveitarfélagi. Bæjarráð Akraness
segist reiðubúið til viðræðna um
sameiningarmál ef þess verði óskað
en byggðaráð Borgarbyggðar segir
ekki tímabært að taka afstöðu til
sameiningar.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt einstaklingum eða félagasamtökum
sem lagt hafa sitt af mörkum til að bæta samfélagið. Fréttablaðið hvetur lesendur til að hafa áhrif á valið með því að senda inn tillögur að verðlaunahöfum.
Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins verða veitt nú í lok
febrúar og er þetta í fjórða sinn
sem þau eru veitt. Markmið verðlaunanna er að heiðra þá sem lagt
hafa sitt af mörkum til að bæta
samfélagið á einhvern hátt. Leitað
er til lesenda blaðsins og þeir beðnir að senda inn tilnefningar að verðlaunahöfum. Verðlaunin skiptast í
fimm flokka.
Fyrsti flokkurinn nefnist Hvunndagshetjan. Þau verðlaun koma í
hlut einstaklings sem sýnt hefur
sérstaka óeigingirni eða hugrekki,
hvort sem er í tengslum við einn
atburð eða með vinnu að ákveðnum
málaflokki í lengri tíma.
Annar flokkurinn kallast Frá
kynslóð til kynslóðar. Þar koma til
greina kennarar, leiðbeinendur,
þjálfarar eða aðrir uppfræðarar
sem skarað hafa fram úr á einhvern
hátt. Einnig koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum metnaði og alúð.
Til atlögu gegn fordómum nefnist þriðji flokkurinn og geta þau
verðlaun fallið hvort sem er einstaklingi eða félagasamtökum í
hlut.
Heiðursverðlaun hreppir einstaklingur sem með ævistarfi sínu
hefur stuðlað að betra samfélagi.
Fimmti og síðasti flokkurinn nefnist Samfélagsverðlaunin og eru þau
verðlaun veglegust. Ein milljón
króna rennur þar til félagasamtaka
sem unnið hafa framúrskarandi
mannúðar- eða náttúruverndarstarf og hafa lagt sitt af mörkum til
að gera íslenskt samfélag betra
fyrir alla.
Allir, félagasamtök sem einstakl-

VERÐLAUN

STJÓRNMÁL Nýafstaðinn aðalfundur Framsóknarfélags Akraness,
vill að Gísli S. Einarsson bæjarstjóri verði áminntur fyrir að
segja upp fulltrúum í tólf nefndum
sveitarfélagsins. Uppsagnirnar
komu til vegna breytinga á
stjórnskipulagi bæjarins.
Framsóknarmenn átelja
framkvæmd breytinganna sem
þeir telja brjóta í bága við lög um
skyldur sveitarfélaga. Þá dragi
þær úr lýðræði. Afturkalli
bæjarstjórn ekki uppsagnirnar og
áminni Gísla hvetja framsóknarmenn minnihluta bæjarstjórnar til
að leggja fram stjórnsýslukæru
vegna málsins.
- bþs

Formaður eldri borgara:

Fagnar aðgerðum Guðlaugs
STJÓRNMÁL Helgi K. Hjálmsson,
formaður Landssambands eldri
borgara, telur fulla þörf á að
húsakynni St. Jósefsspítala verði
nýtt fyrir öldrunarþjónustu.
Hann fagnar breytingum
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar
heilbrigðisráðherra á heilbrigðisþjónustunni.
„Öldrunarþjónustan þarf að
vera í góðu lagi og klárlega hefur
vantað hjúkrunaraðstöðu fyrir
aldraða,“ segir Helgi. Breytingar
á borð við þær sem ráðherra boði
njóti jafnan óvinsælda en ekki sé
vanþörf á að stokka upp. „Ef rétt
er að suður í Keflavík séu nýjar
og lítið notaðar skurðstofur þá er
um að gera að nota þær. Þangað
er engin vegalengd,“ segir Helgi.
- bþs

Guðmundur Árnason:

Í sérverkefni
fyrir stjórnvöld
GÓÐVERKIN VERÐLAUNUÐ Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, afhenti Hjálpræðishernum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á síðasta ári fyrir yfir hundrað ára starf
hérlendis í þágu þeirra sem minna mega sín.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ingar, þekktir og óþekktir, sem eiga
skilið virðingarvott fyrir gjörðir
sínar og framgöngu koma til greina
sem verðlaunahafar.
Dómnefnd Samfélagsverðlauna
Fréttablaðsins er í ár skipuð þeim
Elliða Vignissyni, bæjarstjóra í
Vestmannaeyjum, Guðjóni Friðrikssyni sagnfræðingi, Hildi Petersen, stjórnarformanni Kaffitárs og
Pfaff, Katrínu Jakobsdóttur alþingismanni og Steinunni Stefánsdóttur, aðstoðarritstjóra Fréttablaðsins, sem jafnframt er formaður
dómnefndar.
Steinunn segir verðlaunin hafa
verið mörgum einstaklingum og
félagasamtökum hvatning síðustu
þrjú ár. „Það hefur oft verið gaman
að sjá hvað útnefning til Samfé-

lagsverðlauna kemur fólki á óvart.
Margir vinna sín störf í hljóði og
búast hreint ekki við því að eftir
þeim sé tekið. Í ár verða verðlaunin
svo veitt í allt annars konar samfélagi en árin þrjú á undan. Það verður óneitanlega breyting og ekki
síður ánægjulegt og gagnlegt að
veita slík verðlaun í þessu árferði,“
segir Steinunn.
Lesendur geta sent tilnefningar
sínar til Samfélagsverðlaunanna á
hlekk á Vísi.is, www.visir.is/samfelagsverdlaun. Sömuleiðis má senda
tilnefningar á netfangið samfelagsverdlaun.is eða bréf í pósti merkt
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins,
Skaftahlíð 24, 105, Reykjavík. Skilafrestur er til hádegis mánudaginn
26. janúar.
kjartan@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneytisins, hefur verið
ráðinn til að
fylgja eftir
ákvörðunum og
aðgerðum
ríkisstjórnarinnar vegna
fjármálahrunsins. Mun hann
gegna starfinu
næsta hálfa
GUÐMUNDUR
árið.
ÁRNASON
Halldór
Árnason, skrifstofustjóri í
forsætisráðuneytinu, gegnir
embætti ráðuneytisstjóra
menntamálaráðuneytisins á
meðan. Ragna Árnadóttir,
skrifstofustjóri í dóms- og
kirkjumálaráðuneytinu, tekur
við stöðu Halldórs í forsætisráðuneytinu.
- bþs

Líkur á samningi við sprotafyrirtæki í næstu viku:

Milljarðar til nýsköpunar
Kvöldskóli BHS

Borgarholtsskóli býður kvöldskólanám í málm- og véltæknigreinum.
Eftirtaldar greinar verða í boði:
Málmsuða: HSU, LSU, RLS og RSU
Málmsmíðar: HVM, PLV, VVR og REN
Teikningar: GRT, CAD, TTÖ og ITM
Véltækni: AVV og VÖK
Kennt er virka daga frá 18:10 til 22:30 og laugardaga frá 8:10 til13:50
Innritun verður 8. og 9. janúar kl. 17 – 19,10. janúar kl. 11 – 14
Kennsla hefst 12. janúar

Innritun lýkur í dag
Nánari upplýsingar eru á www.bhs.is og í síma 535 1716

ingunum svokölluðu.
NÝSKÖPUN „Ef allt gengur
Össur sagði viðupp er að verða til sjóður
ræður hafa staðið yfir
[Frumtak]
sem
getur
við evrópska aðila frá
styrkt íslenskt atvinnulíf
síðasta ári og megi
næstu fimm til sjö árin
búast við að einn
með hálfum sjötta milljmilljarður króna bætarði króna,“ sagði Össur
ist í sjóðinn síðar á
Skarphéðinsson, iðnaðarárinu gangi allt eftir.
og sprotamálaráðherra, í
Þá stefnir allt í að
ávarpi sínu um TækniþróFrumtak
undirriti
unarsjóð og starfsemi
fyrsta
samstarfssprotafyrirtækja í Ráðsamning sinn í næstu
húsinu í Reykjavík í gær.
viku, að sögn ÖssurFrumtak er samlags- ÖSSUR
ar.
sjóður sem fjárfestir í SKARPHÉÐINSSON
Ráðherrann kynnti
nýsköpunar- og sprotafyrjafnframt nýjar áherslur Tækniirtækjum sem þykja vænleg til
þróunarsjóðs sem gera honum
vaxtar og útrásar.
kleift að fjárfesta í allt að tólf
Að sjóðnum standa hið opinnýsköpunar- og sprotafyrirtækjbera, bankarnir þrír og sex
um, sem mislangt eru á veg
stærstu lífeyrissjóðir landsins. Í
honum eru 4,2 milljarðar króna,
komin með verkefni sín, á hverju
þar af 1,5 milljarðar af Símapenári.
- jab

afsláttur af öllum vörum

10

10. janúar 2009 LAUGARDAGUR

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 138

Velta: 251 milljóni

OMX ÍSLAND 15
334
-3,18%
MESTA HÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ 1,94%
CENTURY ALUMIN. 1,77%

OMX ÍSLAND 6
„Meginregla
skilanefndar
884 -5,51% Kaupþings í framvirkum
MESTA LÆKKUN
STRAUM.-BURÐA. 26,57%
BAKKAVÖR
4,04%
MAREL FOOD SYST. 3,29%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,15 +0,00% ... Atlantic Airways 171,00 +0,00 ... Atlantic Petroleum 626,00 -0,64% ... Bakkavör
1,90 -4,04% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 1,58 +1,94%
... Føroya Banki 117,50 -0,84% ... Icelandair Group 13,25 +0,00% ...
Marel Food Systems 76,50 -3,29% ... SPRON 1,90 +0,00% ... Straumur-Burðarás 1,05 -26,57% ... Össur 96,70 -0,10%

Umsjón:

Skilanefnd notar Seðlabankagengið

nánar á visir.is

Gjalddagi samninganna var
14. október. Þá kostaði evran
gjaldmiðlasamingum
305 krónur hjá evrópska
almennt er að þegar þeir eru
seðlabankanum. Kjalar fullá gjalddaga sé miðað við
yrðir að í gjaldmiðlasamnskráð
gengi
Seðlabanka
ingnum segi að miða eigi við
Íslands. Það er eina gengið
markaðsgengi, en ekki hafi
sem við getum notað,“ segir
verið markaður með krónuna
Steinar Þór Guðgeirsson,
hjá Seðlabanka Íslands þennformaður skilanefndar gamla
an dag, heldur hafi genginu
Kaupþings.
verið handstýrt. Kjalar hafi
Kjalar er að lang mestu
átt 650 milljónir evra í þessleyti í eigu Ólafs Ólafssonar. STEINAR ÞÓR
um samningum. Hefði KaupHann krefst þess að fram- GUÐGEIRSSON
þing keypt evrurnar á fyrirvirkir gjaldmiðlasamningar
fram umsömdu gengi, þá
sínir í gamla Kaupþingi, verði gerðir
hefðu margir verið tilbúnir til þess að
upp á gengi evrópska seðlabankans.
kaupa þær þá.
Kjalar átti tíu prósent í Kaupþingi og er
Kjalar hefði fengið hátt í 200 milljauk þess stór hluthafi í ýmsum félögarða króna og innleyst töluverðan gjaldum.
eyrishagnað með því að selja áfram.

Ekki hefur komið fram á hvaða gengi
Kjalar keypti evrurnar upphaflega.
„Við getum ekki staðið í því að vera að
semja um vísitölur. Það verður eitt að
ganga yfir alla,“ segir Steinar Guðgeirsson. Til að mynda lífeyrissjóðir og sjávarútvegsfyrirtæki. Hagsmunirnir séu
ólíkir og hugmyndirnar um vísitölu
einnig.
Kjalar segist ekki geta farið í mál
vegna neyðarlaganna. Hins vegar ætli
félagið að hætta að greiða af lánum
sínum og bíða þess að farið verði í mál
við félagið og þá muni það flytja sitt
mál.
Steinar Guðgeirsson bendir á skuldbindingar íslenskra félaga við gamla
Kaupþing hafi farið til nýja bankans.
Hann geti ekki tjáð sig um málefni hans.
- ikh

Commerzbank
Seðlabanki Evrópu vill auka
þjóðnýttur að hluta eftirlit með fjármálageiranum
Stjórnvöld í Þýskalandi veittu
Commerzbank neyðarlán upp á tíu
milljarða evra, jafnvirði 1.700 milljarða króna, úr sérstökum neyðarsjóði fyrir fjármálafyrirtæki þar í
landi í vikunni. Ríkið tók í staðinn
fjórðungshlut í bankanum.
Þetta er í annað skiptið sem bankinn leitar ásjár þýska ríkisins eftir
hremmingar í fjármálakreppunni.
Að sögn þýska dagblaðsins Spiegel reyndust kaup Commerzbank á
Dresdner-banka í enda ágúst í fyrra
erfiðari en til stóð og þurfti hann á
auknu fé að halda til að laga lausafjárstöðuna.
FL Group keypti rúman fjögurra
prósenta hlut í nokkrum skrefum
frá fyrrihluta árs 2007 en tók að
losa sig við hann síðla árs með milljarða tapi.
Áætlað meðalgengi bréfa í bank-

FUNDAÐ UM BANKAKAUPIN Kaup
Commerzbank á Dresdner-banka í ágúst
reyndist þungur baggi og neyddist hann
til að sækja sér aur í neyðarsjóð þýska
ríkisins í vikunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

anum stóð í kringum 27,5 evrum á
hlut þegar FL Group kom í hluthafahópinn. Þýska ríkið fékk bréfin
hins vegar á sex evrur á hlut. Þau
tóku þó ekki að lækka verulega fyrr
en í ágúst í fyrra í kjölfar hremminga á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.
- jab
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Styrkir

Fjármálamarkaðir eru enn viðkvæmir þrátt fyrir
samhentar og stórtækar aðgerðir ríkisstjórna og
seðlabanka heimsins til að slá á lausafjárþurrð
fjármálakerfisins.
Þetta sagði Jean-Claude Trichet, bankastjóri
evrópska seðlabankans, á ráðstefnu um framtíð
alþjóðavæðingarinnar sem haldin var í París í
Frakklandi í gær.
Trichet sagði, að þrátt fyrir að ástandið á
evrópskum fjármálamörkuðum sé enn viðkvæmt
hafi aðgerðirnar reynst vel og komið í veg fyrir
hrun fjármálakerfisins. Bankinn hafi í hyggju að
auka eftirlit með fjármálageiranum með það fyrir
augum að styrkja kerfið svo það geti staðið af sér
viðlíka högg og hafi dunið á því síðasta árið.
„Á þessu stigi erum við aðeins að skoða málið,“
sagði seðlabankastjórinn og bætti við að möguleikinn á því væri fyrir hendi náist samstaða um málið.
Reuters-fréttastofan segir ekki samstöðu um
hlutverk seðlabankans um málið. Í nokkrum
löndum sé svo litið á að hlutverk seðlabankans sé
að sinna eftirlitshlutverki með fjármálageiranum á

FUNDAÐ UM KAPÍTALISMANN Bankastjóri evrópska

seðlabankans, sem hér sést á stórum skjá, segir bankann
íhuga að auka eftirlit með fjármálageiranum. Slíkt geti varið
fjármálafyrirtæki gegn áföllum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

meðan aðrir telji það eiga að vera á hendi sérstakra
stofnana.
- jab

Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar auglýsir:

til að efla rannsóknir á sviði
umhverfis- og orkumála
Markmið sjóðsins er að veita styrki til námsmanna og rannsóknarverkefna á vegum háskóla, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga.
Styrkveitingar sjóðsins miða að því að gera fjárframlög Landsvirkjunar til rannsókna skilvirkari og sýnilegri, og tryggja að þær rannsóknir
sem sjóðurinn styrkir samrýmist umhverfisstefnu Landsvirkjunar.

Auglýst er eftir umsóknum um námsstyrki og verkefnastyrki.
Styrkir til nemenda í meistara- eða doktorsnámi:
Styrkir til efnilegra nemenda sem áforma eða stunda meistara- eða
doktorsnám á sviði umhverfis- eða orkumála.

Styrkir til rannsókna á sviði umhverfis- og
orkumála:
Almenn rannsóknarverkefni á sviði umhverfis- og orkumála. Styrkir
eru veittir til hluta þess kostnaðar sem hlýst af vinnu sérfræðinga,
þátttöku meistara- og doktorsnema, og öðrum útgjöldum.

Umsóknarfrestur er til 15. janúar

Að þessu sinni eru í heild allt að 46 m.kr. til ráðstöfunar, allt að
38 m.kr. til rannsóknarverkefna á sviði umhverfis- og orkumála, og
allt að 8 m.kr. til styrkja fyrir 10–15 nemendur í meistara- og
doktorsnámi.

Umsóknum ásamt fylgigögnum
skal skila rafrænt á netfang
sjóðsins:
orkurannsoknasjodur@lv.is.

Umsækjendur þurfa að leggja fram lýsingu á rannsóknarverkefni
sínu, og rökstuðning fyrir því að verkefnið tengist markmiðum
sjóðsins. Tengingar við umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar
um þau gögn sem fylgja eiga umsókn er að finna á vefsíðu
Landsvirkjunar, www.lv.is.

Fyrirspurnir má senda á netfangið
orkurannsoknasjodur@lv.is.
Umsóknarfrestur er til 15. janúar
2009. Öllum umsóknum verður
svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Landsvirkjun er orkufyrirtæki sem leggur grunn að nútíma lífsgæðum.
Fyrirtækið stefnir að því að verða öflugt á alþjóðavettvangi og starfar af
ábyrgð í anda sjálfbærrar þróunar.

Landsvirkjun styðst við fjölbreytt rannsóknarstarf á sviði náttúruvísinda,
verkfræði og orkumála, og rekur umfangsmikla fjármálastarfsemi á
alþjóðamarkaði.

Landsvirkjun er helsti raforkuframleiðandi á Íslandi og í forystu fyrir
byggingu orkuvera sem hafa verið meðal stærstu framkvæmda á landinu.

Hjá Landsvirkjun og dótturfélögum starfa rúmlega 200 manns með fjölbreytta menntun. Landsvirkjun vill vera í fararbroddi í framsækinni
stjórnun og leggur áherslu á jafnrétti og tækifæri til starfsþróunar.
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AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

DENVER
H:68 cm mara beige .
hornsóﬁ 255 x 255 D:90

139.990

HORNSÓFI

VERÐ ÁÐUR KR. 279.980

40%
AFSLÁTTUR

MAX eldhússtóll,
fæst svartur eða
hvítlakkaður.

ELDHÚSSTÓLL

50%

4.999
VERÐ ÁÐUR: 8.980

40%

AFSLÁTTUR

JAYDEN 2 sæta sóﬁ
B:165 D:94 H:90 cm
JAYDEN 3 sæta sóﬁ
B:222 D:94 H:90 cm
JAYDEN stóll
B:108 D:94 H:90 cm
kr. 49.990 áður kr. 99.980
JAYDEN skemill
B:70 D:56 H:45 cm
kr. 29.990 áður kr. 59.980

2 SÆTA

74.980

AFSLÁTTUR

VERÐ ÁÐUR: 149.980

LA-Z-BOY

3 SÆTA

84.980
VERÐ ÁÐUR: 169.980

ASPEN la-zy-boy stóll B:85 D:85 H:104
cm. Svartur, hvítur, brúnn, vínrauður.
Leður á slitﬂötum.

HÚSGAGNAHÖLLIN Ǧ Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík Ǧ sími 585 7200 OPIÐ:

83.980
VERÐ ÁÐUR: 139.980
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Fréttnæmt

Margar raddir heyrast.

Skoðanafabrikkur
samfélagsins
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

M

argir þeirra sem nú eru á miðjum aldri lifa enn í þeim
hugmyndaheimi að fjölmiðlar okkar tíma tali hver
fyrir sig einni röddu. Þetta eru leifar sem hafa steingervst í hugum þeirra sem ólust upp við flokkslínur.
Sannleikurinn megnar ekki að frelsa þá: fjölmiðlar
okkar tíma eru margradda, opnari fyrir skoðanaskiptum flestir.
Gáttir, heimasíður, tímarit, opnir útvarpsþættir, umræðusíður dagblaðanna sem eftir tóra: samastaðir opinnar umræðu eru margir.
Það eru helst sjónvarpsstöðvarnar sem eru reyrðar í klafa lokaðra
dagskrárkerfa og eru fyrir bragðið að daga uppi í hefðbundnum fíneríheitum. það er því rangt að tala um „fjölmiðlana“ sem eina rödd,
einsleitt fyrirbæri og gera því skóna að þar sé smíðuð ein silfruð
skoðun, háheilagur tilbúinn „sannleikur“, fabrikkeraðar skoðanir.
Margradda samfélag í fjölmiðlun landsins þrífst ekki vel ef
einstaklingarnir þora ekki að koma fram undir sínu rétta nafni.
Nafnleysið var lengi vel viðurkennd aðferð í skoðanaskiptum:
grímuklæddur mótmælandi, nafnleysingi á bloggi og Staksteinar
Moggans eru allir af sama meiði, úr óttafullu launsátri vega nafnleysingjarnir að hvaða skotspæni sem þeim sýnist. Til þess njóta
menn skálkaskjóls ritstjórna, til dæmis á Eyjunni og í Mogganum.
Skoðanir fjölmiðla eru ekki fabrikkeraðar lengur eins og iðnaðarráðherra heldur fram á bloggi sínu. Þær spretta úr önn dagsins,
gæddar lífi og hugsun, knúðar siðlægum gildum. Færðar í orð eins
og best hentar erindinu og ástæðunni. Sá vandláti má hneykslast
á orðavali og ákafa, rétt eins hneykslast má á hinum settlegu sem
klæða hugsun sína í hinn hefðbundna vaðal sem á endanum geymir
klið hlutleysis eins og úr munninum hlaupi baðmullarhnoðrar sem á
endanum fylla rúmið og kæfa alla viðstadda með mjúkri þöggun. Þá
gjaldfalla orðin og verða máttlaus.
Þögnin er um þessar mundir afar virk í íslensku samfélagi,
einkum að hálfu þeirra sem búa við stjórnsýslulega ábyrgð. Hún
er skipuleg og stefnir samfélaginu öllu í voða. Hún kallar fram
ásakanir um getuleysi og vanhæfi þeirra sem með völdin hafa. Hjá
þögninni sitja svo systur hennar ábyrgðarleysi og valdhrokinn.
Tvær stærstu stjórnmálahreyfingar landsins treysta svo völdum
sínum að þær halla sér frekar að þögninni, samskiptaleysinu við
umbjóðendur sína, en hreinskiptu samtali. Það var því ámátlegt að
skorið var á fyrstu og einu umræðu leiðtoga stjórnmálaflokkanna í
beinni útsendingu á gamlársdag. En það er líka til marks um lítilvægt hlutverk hinna sjónrænu fjölmiðla að bæði fyrir og eftir þann
fund hefur ekki verið ráðist í að kalla þá í slíkan þátt aftur.
Stjórnvöld sem starfa með þögnina sem meginstjórntæki sitt eru
sjaldan langlíf í harðindaárum. Skoðanafabrikkur samfélagsins −
almenningur − vilja eiga opinská skoðanaskipti við stjórnmálamenn
um úrlausnir stórra mála jafnvel þótt tönnlast sé á orðunum „þið
eruð ekki þjóðin“ eins og barnaskólakennari ávíti börn. Enda langt
síðan stjórnmálamenn og opinberir ábyrgðarmenn hafa staðið við
svo djúpa gjá. Og það ber vott um stjórnmálalega flónsku að álykta
að sitjandi fulltrúar þjóðarinnar fái áfram umboð til þannig vinnubragða.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
Issn 1670-3871
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

BARNA- OG UNGLINGANÁMSKEIÐ Í AIKIDO
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AIKIDO

Aikido er bardagalist
fyrir fólk á öllum aldri
sem hefur áhuga á að
læra eitthvað nýtt.

þróa heilsugæsluna. Heilbrigðisráðuneytið greinir frá þessu á vef sínum.

Tímabundin aðgerð?
Yfirvofandi niðurskurður í heilbrigðiskerfinu nemur um það bil sjö milljörðum króna. Guðlaugur Þór hefur
sagt niðurskurðinn óhjákvæmilegan
vegna fjármálakreppunnar; þetta sé
illskásti kosturinn. Ráðamenn hafa
aftur á móti verið duglegir að
fullvissa þjóðina um að þótt það
harðni á dalnum í ár komum
við til með að rétta úr kútnum
innan skamms og verða jafnvel
sterkari eftir. Má þá búast við
að þessum sjö milljörðum,
eða jafnvel meira, verði veitt
aftur til heilbrigðismála
áður en langt um líður?

Réttnefni?
DV birtir í helgarblaði sínu mikla úttekt
á risi og falli Finns Ingólfssonar framsóknarmanns og segir hann hafa farið
í stjórnmál til að auðgast. Yfirskrift DV
er „Kafbáturinn Finnur Ingólfsson“ og
vísar til þess að hann lúri undir niðri,
þar sem enginn sér hann, og véli um
þar – sé nokkurs konar machiavelskur
kolkrabbi.
Margir þeir sem hafa lagt lag sitt
við Finn hafa hins vegar ekki átt
glæsta framtíð fyrir sér í flokknum.
Því er spurning hvort kafbátur sé
réttnefni; er Finnur ekki
frekar tundurduflið sem
engu eirir?
bergsteinn@frettabladid.is
kolbeinn@frettabladid.is

Út úr öngstrætinu
Ó

veður ríkir í íslensku efnahagslífi. Neyðarástand er að skapast
á þúsundum heimila í landinu og
gjaldþrot blasir við mörgum þeirra.
Atvinnulausir eru orðnir yfir 10
þúsund og enn fleiri ráða ekki við
greiðslubyrði sína. Fjöldi fyrirtækja á í miklum greiðsluerfiðleikum og spáir Creditinfo Ísland að á
fjórða þúsund fyrirtækja verði
gjaldþrota á næstunni.
Viðbrögð ríkisins við þessu
ástandi hafa verið að hækka skatta,
auka álögur í formi þjónustugjalda,
kjaraskerðing og nú síðast
uppsagnir opinberra starfsmanna.
Til þess að koma í veg fyrir þá
flóðbylgju gjaldþrota sem blasir
við og leggja mun líf þúsunda
fjölskyldna í rúst verður að grípa
til aðgerða strax og aðstoða fólk út
úr öngstrætinu.
Margt þarf að koma til, svo sem
greiðsluaðlögun, félagsleg aðstoð
og víðtækur stuðningur við
fyrirtæki í landinu.

Greiðsluaðlögun
Frá því að núverandi ríkisstjórn tók
við völdum hefur lögum um
greiðsluaðlögun ítrekað verið lofað.
Greiðsluaðlögun þýðir að skuldurum er hjálpað að komast út úr
mesta svartnættinu og lánskjörum
breytt til að létta greiðslubyrðina.
Það getur falið í sér að vöxtum og/
eða lánstíma sé breytt eða skuld
lækkuð eða fryst um tíma á meðan
fólk leitar lausna á tímabundnum
erfiðleikum. Mikilvægt er að
greiðsluaðlögun nái jafnt til skulda
við ríki, innlánsstofnanir, lífeyrissjóði, verkalýðsfélög sem og
húsnæðisskulda.
Þá er nauðsynlegt að bjóða
einstaklingum, sem hafa tekið á sig
miklar persónulegar skuldbindingar vegna reksturs fyrirtækja, upp á
greiðsluaðlögun, að því gefnu að
viðkomandi hafi ekki orðið uppvís
að neinu ólöglegu í sínum rekstri.
Það síðasta sem heyrðist frá
ríkisstjórninni um þetta mál var

EYGLÓ HARÐARDÓTTIR

Í DAG | Greiðsluerfiðleikar
viðtal við Jóhönnu Sigurðardóttur
félagsmálaráðherra á Stöð 2 þar
sem hún lýsti hversu gríðarlegum
vandkvæðum væri bundið að
afskrifa skuldir einstaklinga og
engrar niðurstöðu væri að vænta á
næstunni. Það er af sem áður var,
því Jóhanna taldi þetta litlum
vandkvæðum bundið þegar hún
lagði fram frumvarp um greiðsluaðlögun ár eftir ár á meðan hún var
í stjórnarandstöðu.
Þá hafa Vinstri grænir og
framsóknarmenn einnig lagt fram
frumvarp um greiðsluaðlögun og
því má spyrja hvort Sjálfstæðisflokknum, varðhundi auðvaldsins,
hafi tekist að sannfæra félagsmálaráðherra um hversu flókið og erfitt
það væri að styðja við fólk sem er
ófært um að greiða skuldir sínar.
Henni verður hins vegar
velkomið að styðja við frumvarp
framsóknarmanna sem lagt verður
fram þegar þing kemur saman.

Félagsleg aðstoð
Páll Pétursson, fyrrum félagsmálaráðherra, setti á stofn ráðgjafarstofu heimilanna til að aðstoða fólk
í greiðsluerfiðleikum. Frá því
stofan var stofnuð hefur hún
aðstoðað mörg þúsund einstaklinga.
Helstu ástæður greiðsluerfiðleika í
gegnum tíðina hafa verið veikindi
og vankunnátta í fjármálum, en nú
bætist atvinnuleysi við. Stórauka
þarf framlög til ráðgjafarstofunnar
svo hún geti staðið undir auknum
verkefnum og auka samstarf
hennar við félagsþjónustu sveitar-

félaganna. Einstaklingar sem eru í
fyrirtækjarekstri hafa átt í fá hús
að venda þegar þeir hafa lent í
greiðsluerfiðleikum, auk þess sem
ríkið hefur innheimt opinber gjöld
af hörku. Setja þarf á stofn
ráðgjafarstofu fyrirtækja sem gæti
starfað með ráðgjafarstofu
heimilanna, Nýsköpunarmiðstöð
eða sem sjálfstæð stjórnsýslueining. Hlutverk hennar yrði að
aðstoða eigendur og stjórnendur
fyrirtækja við að yfirfara reksturinn, semja við lánardrottna og
ráðleggja um hvort halda skuli
rekstri áfram eður ei.

Stuðningur við fyrirtæki
Sambærilegur stuðningur við
starfandi fyrirtæki í landinu hefur
verið enginn. Ekkert hefur heyrst
af neinum tillögum þeim til handa á
meðan útbúnir eru milljarða
ívilnanapakkar fyrir stórfyrirtæki
og fjárfestingarsjóði.
Ýmislegt er hægt að gera auk
laga um greiðsluaðlögun og
ráðgjafarstofu fyrirtækja.
Aðgangur að lánsfé og ábyrgðum
er mjög takmarkaður. Ríkið getur
sett á stofn endurreisnarsjóð til að
kaupa hlutafé og lána til fyrirtækja, ekki bara sprota heldur
einnig starfandi fyrirtækja. Önnur
leið til að auðvelda sjóðstreymi
fyrirtækja er að leyfa þeim að skila
virðisaukaskatti þriðja hvern
mánuð í stað annars hvers og
einfalda regluverk og eftirlit hins
opinbera.
Ef ekkert verður að gert mun
fjöldi gjaldþrota einstaklinga og
fyrirtækja margfaldast. Afleiðingarnar verða aukinn kostnaður í
velferðar- og dómskerfinu, en ekki
síst örvænting einstaklinga og
fjölskyldna og sár í þjóðfélaginu
sem seint munu gróa.
Það munu framsóknarmenn
aldrei sætta sig við.
Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins.

Börnum slátrað

hlutföllin sýna líka að réttlæting Ísraelsmanna stenst enga skoðun. Hér er um
árásarstríð að ræða þar sem fórnarlömbin
eru einkum óbreyttir borgarar.
Ísraelsher hefur lengi virkað sem tilraunastofa alþjóðlegra vopnaframleiðenda.
kkur berast nú á hverjum degi fréttir frá
Palestínumenn hafa orðið fórnarlömb
Gasaborg. Þar hafa Ísraelsmenn ráðist
nýjustu tækni og vísinda í vopnageiranum í
inn og drepa daglega óbreytta borgara,
því áralanga ofbeldi sem þarna hefur fengið
konur og börn. Þeir reyna að halda fjölmiðlaað viðgangast og má nefna sem dæmi að
mönnum sem mest frá svæðinu því eðlilega
KATRÍN
eyðileggingarmáttur eldflauga þeirra er gríðvilja þeir ekki að heimsbyggðin sjái
JAKOBSDÓTTIR
arlegur. Helsta nýmæli Ísraelshers eru
grimmdarverkin. Þeir þverbrjóta alla
svokallaðar þrýstisprengjur sem nánast húðfletta
alþjóðlega samninga sem snúast um að hlífa óbreyttfórnarlömbin. Ísraelsher hefur líka verið óhræddur
um borgurum í stríði, skólar eru sprengdir upp,
við að beita vopnavélmennum sem skjóta á allt sem
starfsmenn alþjóðlegra hjálparsamtaka eru drepnir.
hreyfist, sama hvort það eru börn eða hermenn.
Óbreyttum borgurum, þ.á m. börnum, er smalað inn í
Árásin á Gasa jólin 2008 er skelfileg aðgerð sem
hús sem eru svo sprengd í loft upp.
ekki á að líðast. Núna hafa nærri 770 óbreyttir
Þessi árás er réttlætt með því að Ísraelar verji
borgarar verið drepnir á tveimur vikum, þar af 257
hendur sínar gagnvart Palestínumönnum og er þá
börn. Á sama tíma hafa sjö ísraelskir hermenn fallið.
gjarnan vísað til hryðjuverka Hamas-samtakanna. En
Alþjóðasamfélagið getur ekki horft upp á að börnum
ef horft er t.d. á eldflaugaárásir kemur fram í skýrslu
sé slátrað og óbreyttir borgarar séu stráfelldir. Ef
Human Rights Watch-samtakanna að árið 2007 skaut
framferði Ísraelsmanna gefur ekki tilefni til að slíta
Ísrael 14.617 eldflaugum yfir á Gasasvæðið. Á sama
stjórnmálasambandi við ríkið þá er það tilefni
tíma var 2.700 flaugum skotið inn í Ísrael. Þessar
vandfundið.
tölur sýna auðvitað að svæðið er púðurtunna. En
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Katrín Jakobsdóttir skrifar um aðgerðir
Ísraelshers í Gasaborg

Ný námskeið eru að
hefjast fyrir börn og
unglinga.

Allar upplýsingar á
www.aikido.is
eða í símum:
840-4923
669-9374

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra tilkynnti um sameiningu
heilbrigðisstofnana. Sú ráðstöfun
hefur vakið mikla óánægju og
ráðherrann fengið yfir sig holskeflu
gagnrýni, ekki síst frá starfsfólki innan
heilbrigðisgeirans. Þeim sjónarmiðum
hafa ekki verið gerð skil á heimasíðu
heilbrigðisráðuneytisins. Ekki eru þó
allir óánægðir með skipulagsbreytingar heilbrigðisráðherra. Starfsfólk á heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
sendi frá sér ályktun þar
sem það fagnar sameiningu heilbrigðisstofnana á Vesturlandi
og segir það skapa
sóknarfæri til að

O
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Hvernig á að endurreisa íslenskt efnahagslíf?
UMRÆÐAN
Carsten Valgreen skrifar um efnahagsmál

Í

mars árið 2006, í mínu
fyrra starfi sem aðalhagfræðingur
Danske
bank, tók ég þátt í að
skrifa rannsóknarskýrslu
um
uppsveifluna
á CARSTEN
VALGREEN
Íslandi. Í skýrslunni,
„Geyser Crisis“, voru dregnar upp dökkar
framtíðarhorfur fyrir Ísland og rök færð
fyrir því að niðursveifla væri óhjákvæmileg og alvarleg fjármálakreppa raunhæfur
möguleiki.

Hörð viðbrögð og gagnrýni Íslendinga
Á þessum tíma sætti skýrslan harðri gagnrýni frá ýmsum aðilum á Íslandi. Íslensku
viðskiptabankarnir gáfu út nokkrar skýrslur til mótvægis við niðurstöður okkar og
færðu rök fyrir því að grunnstoðir íslenska
hagkerfisins væru traustar til langs tíma
litið. Nefnt var hátt menntunarstig, mikil
atvinnuþátttaka og vaxandi fólksfjöldi (sem
allt er hárrétt en málinu óviðkomandi). Viðbrögð af hálfu bankanna voru að sumu leyti
skiljanleg. Þá þegar áttu þeir í erfiðleikum
með að endurfjármagna skuldavafninga (e.
securitized debt) á evrópskum mörkuðum
og þurftu síst á gagnrýnum skýrslum að
halda, sem fældu frá hugsanlega erlenda
fjárfesta.
Það sem kom mér mest á óvart voru viðbrögð yfirvalda á Íslandi. Fjármálaráðuneytið sá ástæðu til, og taldi innan síns
verkahrings, að gefa út fréttatilkynningu
þar sem færð voru rök fyrir því að farið
væri rangt með staðreyndir í skýrslunni
(þar voru ein smávægileg mistök sem við
leiðréttum með glöðu geði en höfðu engin
áhrif á niðurstöður hennar). Forsætisráðherrann gagnrýndi skýrsluna og Danske
Bank á opinberum vettvangi. Að auki fann
Viðskiptaráð Íslands sig knúið til þess að
ráða prófessor Frederick Mishkin og dr.
Tryggva Þór Herbertsson til þess að skrifa
skýrslu um fjármálastöðugleika á Íslandi,
sem í grundvallaratriðum gaf til kynna að
spá okkar um kreppu væri orðum aukin.
Á þessum tíma var ég orðlaus yfir viðbrögðum yfirvalda á Íslandi og þau sannfærðu mig um að hagkerfið stæði enn verr
en ég hafði gert mér í hugarlund þegar
verið var að skrifa skýrsluna. Þetta kom
mér þannig fyrir sjónir að allir, þar með
talið allir embættismenn, væru staðráðnir í
að taka ekki á ástandinu á yfirvegaðan og
hlutlægan hátt. Þess í stað gáfu viðbrögð
flestra , meðal annars opinberra stofnana,
glögglega til kynna útbreidda hjarðhegðun
og hugarfar sem einkenndist af „við á móti
þeim“ viðhorfi.
Mikil innbyrðis tengsl
Ísland er lítið, einsleitt samfélag þar sem
innbyrðis tengsl eru mikil. Þetta er bæði
mikill styrkleiki og veikleiki. Þetta er rót
kreppunnar. Slík samfélagsgerð virkar
næstum eins og fjölskylda eða eitt fyrirtæki. Útilokun tiltekinna vandamála og
ákvörðun um að þagga þau niður þróast
mjög auðveldlega, og af því leiðir að erfitt
er að grípa inn í þegar þau hafa hreiðrað um
sig.
Styrkleikar þessarar samfélagsgerðar
munu hinsvegar koma í ljós þegar íslenskt
samfélag siglir í gegnum kreppuna og rís
upp á ný eftir nokkur ár. Eigi styrkleikinn
aftur á móti að vara, og ef komast á í veg
fyrir miklar sveiflur í efnahagslífinu og
kreppur á næstu árum verða Íslendingar að
huga vel að því hvernig byggja má upp betri
stofnanir innan samfélagsins.
Vanvirkt umhverfi og brostið traust
Áður en kreppan skall á leit út fyrir að
íslenskt þjóðfélag byggi yfir nútímalegu,
vel virku og þróuðu fjármála- og stofnanaumhverfi, sjálfstæðum seðlabanka, eftirlitsaðilum og svo framvegis. Kreppan hefur
aftur á móti leitt í ljós vanvirkni þessa
umhverfis. Sem dæmi má nefna að það að
hafa fyrrverandi forsætisráðherra sem formann bankastjórnar Seðlabanka Íslands
hefur valdið stórslysi og í ljós hefur komið
að Seðlabankanum er verr stjórnað og er
ósjálfstæðari en hann ætti að vera.
Lengi vel eftir að kreppan skall á ríkti
afneitun á þeirri stöðu sem upp var komin
og óskhyggja um að hlutirnir myndu reddast. Sem dæmi má nefna óskipulegt ferli við
þjóðnýtingu Glitnis og tilkynninguna frá
Seðlabanka Íslands hinn 7. október um lán
upp á fjóra milljarða evra frá Rússlandi,
sem síðar reyndist ekki vera fyrir hendi.
Gengi íslensku krónunnar var fest við evruna og entist sú aðgerð í einn dag. Þá voru
stýrivextir lækkaðir 15. október um 3,5%,
úr 15,5% í 12%, og síðan hækkaðir aftur um
6% 28. október, eða upp í 18%. Viðbrögð

BETRI STOFNANIR „Íslendingar verða nú að finna leiðir til að byggja upp betri stofnanir fyrir framtíðina“, segir greinarhöfundur meðal annars.

íslenskra stjórnvalda í kjölfar kreppunnar
voru mjög tilviljanakennd og svo virtist
sem þau hefðu enga áætlun. Ég held að það
hafi í raun og veru verið ástæða þess að
önnur lönd töldu nauðsynlegt að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mætti fyrstur á vettvang til að hafa yfirumsjón með nauðsynlegum aðgerðum. Það var ástæða þess að
bresk stjórnvöld brugðust of hart við og
frystu eignir íslensku bankanna. Því var

Síðan þegar innlendum stofnunum og
verðbólguvæntingum hefur verið komið
í eðlilegt horf er hægt að fara að hugleiða upptöku evrunnar. Það er þó ekki
víst að þess þurfi.
einfaldlega ekki lengur treyst að íslensk
stjórnvöld gætu brugðist við kreppunni og
óttast var að alþjóðlegum lánum yrði eytt í
óraunhæf og röng stefnumál.

Uppbygging stofnana samfélagsins
Hvers vegna tókst opinberum stofnunum
svona illa upp? Að mínu áliti er engin ein
ástæða fyrir því. Íslendingar þekkja óðaverðbólgu vel; hún geisaði á Íslandi á áttunda áratugnum og einnig var verðbólga
mikil nú áður en krónan hrundi. Þetta endurspeglar í sjálfu sér samfélag, stofnanir
og stjórnmálakerfi sem á erfitt með að sníða
sér stakk efir vexti. Það skortir sárlega
aðskilnað valds, að miklu leyti vegna smæðar landsins og mikilla innri tengsla í samfélaginu. Að þessu leyti er fjármálakreppan
nútímaleg holdgun gamals vandamáls á
Íslandi, uppbyggingar stofnana samfélagsins. Ég gæti bætt því við að Færeyjar hafa í
gegnum tíðina átt við svipuð vandamál að

stríða (sem hefur stundum endað með því
að danska ríkið hefur þurft að borga reikninginn).

Stærð bankakerfisins meginvandamálið
Að taka upp evruna er ekki lausn á öllum
vandamálum. Bankarnir hefðu hrunið jafnvel þótt Íslendingar hefðu haft evruna.
Meginvandamálið var ekki myntin eða hagkerfið, heldur bankarnir sjálfir. Þeir leyfðu
sér − og var leyft − að stækka efnahagsreikning sinn miklu meira en íslensk stjórnvöld gátu nokkurn tíma ábyrgst, án þess að
þau gripu til annarra aðgerða en að vernda
þá gegn gagnrýnum spurningum. Fyrir
tveimur árum hitti ég einn af framkvæmdastjórum Landsbankans. Ég spurði hann
hvort stjórnendur bankans litu á hann sem
„vaxtarfyrirtæki“. Hann sagði að svo væri,
mjög svo. Mín reynsla er hins vegar sú að
„vöxtur“ hjá bönkum merkir að öllu
óbreyttu einhvers konar dulbúna „skuldsetningu“. Aukin skuldsetning bankanna,
hvað svo sem hún var kölluð, reyndist mjög
hættuleg íslensku hagkerfi, einmitt vegna
þess að hún var að mestu leyti fjármögnuð
með fé í erlendri mynt. Þetta þýddi að
íslenska ríkið gat ekki lengur staðið á bak
við bankana ef til bankakreppu kæmi. Af
því leiddi að bankarnir urðu tilvalin fórnarlömb alþjóðlegs bankaáhlaups. Þó að mynt
hagkerfisins hefði verið evra hefði það ekki
komið í veg fyrir áhlaupið.
Ekki er svo að skilja að íslenska krónan
hafi ekki valdið neinum vandræðum. Ofmetin krónan jók augljóslega kaupmátt neytenda og háir stýrivextir gerðu það fýsilegt
fyrir þá að taka lán í erlendri mynt, sem olli
því að gjaldeyriskreppan í kjölfar falls
bankanna bitnaði harkalega á íslenskum
neytendum.

Nauðsynlegar aðgerðir
Íslendingar verða nú að finna leiðir til að
byggja upp betri stofnanir fyrir framtíðina.
Í fyrsta lagi verður Seðlabankinn að öðlast
fullt sjálfstæði. Þá hefð að koma stjórnmálamönnum fyrir í stjórnendastöðum
verður að rjúfa. Í öðru lagi þarf að fela hluta
af fjármálaregluverkinu og eftirliti með
fjármálakerfinu alþjóðlegum stofnunum,
eða stofnunum í öðrum löndum, til þess að
skapa þá fjarlægð sem oft er erfitt að ná á
Íslandi. Þessu mætti til dæmis ná fram með
því að ráða utanaðkomandi aðila til að stýra
Seðlabankanum og fjármálaeftirliti. Fagfólk væri að verki sem ekki ætti starfsframa sinn undir stjórnmála- eða viðskiptalegum hagsmunum á Íslandi. Í þriðja lagi
verður að afnema verðtrygginguna svo að
endanlega sé hægt að uppræta verðbólguna
úr hagkerfinu. Þetta gæti falið í sér bann
við nýjum verðtryggðum lánum og takmarkaðan aðgang neytenda að erlendum
lánum. Síðan þegar innlendum stofnunum
og verðbólguvæntingum hefur verið komið
í eðlilegt horf er hægt að fara að hugleiða
upptöku evrunnar. Það er þó ekki víst að
þess þurfi. Það er ekki ljóst hvers vegna
lítið, mjög opið hagkerfi, þar sem stór hluti
af útflutningi er vörur en ekki þjónusta,
ætti að taka upp alþjóðlega mynt.
Ef ekki verður gripið til þessara aðgerða
óttast ég að lærdómurinn sem draga má af
þessari kreppu fari í súginn og ný holdgun
hennar líti dagsins ljós eftir tíu til fimmtán
ár.

Höfundur er fyrrverandi aðalhagfræðingur
Danske Bank og núverandi meðeigandi í
Benderly Economics.

Ó! · 12309

Nýtt nafn – nýir tímar
Steypustöðin MEST hefur tekið upp nýtt nafn og merki og
heitir nú Steypustöðin.
Steypustöðin mun einbeita sér að sölu á steypu, hellum
og múrvörum ásamt vandaðri ráðgjöf á þessu sviði.
Steypustöðin er ábyrgt og traust framleiðslu- og þjónustufyrirtæki sem skapar, ásamt viðskiptavinum sínum, varanleg verðmæti fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélagið í heild.
Við horfum björtum augum til framtíðar.
Með kveðju,
starfsfólk Steypustöðvarinnar.

STEYPA | HELLUR | MÚRVÖRUR

Hringhellu 2
220 Hafnafjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Sími 440 0400
www.steypustodin.is
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FJÖLSKYLDAN SAMANKOMIN Frá vinstri Erik Steinn, Þorsteinn, Unnar Snær, Þorkell Skúli og Margrét Dagmar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kallar fram það fallegasta í okkur
Fyrir sjö árum greindist Þorkell Skúli, sonur Margrétar Dagmarar Ericsdóttur og Þorsteins Guðbrandssonar, með einhverfu. Hann
er í aðalhlutverki myndarinnar Sólskinsdrengurinn sem frumsýnd var í gær. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við foreldrana.

Á

stæðan fyrir því að ég fór að gera
heimildarmynd um einhverfu er
sú að mér fannst ég ekki komast
lengra með Kela minn,“ segir
Margrét Dagmar Ericsdóttir.
„Mig langaði til þess að gera vísindalega
mynd um einhverfu, þar sem hún væri
útskýrð. Og þannig sá ég fyrir mér að ég gæti
hjálpað foreldrum einhverfra barna hér á
Íslandi, þó að ekki væri annað.“
Það var árið 2006 sem Margrét Dagmar
hóf að vinna að heimildarmyndinni umræddu,
nú rúmum tveimur árum síðar er afraksturinn kominn á hvíta tjaldið, þó nokkuð breyttur frá upphaflegri áætlun. „Við réðum Friðrik Þór Friðriksson sem leikstjóra
myndarinnar, hann vildi endilega að við
værum hluti af myndinni, þannig varð hún
persónulegri og þannig varð saga Kela, sólskinsdrengsins, að meginþræði myndarinnar. Að auki fékk ég reynda kvikmyndagerðarkonu,
Kristínu
Ólafsdóttur,
sem
framleiðanda með mér.“
Þorkell, sem kallaður er Keli, er þriðja
barn Margrétar og Þorsteins sem fyrir áttu
fimm ára og átta ára dreng þegar Keli kom í
heiminn. Þau segjast fljótt hafa gert sér grein
fyrir að hann var öðruvísi en þeir. Um eins
árs aldurinn fékk hann alvarlegt flogakast og
talaði ekki eftir það. „Hann var meira og
minna á spítala fyrstu þrjú árin. Um tveggja
ára er hann greindur með þroskahömlun en
það var ekki fyrr en hann var fjögurra ára
sem hann fékk einhverfugreiningu.“

Baráttan fyrir meðferð
Þegar Keli hafði verið greindur einhverfur
tók við tímabil þar sem þau hjónin börðust
fyrir að fá fyrir hann heildræna atferlismeðferð, meðferð sem samkvæmt þeirra eftirgrennslan var það besta sem honum gæti
staðið til boða. Á leikskólanum sem hann var
á stóð sú meðferð ekki til boða og eftir töluvert stapp ákvað Margrét Dagmar einfaldlega að hringja í nöfnu sína Margréti Pálu
Ólafsdóttur, skólastýru og forsprakka Hjalla-

stefnunnar. „Ég hringdi dauðstressuð og
spurði hana hvort hún gæti mætt sérþörfum
Kela og sett upp kennslu sem byggðist á
atferlismótun,“ segir Margrét Dagmar sem
kvartar ekki yfir viðtökunum, Margrét Pála
tók henni og syni hennar opnum örmum.
Þau hjónin fóru strax þegar Keli var
greindur einhverfur að kynna sér allt sem
þau fundu um einhverfu og það skal engan
undra að nú nokkrum árum og einni heimildarmynd síðar séu þau hjónin orðin afar fróð
um hinar mörgu hliðar einhverfu. Þau eru
afar fús til að miðla þeim fróðleik en þykir
jafn leitt hvað miklu betur væri hægt að búa
einhverfum á Íslandi, sérstaklega þegar litið
er til nýjustu rannsókna. „Ég hélt reyndar að
við værum í góðum málum þangað til ég
kynntist því sem er að gerast í Bandaríkjunum,“ segir Margrét Dagmar.

Skóli fyrir alla merkingarlaus
„Hér hefur verið við lýði stefna sem er kölluð „skóli fyrir alla“, það er í raun bara merkingarlaust krútthugtak sem þýðir í raun bara
skóli fyrir heilbrigða,“ segir Þorsteinn. Þau
benda á að víða sé hvorki gert ráð fyrir sérþörfum í húsnæði né mannafla. Menntastefnan gerir ráð fyrir að sérþörfum sé sinnt alls
staðar en gjarnan með þeim afleiðingum að
þeim er hvergi sinnt.
Þegar vinnan við heimildarmyndina hófst
lá leið þeirra fljótlega til Bandaríkjanna og
þar komust þau í tæri við þá þekkingu á einhverfu og þau meðferðarúrræði sem börnum
þar stendur til boða. „Þar er markvisst leitað
að einkennum einhverfu allt niður í sex mánaða aldur. Við erum með mjög gott ungbarnaeftirlit og því má velta fyrir sér hvers vegna
við nýtum það ekki betur. Rannsóknir hafa
sýnt að ef gripið er inn í við tveggja til fjögurra ára aldurinn þá eru miklu meiri líkur á
því að árangur náist í meðferð.“
Markmiðið hjá Bandaríkjamönnum með
þessari snemmtæku íhlutun er að reyna að
gera einhverfa einstaklinga að nýtum þegnum en Margrét og Þorsteinn benda á að það

➜ KONAN SEM NÁÐI TIL KELA
Soma Mukhopadhy er
indversk að uppruna og
móðir einhverfs drengs,
Tito, sem var lokaður í
heimi einhverfunnar frá
fyrstu tíð. Soma tók eftir
því þegar Tito var lítill
að hann fletti bókum
skipulega og skoðaði
blaðsíðutöl. Hún prófaði
því að kenna honum
tölurnar með því að skrifa þær niður á
blað, spyrja hann og láta hann svo benda
á svar. Þannig þróaði hún hraðhvataaðferð
svokallaða (rapid prompting method) sem
hún hefur beitt með góðum árangri. Aðferðin
gengur í stuttu máli út á að „finna gluggann“

til einhverfa barnsins eins og hún segir sjálf.
Sum einhverf börn læra í gegnum sjónina
fyrst og fremst, önnur heyrnina. Hún nær
til þeirra með því að vekja athygli þeirra,
t.d. skrifa svör við spurningum á blað sem
hún rífur í sundur, og lætur þau velja það
sem þau telja vera rétta svarið. Með þessari
aðferð hefur hún kennt einhverfum börnum
að þekkja stafina, lesa og svo skrifa í framhaldinu. Sonur hennar, Tito, er tvítugur í dag
og hefur gefið út nokkrar bækur.
Í dag á Soma heima í Bandaríkjunum
þar sem hún kennir einhverfum börnum
hraðhvataaðferð. Þar komst Margrét Dagmar
í kynni við hana.
Nánari upplýsingar um Somu er að finna á
síðunni www.halo-soma.org

sé í raun mikill sparnaður að því fyrir þjóðfélagið ef það tekst, því óheyrilega dýrt sé að
halda einstaklingum uppi á stofnunum.
„En það er rétt að árétta að einstaklingar
með einhverfu eru mjög ólíkir. Og þeir geta
verið mjög miseinhverfir. Sumir geta til
dæmis tjáð sig á meðan aðrir, til dæmis Keli
okkar, eru fjötraðir af einhverfunni.“
Einhverfir einstaklingar eru staðsettir á
einhverfurófinu eins og sagt er og geta verið
á mjög misjöfnum stað á því. Þrjú einkenni
eru almenn á meðal einhverfra; í fyrsta lagi
skert geta til tjáskipta, í öðru lagi skert
félagsfælni og í þriðja lagi sérstök eða áráttukennd hegðun.
„Það má segja að brengluð skynvinnsla
einkenni þá sem eru illa haldnir af einhverfu,
þeir gera ekki greinarmun á bakgrunnshávaða og tali svo dæmi séu tekin, allt í
umhverfinu ræðst á skilningarvitin,“ segir
Þorsteinn. Einhverfir eiga líka erfitt með að
tengja saman líka hluti sem þó eru ekki
nákvæmlega eins, til dæmis ef þeir koma inn
í herbergi í fyrsta sinn þá upplifa þeir allt
þar sem algjörlega nýtt, þó svo að í herberginu séu eingöngu svipaðir hlutir eins og þeir
hafa kynnst áður, stólar, borð, leirtau. Einkenni á einhverfum er einnig skortur á að
geta sett sig í spor annarra, einhverf börn
herma ekki eftir öðrum og læra þannig hegðun og atferli eins og venjuleg börn gera. Þá
má nefna að skortur á frumkvæði einkennir
einhverf börn. „Það vantar tenginguna á milli
þess að hugsa hvernig á að framkvæma einhverja aðgerð og framkvæma hana svo,“
segir Margrét og þau benda á að einhverfir
upplifi oft lítil tengsl við líkama sinn.
Þessar brenglanir sem skýra má sem truflun í miðtaugakerfinu hafa þær afleiðingar að
börn haldin einhverfu verða félagsfælin og
léleg í tjáskiptum. Þau einkenni eru því frekar afleiðing en orsök einhverfu.

30 einhverfir fæðast á hverju ári
Ekki er hægt að segja til um hve margir
Íslendingar eru haldnir einhverfu, þær upplýsingar liggja ekki fyrir, en síðustu tvö ár
hafa 300 verið greindir á einhverfurófinu.
Þar var að vísu uppsöfnuð greiningarþörf til
staðar en líklega eru um 30 fæddir einhverfir
einstaklingar á Íslandi á hverju ári. Miðað
við þá tölu segja Margrét Dagmar og Þorsteinn fullljóst að yrði tekið á vandanum með
markvissari hætti væri hægt að gera líf þessara einstaklinga betra því að meðferð skilar
miklu betri árangri sé hún hafin á unga aldri.
„Skortur á tjáningu einhverfra verður oft til
þess að þau eru afgreidd sem greindarskert,
reyndin er sú að oft er um mjög greinda einstaklinga að ræða, þá vantar bara aðstoð við
að komast út úr skelinni.“
En aftur að myndinni Sólskinsdrengurinn.
Eins og áður sagði breyttist myndin á leiðinni
úr því að vera vísindaleg mynd um einhverfu
í það að vera persónulegri mynd um Kela og
fjölskylduna hans.
Sú staðreynd breytti því ekki að talað var
við helstu sérfræðinga í heimi á sviði einhverfu og í efnisöflun fyrir myndina komst

Margrét í tæri við margt áhugavert fólk.
Þar á meðal Somu Mukhopadhyay sem er
indversk kona búsett í Bandaríkjunum sem
hefur þróað merkilega aðferð við meðferð á
einhverfu, svokallað hraðhvatakerfi, sem
örvar einhverf börn þannig að þau fara að
svara áreiti og læra að tjá sig smám
saman.

Náði til Kela
Þegar Margrét sá hvernig hún náði til alvarlega einhverfra einstaklinga hugsaði hún
með sér að kannski myndi Soma ná til Kela.
Þau fjölskyldan fóru því með hann til Somu
og það er skemmst frá því að segja að á örfáum dögum náði hún til hans og fékk hann til
að svara spurningum sínum. Í leiðinni komust Margrét og Þorsteinn að því að Keli skilur ensku, þau komust líka að því að strákurinn þeirra kunni ýmislegt sem þau vissu
ekki að hann kynni. „Við héldum alltaf að
hann væri gáfnaljósið í fjölskyldunni þegar
hann var lítill og nú styrktumst við í trúnni.“
Þetta var auðvitað þvílík uppljómun fyrir
fjölskylduna, sem hafði aldrei náð að eiga
tjáskipti við Kela og því ómögulegt fyrir
þau að vita hvernig hann skynjaði umhverfi
sitt og hversu mikið hann meðtók í því.
„Núna vitum við að hann heyrir mjög vel og
lærir fyrst og fremst í gegnum heyrnina.“
Fjölskyldan eygir þannig von um að líf
Kela verði betra en þau þorðu að vona fyrir
nokkrum árum. Sú meðferð með atferlismótun sem hann hafði hlotið frá því að hann
greindist með einhverfu hefur hjálpað mikið
og hafði skilað því að hann gat klætt sig sjálfur og borðað, en tjáningin var nánast engin.
„Í dag er Keli í Öskjuhlíðarskóla, sem er yndislegur skóli, og þar vinnur með honum sérfræðingur í atferlismótun, Natalie Preston,
sem kemur frá ABC-skólanum í Kaliforníu,
sem við kynntumst í gegnum gerð myndarinnar.“
Geðgóður og glaðvær
En hvað sem öllu líður er Keli og verður sólargeisli í lífi foreldra sinna og bræðra. „Ef
heilbrigði væri mælt í gleði þá myndi Keli
skora mjög hátt, hann er mjög geðgóður og
glaðvært barn,“ segir Margrét Dagmar.
Eins og gefur að skilja er fjölskyldulíf
fólks með einhverft barn ekki hefðbundið.
„Allt sem er einfalt hjá venjulegum fjölskyldum er flókið hjá okkur,“ segir Þorsteinn.
„Til dæmis ferðalög, við erum alltaf fjögur
með honum í flugvél, ég panta sæti fyrir
framan og aftan hann og hvort til sinnar
handar, ef hann færi að kasta sér til. Ég þarf
líka að merkja hann, því hann getur auðvitað
ekki tjáð sig ef ég myndi missa sjónar af
honum,“ segir Margrét.
Og þrátt fyrir athyglina sem yngsti drengurinn fær segja þau eldri bræður hans hafa
tekið honum afar vel og skilið af hverju hann
krefst svona miklu meiri umönnunar en þeir.
„Auðvitað er áskorun að eiga einhverft barn,
en hann er yndislegur drengur og hefur kallað fram það fallegasta í okkur sem manneskjum.“
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AGA Gasol Erum ósköp venju®
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legir foreldrar
Hjónin Katrín Jakobsdóttir og Gunnar Örn Sigvaldason reyna að hafa umhverfisvænar venjur að leiðarljósi í sínu uppeldi. Þau þýddu í sumar bókina
Uppeldi fyrir umhverfið sem hvatti þau til að endurskoða neysluvenjur sínar.

i
m
í
t
u
l
s
ð
i
e
afgrsendingarþjónustu
heim

Alla daga
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ISA-344 – ÍDEA grafísk hönnun

Þú sérð innihaldið!

Þú færð allar nánari upplýsingar
um AGA Gasol hylkin,
þrýstiminnkara, slöngur og
sérlausnir hjá umboðsmönnum
okkar og í þjónustuveri
ÍSAGA í síma 577 3000.

eginboðskapur
bókarinnar
er
kannski að það
er hægt að draga
úr
neyslunni.
Það er alveg
hægt að búa vel að börnum án þess
að missa sig í neyslu,“ segir Katrín
Jakobsdóttir
alþingismaður,
umverfissinni og síðast og alls ekki
síst móðir tveggja drengja, þriggja
og eins árs.
Katrín bendir á að foreldrar séu
mikill neytendahópur, þeir kaupi
bleiur, föt, dót og ýmsa hluti sem
taldir eru bráðnauðsynlegir fyrir
börn, en eru það kannski ekki þegar
betur er að gáð. „Í bókinni er svolítið verið að velta vöngum yfir því
hvað sé nauðsynlegt, hvað hægt er
að fá lánað og hvað er endurnýtanlegt.“
Katrín segir bókina hafa fengið
þau Gunnar til þess að velta fyrir
sér hlutum sem þau höfðu ekki spáð
í áður. „Til dæmis tillögum að náttúrulegu hreinsiefni,“ segir Katrín
sem leggur áherslu á að þó að þau
hjónin séu miklir umhverfissinnar
þá séu þau ekki fullkomin í umverfisvæna uppeldinu frekar en nokkur
annar. „Við erum ekki fyrirmyndarforeldrar, erum ósköp venjulegir
Íslendingar.“
Meðal þess sem Katrín og Gunnar hafa tileinkað sér er kemur að
umhverfisvænu uppeldi er að fá
eins mikið lánað á drengina sína og
kostur er. „Við fáum mjög mikið
lánað af fötum hjá ættingjum, nánast allt nema skó og utanyfirklæðnað. Við höfum ekki verið hrædd við
það. Við höfum fengið lánað rúm
líka og vagn. Svo höfum við notað
taubleiur að einhverju leyti, að
minnsta kosti á meðan við vorum í
fæðingarorlofi.“
Katrín bendir foreldrum á, sem
hafa hug á umhverfisvænna uppeldi, að leita eftir merkingum um
að vörur séu umhverfisvænar, til
dæmis sé hægt að fá umhverfisvænar pappírsbleiur. „Svo er mjög
gott í bókinni að það er bent á ljósgrænar, grænar og dökkgrænar
leiðir í uppeldinu, það eru sem sagt
ábendingar um umhverfisvænar
leiðir sem ganga mislangt, fólk
getur stigið smáskref eða gengið
alla leið eins og að nota taubleiu
eða sofa á hálmdýnu. Og hún er
hvetjandi en ekki fordæmandi sem
er mikilvægt.“
Mikil ofgnótt af leikföngum einkennir mörg íslensk barnaheimili

ÞRÍR FJÓRÐU FJÖLSKYLDUNNAR Illugi eins árs, Gunnar Örn og Katrín. Eldri sonurinn
Jakob var á leikskólanum þegar myndin var tekin.
Fréttablaðið/GVA

og segir Katrín þarft að velta dótinu og því magni sem þar fyrirfinnst aðeins fyrir sér. „Tilhneigingin er sú að kaupa mikið dót handa
börnum, það þykir flestum svo
gaman að kaupa dót og auðvitað
verða börn voða glöð þegar þau fá
dót. Svo má alltaf velta fyrir sér af
hverju börn hafa gaman, mörg
börn hafa jafn gaman af tómri
dollu sem hringlar í og dóti.“
Bókin, sem er bresk, er miðuð
við breska hugmyndafræði en
Katrín segir þau hafa reynt að staðfæra og laga að íslenskum aðstæðum eftir föngum. „Við bendum til

dæmis á sóunina á Íslandi en það
hafa verið gerðar kannanir sem
sýna að Íslendingar henda miklu af
mat og reyndar líka af snyrtivörum.“
Katrín bendir á að fólk sem
eignast börn endurskoðar gjarnan
lífið, er ekki eins og áður. „Það
hafa kannski verið alls konar kröfur um neyslu sem eru ekki endilega frá börnunum sjálfum komnar, eins og um sjónvarp í hvert
herbergi. Það er kannski kominn
tími til að endurmeta það og hugsa
hvort það sé endilega það besta.“
sigridur@frettabladid.is

UPPELDI FYRIR UMHVERFIÐ
Í bókinni Uppeldi
fyrir umhverfið er að
finna ýmsar hagnýtar
uppástungur að
grænu uppeldi. Hér
á eftir er bent á
góð ráð að grænu
uppeldi sem er að finna í bókinni og
eru þau af fjölbreytilegum toga sem
sjá má.
GRUNDVALLARATRIÐI
Það er mjög einfalt að verða grænni.
Hver og einn þarf einfaldlega að nota
færri vörur. Draga úr, nota aftur og
endurvinna er mantra grænna foreldra. Þeir sem eru dökkgrænir bæta
við afþakka og gera við.
HREINGERNING
Vistvænustu hreingerningarefnin eru
ef til vill til nú þegar í eldhúshillunum, sem dæmi má nefna:
Borðedik - þynnið það með vatni til
að þrífa borð, gler og flísar eða notið

óblandað til að losa stíflur í sturtu
og vaski.
Sítrónusafi - Látið drjúpa á borðplötu og skurðarbretti til að losna
við fitu.
Matarsódi - Blandið með vatni og
þrífið vaska og baðker.
Krydd - Látið handfylli af kryddi
malla til að fá ilm á heimilið (negulnagla, kanel, ferska engiferrót svo
dæmi séu tekin.
BLEYJUR
Það kostar fimm
sinnum meiri orku að
framleiða pappírsbleyju en taubleyju
kemur fram í bókinni en bent er á
þrjár mis umhverfisvænar leiðir í
bleyjumálunum í bókinni.
Ljósgrænt - Pappírsbleyjur sem
brotna niður í umhverfinu
Grænt - Taubleyjur sem þvo á með
vistvænu þvottaefni í A-merktri

þvottavél. Hengdar
til þerris en ekki
settar í þurrkara.
Dökkgrænt - Nota
bleyjur eins sjaldan
og hægt er, slást þannig í för með
bleyjufrelsishreyfingunni sem gengur
út á að stúdera venjur barnsins og
svipbrigði og hljóð sem gefa til kynna
hvað er á leiðinni.
LEIKFÖNG
Mikið leikfangaflóð einkennir mörg
barnaheimili og næsta víst að
leikföngin eru af mjög misjöfnum
gæðum. Mælt er með tréleikföngum
eða heimatilbúnum, og mjög gjarnan
notuðum. Eiguleg notuð leikföng
eru að mati bókarhöfunda: Legó,
Playmóbíl, Käthe Kruse-brúður sem
eru handgerðar trébrúður, Bríó-lestir,
Ikea-leikföng, dúkkuhús, virki eða
brúðuleikhús úr tré, byggingardót úr
málmi.

BORGARGANGA verður farin um vesturbæinn á sunnudag
á vegum Ferðafélags Íslands en Hornstrandafarar, hópur innan
félagsins, stendur fyrir göngunni. Lagt verður af stað klukkan 10.30
frá aðalinngangi Borgarbókasafnsins.

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

Patti
húsgögn
valdar vörur á allt að

%
80
afslætti

Halldóra Björk og Katrín Björk kvíða síður en svo sjóferðinni. „Hún er visst ævintýri,“ segja þær bjartsýnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á veltingi milli Eyja
og meginlands Íslands
Eftir að hafa dansað með álfum, púkum og Eyjamönnum á herlegri þrettándagleði í Vestmannaeyjum í
gær ætla mæðgurnar Halldóra Björk Jónsdóttir og Katrín Björk Ingimarsdóttir að halda til lands í dag.

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

„Þetta er algert ævintýri fyrir
krakkana og okkur hin fullorðnu
líka því við upplifum ævintýrin í
gegnum börnin okkar,“ segir Halldóra Björk Jónsdóttir sem ásamt
Birnu systur sinni og fimm börnum hélt til Vestmannaeyja fyrir
helgina til að fagna jólalokum með
heimamönnum.
„Vestmannaeyingar eru með þrettándagleði sem
slær allt annað út. Hún er eins og
kjötkveðjuhátíð og hefðirnar eru
ríkar,“ segir Halldóra hrifin. Hún
kveðst ekki hafa farið á slíka gleði
í Eyjum síðan 1986 en nú hafi
verið tækifæri. „Ég var svo heppin að hátíðinni var frestað fram á
helgina. Þegar ég heyrði það
komst ekkert annað að en að
mæta,“ segir Halldóra sem sjálf

er upphafsmaður að þrettándagleði í Grafarvogi og ætlar nú að
nota tækifærið og mennta sig í
fræðunum. „Ég verð í læri hjá
þeim bestu,“ segir hún kampakát.
Halldóra Björk ólst upp í Eyjum
til tólf ára aldurs. Hún er því að
endurupplifa þrettándafjörið þar
með álfum, tröllum, púkum og
skottum en var alveg hissa þegar
henni var sagt að hafa balldress
með sér. „Í minningunni var alltaf
bara farið heim eftir brennuna í
heitt súkkulaði og afganginn af
jólasmákökum og sá siður helst
reyndar enn en svo er farið á
dúndurball seinna um kvöldið.“
Í dag er svo komið að heimferð.
Fyrst ætlar Halldóra Björk þó að
heilsa upp á ættingja enda kveðst

hún eiga stóran frændgarð í
Eyjum. „Maður tekur líka alltaf
rúntinn, fer á gömlu æskustöðvarnar á Boðaslóðinni og bankar
upp á hjá gömlum vinum ef tími
vinnst til,“ segir hún. En veit hún
hvernig er í sjóinn? „Það verður
eflaust einhver veltingur. Jafnvægisugginn öðrum megin á skipinu er eitthvað laskaður og maður
finnur aðeins meira fyrir ferðinni
en vanalega. Ég hef hingað til
verið sjóhraust og krakkarnir fá
ekki að japla á tyggjói eða vera
með neina vitleysu á leiðinni til
að æsa ekki upp sjóveikina í sér.
Við fáum okkur bara gott að borða
um leið og við komum um borð og
þá verður þetta allt í lagi.“
gun@frettabladid.is

Kínversk
leikfimi
t
nýt með dekurnuddi
Kennari:
Meistari Zhang

Tau lo

Tai jí

einkatímar og hópatímar

Skráning
er hafin

•
•
•
•
•
•
•

opnar orkuflæði
uflæði
slökun
losar um spennu og kvíða
dregur úr verkjum
styrkir líkamann
jafnvægi fyrir líkama og sál
o.fl.

Leiðbeinandi: Qing

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍK

Skeifunni 3j · Sími 553 8282

Skeifunni 3j · Sími 553 8282 · www.heilsudrekinn.is

NORSKUNÁMSKEIÐ hefst í Kvöldskóla Kópavogs fimmtudaginn 29. janúar. Námskeiðið stendur í 10 vikur og er alltaf á fimmtudögum klukkan 19.00.

Gömludansarnir
Opið hús
miðvikudaginn 14. janúar kl. 20.30

Gömludansanámskeið
hefjast mánudaginn 19. janúar kl. 20.00
Upplýsingar í síma 587 1616
Þjóðdansafélag Reykjavíkur Álfabakka 14a

Enskuskóli Erlu Ara

Auglýsir enskunám í Hafnarﬁrði
• 10 getustig með áherslu á tal (nokkur pláss laus)
• Vakin er athygli á að nú verður boðið upp á hóp fyrir
algjöra byrjendur
• Styrkt af starfsmenntasjóðum

Breytingar á vinnustað
Þekkingarmiðlun býður fjölbreytt námskeið í janúar og fjallar eitt þeirra um hvernig á að stjórna breytingum. Námskeiðið er að vissu leyti skrifað utan um núlíðandi stund þar sem breytingar eru tíðar.
„Námskeiðið er dálítið skrifað
utan um tímann í dag. Menn eru í
ýmsum breytingum og það er
ekki sama hvernig að þeim er
staðið. Staðreyndirnar í breytingafræðunum segja okkur að um
75 prósent stærri breytinga mistakist. Þegar hlutirnir gerast
svona hratt eins og nú er þá geta
afleiðingarnar orðið slæmar, til
dæmis við sameiningar og breytingar á fyrirtækjum,“ segir Eyþór
Eðvarðsson, vinnusálfræðingur,
en hann heldur utan um námskeiðið sem er hugsað fyrir
stjórnendur og fyrirtæki í breytingum.
„Þegar
miklar
breytingar
ganga yfir á vinnustað getur fólk
orðið óöruggt og fer jafnvel að
leiðast starfið. Þannig detta hjartað og sálin úr starfinu og er þetta
erfiði hlutinn af breytingapakkanumm,“ segir hann. Á námskeiðinu er farið í helstu fræðin í kringum breytingar og meðal annars
undirbúning breytinga, hvernig á
að stjórna þeim þegar þær fara af
stað og fleira. „Mikilvægt er að
upplýsa vel og mikið um breytingarnar því skynsamt fólk er
ekki tilbúið að breyta sér bara til
að breyta sér ef það veit ekki af
hverju. Allt sem hefur ekki tilgang er í eðli sínu tilgangslaust
og því er mikilvægt að útskýra
hvað á að breytast og hvers vegna
þannig að menn átti sig á því hvað

Eyþór Eðvarðsson vinnusálfræðingur segir námskeiðið „Að stjórna breytingum“ vera
að vissu leyti skrifað utan um tímann í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

er fram undan,“ útskýrir Eyþór
áhugasamur. Námskeiðið er fjórir til átta tímar og er sett upp
sem vinnustofa. „Menn taka þá
fyrir breytingar sem þeir eru
hugsanlega sjálfir að glíma við
og síðan er rýnt í það með tækjum og tólum breytingastjórnunar. Til dæmis er farið í hvaða
andstaða gæti orðið og hvers
vegna, hvar ábyrgðin liggur og
svo framvegis. Þetta eru svona
lykilatriði sem vitað er að hlutirnir stranda oft á. Svo er farið í

Skráning stendur yﬁr í síma 8917576 og erlaara@simnet.is
Skráning alla helgina - Kennsla hefst í næstu viku

hvernig á að eiga við andstöðu ef
hún kemur upp,“ segir Eyþór og
bætir við: „Stærsti hluti námskeiðsins varðar undirbúninginn
og mikilvægt er að vera meðvitaður um það að breytingar kalla
á óvissu og óöryggi, nýtt skipulag og nýja hugsun og stjórnendur þurfa að vera tilbúnir til að
taka þá umræðu með fólkinu.“
Hægt er að skrá sig á vefsíðu
Þekkingarmiðlunar, www.thekkingarmidlun.is eða í síma 892
2987.
hrefna@frettabladid.is

Þverstæður Zenons frá
Eleu ganga út frá að
„allt sé eitt“ og að andstætt því sem skynreynslan kennir okkur
sé trú á margbreytileika heimsins röng og
að hreyfing sé ekkert
annað en tálsýn. Þrjár
frægustu þverstæðurnar nefnast Akkilles og
skjaldbakan, tvískiptingin og örin.

Skipuleggjum námsferðir til Englands fyrir hópa og einstaklinga
Sjá nánar um starfsemi skólans á www.enskafyriralla.is

fyrir esta aldurshópa

wikipedia.is

fyrir 16-25 ára

Brot af því besta....

Hringdu í síma

•

Smáskipanámskeið (pungapróf)

•

Útskurður

•

Undirbúningur fyrir skemmtibátapróf

•

Gítarsmíði

•

Stafræn ljósmyndun

•

Notkun trésmíðavéla

•

Steinaslípun

•

Hoggið í stein

•

Hellulagnir

•

Silfursmíði

•

Trjá- og runnaklippingar

•

Réttindanámskeið í vél- og skipstjórn

•

Grjóthleðslur

Upplýsingar um öll námskeið fást í
s. 514 9601 og á ave@tskoli.is

ef blaðið berst ekki

www.tskoli.is

ÍSLANDSMÓT BARNA Í SKÁK verður haldið
í dag í Faxafeni 12. Mótið er einnig úrtökumót vegna
Norðurlandamóts í skólaskák sem fram fer í Færeyjum
dagana 12. til 15. febrúar næstkomandi.

Fjórir stólar – einn Stúfur
Hjólastólasveitin leggur land undir hjól og kitlar hláturtaugar Selfyssinga í kvöld í Litla leikhúsinu. Þar
ætla uppistandararnir fjórir ásamt Stúfi Leppalúðasyni að gera grín að sjálfum sér og öllu öðru.
„Við gerum grín að alls konar
hindrunum í lífinu, ástinni, ferðaþjónustu fatlaðra, geimverum, tilskipunum og kvöðum Evrópusambandsins,
afrakstri
ástarviku
Bolvíkinga og mörgu fleiru,“ upplýsir Ágústa Skúladóttir leikstjóri
um dagskrá Hjólastólasveitarinnar sem treður upp, eða öllu heldur
sest niður, í Litla leikhúsinu á Selfossi í kvöld klukkan 20.30.
En hvenær varð sveitin til?
„Haustið 2007 fékk ég hringingu
frá Hala-leikhópnum sem er áhugaleikhópur í Reykjavík. Þeir báðu
mig að hafa námskeið í uppistandi
og í framhaldi af því var Hjólastólasveitin stofnuð og hefur verið
starfandi í eitt ár,“ segir Ágústa en
sveitin samanstendur af fjórum
einstaklingum í hjólastólum. „Þau
eru með uppistand, eða „sitdown“
eins og við viljum kalla það,“ segir
Ágústa glettin og bætir við að
sveitin hafi farið víða á síðasta ári
og verið hvarvetna vel tekið. „Við
vorum á vetrarhátíð, í Iðnó í desember, tvívegis í Borgarleikhúsinu, á
Akureyri, á ýmsum félagsfundum
og almennum skemmtunum sem
við höfum stofnað til sjálf,“ segir
Ágústa og bendir á að í kvöld verði
sérstakur gestur með sveitinni á
sviði. „Það er Stúfur Leppalúðason
sem neitar að fara til fjalla.“
Samhliða sýningunum er hópurinn að vinna að heimildarmynd um
aðgengi fatlaðra. „Við lendum oft í

«SKA EFTIR SAMSTARFSAÈILUM
UM ALLT LAND
-ARKMIÈ YOU ER AÈ ÚYTJA INN OG SELJA
VANDAÈAR VÎRUR ¹ FR¹B¾RU VERÈI

YOUIS o $IGRANESVEG 
 KËPAVORGUR o S  

Örn Sigurðsson, Leifur Leifsson, Guðríður Ólafsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir
ásamt Stúfi Leppalúðasyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skemmtilegum uppákomum og
þurfum alltaf að taka út aðgengið í
öllum húsum sem við komum inn
í,“ segir Ágústa. „Við erum þannig
að safna í sarpinn og fylgja eftir
ferðum fatlaða uppistandarans á
svið,“ segir Ágústa og telur spennandi að sjá hvernig þau leysi
aðgengisvandann í Litla leikhúsinu
í kvöld. Hópurinn stefnir á frekari

ferðalög. „Fyrst ætlum við að fara
hér á nærliggjandi slóðir en svo
væri gaman að fara hringinn, að ég
tali nú ekki um að fara utan,“ segir
Ágústa og telur húmor sveitarinnar hafa mælst mjög vel fyrir hjá
fólki á öllum aldri. „Því höldum við
áfram ótrauð yfir hverja hraðahindrun.“
solveig@frettabladid.is

(VER FISGÎT U   2EYKJAVÅK SÅMI  

AF LAGER

Á LÆGRA VERÐI

NÚ
Ú BJÓÐUM VIÐ ÁKVEÐNAR GERÐIR ELDHÚS, BAÐ - OG ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGA,
ÚSINNRÉTTINGA, EINNIG FATASKÁPA TIL AFGREIÐSLU AF LAGER
( MEÐAN BIRGÐIR ENDAST) MEÐ 25% AFSLÆTTI
AFSLÆTTI.

ELD
HÚS
EINS OG ÞÚ
VILT HAFA ÞAÐ

Val um 32
hurðagerðir
Birki Duo
PISA höldulaust hvítt háglans

25%
PISA höldulaust háglans
glans

BAÐINNRÉTTINGARNAR
NGARNAR
Askur Facet

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

byggjast á einingakerﬁ 30, 40,
60 og 80 cm breiðra eininga.
Ótæmandi uppröðunarmöguleikar.
Við hönnum og teiknum fyrir þig.

BETRA
BET
TRA BAÐ
BAÐ
BETRI LAUSNIR - MEIRA Ú
ÚRVAL

Heilsteyptu vaskborðin eru vinsæl!
Breiddir: 60, 80, 90, 120,140, 160, 180 cm

Kolaportið
er opið
laugardaga
og
sunnudaga
frá kl. 11-17

FATASKÁPAR Við sníðum innréttingar að þínum óskum

ÞVOTTAHÚS

SÝNINGAINNRÉTTINGAR MEÐ 50% AFSLÆTTI

Vegna breytinga á vöruvali seljum við nú einnig nokkrar sýningainnréttingar með 50% afslætti.

25% AFSLÁTTUR AF RAFTÆKJUM, ÞEGAR ÞAU ERU KEYPT MEÐ INNRÉTTINGU !

ELDAVÉLAR - INNBYGGINGAROFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR - HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR

Tr y g g v a g ö t u 19 • 101 R e y k j a v í k
Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Sími 562 5030 • w w w.kolaportid.is

OPIÐ

Mán. - föst.kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • www.friform.is

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Til sölu Daewoo Nubira st. ssk., sk. ‘09.
Selst ódýrt. Uppl. í s. 699 3045.

Mótorhjól

SUBARU IMPREZA GL 4WD station ‘96
2000cc ek. aðeins 150þ.km. Sk. 10/’09.
Smurbók. Bsk. Góður bíll í góðu standi.
Ásett v. 260 þ. Tilboð 180þ. S. 695
8553.
til sölu. Man 19,361.4x4 árg. ‘89. Ek.
270 þús. Bílnum fylgir saltari með vél,
fjölplógur, pallur og dráttarstóll á laxárfestingum. Ný nagladekk að framan.
Keðjur að aftan. copma 8 tonnmetra
krani. Bíll í algjöru toppstandi. Verð 5
millj. Uppl. í s. 892 1208.

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur.
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum
með kaupendur. Einnig óskum við líka
eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000
krónur og minna og sömuleiðis Land
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum
að leita af bílum um ALLT LAND !

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

ÓDÝRIR BÍLAR!!!skoðaðir ‘09 2 stk Ford
Fiesta ‘98 verð 130, 2 stk Hyundai
Accent ‘98 verð 110, Daewoo Lanos ‘99
verð 130, Huyndai H1, 9 manna, ‘98,
diesel, verð 300, Skoda Felicia ‘97 verð
130, snr:8999968.
Galloper árg. 00 keyrður 148000, sjálfskiptur. Ný yfirfarin, ný dekk, skoðaður
09. Skoða öll tilboð. Uppl. mcsteinka@
hotmail.com

500-999 þús.

Útfluttningur

Toppeintak Alfa Romeo 156 árg.99
ekinn aðeins 79þ km Ný sk.2010 án
athugasemda Ný tímareim + fl,Sportpakki topplúga,álfelgur Verð 590þús
Uppl. s:6904045

Vantar eldri Toyotabíla pickupa og
fólksbíla til útfluttnings Bílás Bílasala
Akranes S:431-2622/bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300
Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

Kawasaki VN 1600 Mean Streak árg.
2007; verð 1200þ. Sími 690 0779

Nissan Micra 2004 ekinn 48þús 1eig.
ekkert áhvílandi sumarogvetrardekk
fylgja verð. ca 950þús. eða tilboð ppl. í
síma 8616442

2 milljónir +
Ertu komin með leið á að
bíllinn
þinn seljist ekki ???

Vélsleðar

BMW M3 árg 02 ek 50þús. Yfirtaka
+ MILLJÓN í hanskahólfinu! uppl. s:
662-1073

TILBOÐ AÐEINS 990 þ st

TOYOTA AYGO H/B árg 1/07, ek aðeins
13 þ. km, Eyðslugrannur bíll, Bsk.
Rafmagn í rúðum, Listaverð 1.360 þ.
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota Tacoma ‘05 ek. 47þ. mílur. 6
cyl. ssk., ásett verð 2750þ. Uppl. í s.
696 3867.
Toyota Yaris 1.3 2006. ek. 32þkm. Verð
1,5mkr. Skoða skipti á SUZUKI JIMNY
8492345

Bílar óskast
Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. helst
ekki eldri en ‘97 má þarfnast lagfæringa. S. 691 9374.
Óska eftir gömlum sendibílum og
pickup bílum. Upll í síma 663-8214.
Skoða allt

!! ÓSKA EFTIR BÍL !!

Fyrir allt að 70 þúsund staðgreitt, má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s 8946383
Ford Ranger 4x4 skoðaður 09’ 2000 árg
V6 3.0 Subercab. Lítur ótrulega vel út.
ásett verð 560 Þús. Er til í skipti á krossara/enduro hjóli/helst 250F Góður stg
afsláttur. Uppl. Hrannar 863 5325

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX „35.
Árgerð 2000, ekinn 135 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 3.490.000. TOPP BÍLL

Land Rover Freeland árg’00. ek. 120
þús. Ný tímareim. Verð 650 þús. Uppl.
í s. 697 3297.
VW Bora, árg. 3/2002, ek. 83þús.km,
beinsk, cd, rafmagn rúður og speglar,
heilsársdekk ofl., Ásett verð 1090þús.
kr, Tilboð yfirtaka + 40 þús.kr. ákv 850
þús.kr afb. 27þús

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum
Dísel líka! 4WD eða 2WD skoðum bæði
! Erum með kaupendur. Einnig óskum
við eftir Corollu og Carinu árgerð 1997
og eldra. ATH erum að leita af bílum
um ALLT LAND !

Polaris 800EFI X2, árgerð ‘08, götuskráð, 2 manna, radial dekk, vel útbúið
hjól. Uppl. í s. 820 8483.
Fjórhjól óskast. 2.manna götuskráð í
skiptum fyrir kawasaki hippa, milligjöf
staðgreidd. Uppl. í s. 696 3304.

Prófaðu að skrá bílinn þinn á www.
icelandautos.com

HYUNDAI SANTA FE LUX. Árgerð 2006,
ekinn 5 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.ÁSETT
VERÐ 3.890Þ TILBOÐ 2.590.000.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Fjórhjól

VW Passat Station til sölu. Sjálfsk.,
nýskoð. og með dráttarkúlu. Ek. 126
þús. Vel með farinn. 35 þús á mánuði.
Bjarki 699 8975.

DODGE GRAND CARAVAN SXT árg.’08,
ek 14 þ. mílur, 3.8L Ssk. 7 Manna,
Rafmagnshurðir, Sæti falla í gólf, Tvöföld
miðstöð, Verð 4.490 þ. Arnarbílar,
Malarhöfða 2. S: 5672700

VW GOLF GTI EDITION 30. Árgerð 2007,
ekinn 13 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 4.250.000.

Yamaha Virago 535, 2000 ekið 7000
km. Eins og nýtt. Skemmtilegt hjól fyrir
byrjendur jafnt sem lengra komna. Verð
610 þús. 6648190

Fjarstýrðir bensínbílar í úrvali. Opið í
dag frá kl 11-15:00. Tómstundahúsið,
Nethyl 2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is

Kerrur

Óska eftir ódýrum pallbíl eða pickup.
Uppl. í s. 869 1522.
Óska e. nýl. Sendiferðabíl á erlendu
láni. sendu uppl/tilb á bjarkij@gmail.
com

Jeppar

4 dyra Golf árg. ‘98 ssk., grár, ek. 123þ.
Uppl. í s. 692 9272.
Til sölu kerra, nýlega smíðuð. Innan við
ársgömul. Tilboð óskast. Uppl. í s. 533
3700 eða á svava@atlantskaup.is

WW POLO árg. ‘98 til sölu. Vél ek. ca.
40þús. Ný heilsárs dekk ofl. Verðh. 190
þús. Uppl. 869 1122

0-250 þús.
Toyota Corolla station árg. ‘01. Ssk
Ekinn 126 þ. Mjög vel með farinn.V.
520 þ. Uppl. í s. 898 6676.

Til sölu sleða og hjólakerra. 270x130.
Uppl í s 899 2906.
Dodge Ram 1500, 44“, árg. ‘96. Ek.
90 þ. 318 vél, 5,2 l bensín. Loftlæstur.
Dana 60 framan og 14 bolta chevy
aftan. 350 l aukatankur. 38“ dekk á
felgum geta fylgt með. V. 1200 þ. S.
698 4945.

Til sölu 4ra hesta kerra, ósamsett. Uppl.
í s. 899 2794.

Pajero ‘89 V6. bsk. Góð 32“ dekk.
Þarfnast lagfæringa f. skoðun. Upp.l í s.
895-2243. Eftir kl. 16.

Óska eftir bílkrana á vörubíl. Upplýsingar
í síma 696 4345.

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

Vinnuvélar

Bátar
Óska eftir 10 mm blíatein, 10 mm flottein og siglinga- og fiskileitartæki í 8-10
tonna bát. Uppl. í s. 847 3758.

Húsbílar

Nissan Vanette ‘97. 1,6 bensín vél.
Ek. 164þ. Sk. ‘10 Bsk. V. 150þ. S. 690
0360.

Réttindanám fyrir báta
undir 12 metrum og
skemmtibátaréttindi.

Auglýsingasími

Toyota Prius Hybrid EXE, árg. ‘09/2006,
ekinn 34.700 km. Uppl. í s. 820 8483
& 820 8482.

Óska eftir vélsleða að gerðinni Lynx
X Trim 800. Árg. ‘06 eða ‘07. Aðeins
góður sleði kemur til greina. S. 660
3099.

Til sölu Renault Megane árg. ‘02 ek.
59þ. Verð 650þ. Uppl. í s. 866 3210.

Ford Mondeo ‘99, 5 gíra, sk. 2010. Bíll
í góðu ástandi. Verð 175 þús. Uppl. í s.
863 6060 & 554 7225.

Til sölu Lancer 1.6 4x4 á ‘00 ek. 163 þ.
sk. ‘09. Verð 390 þ. tilboð 290þ. Einnig
Skoda Octavia TDi ‘05. S. 893 1050.

Mjög góð tveggja sleða kerra. Nýskoðuð
til 2010. Verð aðeins 550 þús. Uppl í s
8643000

22“ Felgur Undan Ford F150 6 Gata.
Ný buið að glerblása og polyhúða þær.
Fást á 210.000Kr Upplýsingar í síma
616-8028 Halldór.

Til sölu Iveco daily turbo 4x4 Húbíll
diesel1993. Splittuð drif, ekinn
135000 km. Tilboð 790000.-kr Uppl í
S 4371200

Fjarnám við framhaldsskólann í austur-Skaftafellssýslu.
Skráning á vefnum www.fas.is
Sími 470 8070
Umsóknarfrestur til 14. Janúar
2009

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR 10. JANÚAR 2009

● BEST SKREYTTU HÚSIN

Ljósin loga áfram
● HÖNNUN

Hápunktar ársins 2008
● KATRÍN ÓLÍNA PÉTURSDÓTTIR

Á mörkum draums
og veruleika
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HEIMILISHALD
ROALD EYVINDSSON

Dans á rósum

É

g hef síendurtekið rekið mig á það í gegnum tíðina að fólk virðist
halda að ég hljóti að lifa hinu fullkomna lífi fyrst ég er hommi og
heimilishaldið eins og klippt út úr einhverju glanstímariti.
Vinnufélagi minn rak til dæmis upp stór augu um daginn þegar
ég var að kveinka mér yfir heimilishaldinu; spurði forviða hvort það væri
ekki einmitt alltaf allt í himnalagi hjá okkur hommunum þar sem við
værum nú einu sinni snyrtipinnar og prúðmenni upp til hópa.
Ekki veit ég hvenær ranghugmynda af þessu tagi varð fyrst vart. Útbreiðslu þeirra má þó sjálfsagt að einhverju leyti rekja til sjónvarpsþátta sem gera út á staðalímyndir samkynhneigðra og hafa skotið föstum
rótum í vestrænni afþreyingarmenningu. Þar birtast hommar sem eins
konar nútímaútgáfur af álfkonum ævintýranna sem
„... frekar færi
sveipa allt góðri hulu. Hver furðuveran á fætur
annarri virðist búa yfir meðfæddum hæfileikum til
ég í sjálfskipaða
að fegra heimilið, framreiða veislurétti og kenna
útlegð til Tjerngagnkynhneigðum körlum, sem virðast ekki geta
obyl heldur en að
valið sér samstæða sokka hjálparlaust, að klæða sig
þrífa klósettið.“
og öðlast um leið innri lífshamingju.
Sjálfstraust mitt er hins vegar sjaldan í eins miklum mínus og þegar
einhver af þessum blessuðu þáttum er í sjónvarpinu. Því enda þótt ég sé
gæddur ýmsum kostum verð ég seint talinn líklegur til stórra afreka á
heimilinu. Mér finnst fátt eins leiðinlegt og að ryksuga, get varla spælt
mér egg án þess að setja reykskynjarann af stað og frekar færi ég í sjálfskipaða útlegð til Tjernobyl heldur en að þrífa klósettið.
Stundum hefur hvarflað að mér hvað æðri máttarvöldum hafi gengið til
þegar þau bættu hommageninu í erfðamengið mitt. Var þetta bara svona
síðustu stundar ákvörðun eða gleymdist að bæta við ákveðnum eiginleikum í framleiðsluferlinu? Sannleikurinn er nefnilega sá að samkynhneigður karl sem skortir tískuvit og dálæti á heimilisstörfum er svona eins og
Landcruiser fjallajeppi án gps-tækis og á gatslitnum dekkjum.
Ekki bætir úr skák að ég giftist manni sem hefur álíka mikla óbeit á tiltekt og undirritaður og er jafn vel enn meiri draslari þótt hann sé á móti
heimsins besti kokkur. Og í stað þess að láta sér standa á sama um draslið,
eins og sumir gætu haldið að gerðist í sambúð tveggja karla, fer fátt eins
mikið í taugarnar á okkur og þegar hinn gengur illa um. Þannig virðist
elskulegur eiginmaðurinn geta pirrað sig endalaust á því þegar ég gleymi
að hengja blautt handklæði til þerris, taka til í ísskápnum eða fara út með
ruslið. Á móti hef ég varið heilum áratug í að ráða í merkingu þess að
skilja eftir sig slóð af skítugum sokkum um allt hús.
Nei, það er sannarlega ekki alltaf tekið út með sældinni þegar tveir haugar hefja búskap. Og engum ofsögum sagt að sjónvarpið segi ekki alltaf satt.

● Forsíðumynd: Cristal Bar tók mynd af verki Katrínar
Ólínu Pétursdóttur fyrir Zenses Group Útgáfufélag:
365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía
Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur
Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.

Ólöf Elísabet við munkamyndina sem hún gat ekki hætt að hugsa um.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Munkarnir keyptir í
fjórðu heimsókn
● Ólöf Elísabet Þórðardóttir heldur mikið upp á málverk af tveimur munkum sem hún
keypti á fornsölunni í gamla Zimsen-húsinu á Lækjartorgi.
„Við sáum hana fyrst í glugga á fornsölunni í Zimsen-húsinu á Lækjartorgi. Ég varð alveg rosalega hrifin af henni og við fórum inn að
skoða. Hún átti að kosta 15.000 sem
mér fannst svolítið mikið miðað við
þann tíma en þetta var fyrir um tíu
árum. Ég ætlaði ekki að tíma því að
borga 15.000 fyrir einhverja mynd
eftir einhvern óþekktan mann og
eldgamlan svo að ég sleppti því
þá,“ segir Ólöf Elísabet Þórðardóttir, sem heldur mikið upp á mynd af
tveimur munkum sem hangir í stofunni hennar.
„Svo gekk ég tvisvar sinnum
framhjá glugganum og í þriðja
skiptið fór ég inn til að athuga hvort
ég gæti ekki prúttað því ég gat
bara ekki hætt að hugsa um þessa
mynd. Ég fékk hana á 12.000 og sló
til,“ segir hún og sér ekki ögn eftir
kaupunum.

Myndin af munkunum er í fallegum litum, mosagræn og dökkbrún.
„Svo eru munkarnir svo skemmtilegir á svipinn. Það er eins og þeir
séu að lesa eitthvað dónalegt. Það
hefur verið ýjað að því við mig að
þeir séu með eitthvert dónablað inni
í bókinni sem þeir halda á,“ segir
Ólöf Elísabet hlæjandi en munkarnir tveir halla sér að hvor öðrum og
eru að lesa bók.
Myndin fékk strax heiðurssess á
heimilinu. „Við keyptum ljós til að
hafa við hliðina á henni og þegar
við fluttum var henni valinn góður
staður fyrir ofan sófann í stofunni,“
segir Ólöf Elísabet, sem telur að
aðrir fjölskyldumeðlimir séu einnig mjög hrifnir af myndinni.
„Það er reyndar fyndið að það
var önnur mynd eftir sama málara
í búðinni sem var af tveimur sjóurum og svipuð upp sett. Ég tímdi

ekki að kaupa hana þótt hún væri
ódýrari en ég hef eiginlega séð eftir
því alveg síðan. Það hefði verið
gaman að eiga hana líka,“ segir hún
en málarinn heitir Aage Jessen og
er danskur. Meira veit Ólöf Elísabet
ekki þó hún hafi reynt að afla sér
upplýsinga um hann á netinu. „Ætli
ég lýsi ekki bara eftir myndinni af
sjóurunum hér með, ef einhver vill
selja hana,“ segir hún og hlær.
Ólöf Elísabet heldur mikið upp á
gamla muni og hefur safnað nokkrum í gegnum tíðina. Maður verður samt svolítið að passa sig þegar
maður býr í svona gömlu húsi eins
og ég að gera þetta ekki eins og hjá
gömlu fólki,“ segir hún kímin en
nefnir sem einn af uppáhaldshlutum sínum stól sem amma hennar
átti. „Þetta er gamall leðurstóll með
tréörmum. Það er frúarstóllinn,”
segir hún og skellir upp úr.
- sg

heilsa og lífsstíll
FIMMTUDAGUR 8. JANÚAR 2009

skólar og námskeið
ÞRIÐJUDAGUR 6. JANÚAR 2009

NORDICPHOTOS/GETTY

NORDICPHOTOS/GETTY
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1928 ÚTSALAN ER HAFIN!

www.1928.is

20-80%
afsláttur

www.1928.is
1928 Laugavegi 20b
Sími 552 2515

S ÍM I 54 4 - 4 480
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Fegurstu jólaljósin

1

Eigendum sex húseigna í jafnmörgum sveitarfélögum voru á dögunum veittar viðurkenningar Orkuveitu Reykjavíkur fyrir glæsilegar jólaskreytingar. Orkuveita Reykjavíkur veitir árlega viðurkenningar fyrir fallegar jólaskreytingar í sex bæjarfélögum.
Þriggja manna dómnefnd starfsfólks OR fékk fjölda ábendinga um
fallega skreyttar húseignir og fór víða um veitusvæði fyrirtækisins í leit að fallegustu skreytingunum.
Jólaskreytingar hafa orðið meira áberandi með árunum enda
nægt úrval af seríum og jólafígúrum sem nota má til að lífga upp á
hús og garð. Verkefni nefndarinnar hefur því ekki verið auðvelt en
á myndunum sem fylgja greininni eru þau hús sem fallegust þóttu
í hverju sveitarfélagi þar sem Orkuveitan sér um dreifingu rafmagns.
Þótt jólin séu um garð gengin er ekki úr vegi að leyfa ljósunum
að loga áfram í svartasta skammdeginu til að lýsa upp tilveruna. - sg

Hönnunarmiðstöð Íslands
stofnuð – samtals 19 stig.

2

Steinunn Sigurðardóttir hlýtur Södenberg-verðlaun – samtals 15 stig.

3

Íslensk
hönnun á
allra vörum
– samtals 11
stig.

5

Ingibjörg Bjarnadóttir
fyrir Raven (sem sést hér á
myndinni) og Sruli Recht fyrir
Cutting Table no. 1 og Ice Bear.
Hvort um sig hlýtur 5 stig.

Hamborgarabúllan þótti bera af fyrir skemmtilegar skreytingar í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vettvangur fyrir
verðmætasköpun
●

Lýsingin á Grenigrund 48 á Akranesi
var einstaklega jólaleg. Hvítar seríur í
bland við marglitar.

Bakkahjalli 5 og 7 í Kópavogi voru
með samræmdar jólaskreytingar sem
komu vel út.

Jólaskreytingin í Faxatúni 5 í Garðabæ var fjörleg á að líta.

Í Álmholti 2 í Mosfellsbæ voru skreytingar smekklegar og vel út færðar.

Heimili og hönnun fékk nokkra málsmetandi aðila innan hönnunargeirans til að dæma hverjir hápunktarnir hefðu verið í
íslenskri hönnun 2008.
Alls skiluðu fimm aðilar inn áliti og hlýtur sá hönnuður, hlutur eða
viðburður sem lendir í efsta sæti á lista hvers 5 stig, annað sætið
hlýtur 4 stig og svo framvegis. Samanlögð stig ráða úrslitum.
Að mati dómnefndar stendur stofnun Hönnunarmiðstöðvar í
mars árið 2008 upp úr, með alls 19 stig. Eða eins og einn orðaði það:
„Þar með var kominn raunhæfur vettvangur til að efla hvers kyns
hönnun sem veigamikinn og virðisaukandi þátt í íslensku atvinnulífi og auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku efnahagslífi.“
Næst kemur Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður með 15 stig,
fyrir að vinna til hinna virtu Södenberg-verðlauna. Í því þriðja er sú
vitundarvakning sem varð í kringum íslenska hönnun, 11 stig, og sannast af metsölu hjá verslunum sem bjóða upp á hana.
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Hafnfirsk
fyrirtæki og
hönnuðir fyrir 8+8
– samtals 8 stig.

Kjartan Sturluson

Jóhannes Þórðarson

Birkiland
1. Ingibjörg Bjarnadóttir – Raven
2. Sruli Recht – Cutting Table no. 1
3. Steinunn Sigurðardóttir – hlýtur
Södenberg-verðlaunin
4. Ýmsir – Vík Prjónsdóttir
5. Sruli Recht – Ice Bear

Listaháskóli Íslands
1. Steinunn Sigurðardóttir – hlýtur Södenberg-verðlaunin
2. Hönnunarmiðstöð Íslands – stofnuð
3. Hugmyndasamkeppnir um nýbyggingu LHÍ og um höfuðstöðvar Landsbankans
4. Nemendur við LHÍ og bændur – Stefnumót við bændur
5. Katrín Ólína Pétursdóttir – innsetning á Crital Bar í Hong Kong og
sýning í Listasafni Reykjavíkur

Guðfinna Mjöll
Magnúsdóttir

Egill Sveinbjörn
Egilsson

Þórey Vilhjálmsdóttir

Hönnunarfyrirtækið Borðið
1. Hönnunarmiðstöð Íslands
– stofnuð
2. Íslensk hönnun – á vörum manna
3. Steinunn Sigurðardóttir – hlýtur
Södenberg-verðlaunin
4. Hafnfirsk fyrirtæki og hönnuðir
– 8+8 made in Hafnarfjörður
5. Hörður Lárusson – Fánabókin

Félag vöru- og
iðnhönnuða
1. Hönnunarmiðstöð Íslands
– stofnuð
2. Íslensk hönnun – á vörum manna
3. Hafnfirsk fyrirtæki og hönnuðir
– 8+8 made in Hafnarfjörður
4. Preggioni – magneat
5. Ýmsir – Vík Prjónsdóttir

Hönnunarmiðstöð
Íslands
1. Hönnunarmiðstöð
Íslands – stofnuð
2. Steinunn Sigurðardóttir – hlýtur Södenberg-verðlaunin
3. Hafnfirsk fyrirtæki og hönnuðir
– 8+8 made in Hafnarfjörður
4. Íslenskir hönnuðir – auka sýnileika
og sölu erlendis
5. Íslensk hönnun – slær í gegn á Íslandi

CLASSIC GEGNHEIL
EIKARLÍNA -30%
Sjónvarpsskenkur
Br:180cm D:50cm H:50cm
Verð áður:

98.000,-

68.600,-

VERÐ NÚ:
Einnig fáanlegur í stærðinni
Br:120cm D:50cm H:50cm

Sófaborð
120cmX70cm
Verð áður:
VERÐ NÚ:

42.000,-

29.400,-

Einnig fáanlegt
í stærðinni 65cmX65cm

Glerskápur

Borðstofuborð

Stærð: Br:100cm D:40cm H:190cm

Stærð: 200cmX100cm

Verð áður:

128.000,-

Verð áður:

114.000,-

VERÐ NÚ:

89.600,-

VERÐ NÚ:

79.800,-

Lotus stóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu
og brúnu
Verð áður:

FRÁBÆRT TILBOÐ:

13.400,-

Skenkur Br: 150cm Borð 160cmX90cm og 6 stk Lotus stólar

-35%

TILBOÐSVERÐ: 189.000,-

8.710,-

ÚTSALAN
ER HAFIN

VERÐ NÚ:

20-70%
0
AFSLÁTTUR
Palma leðursófasett
Fáanlegt í brúnu leðri
2ja sæta

Oleandro
stækkanlegt borð
Beyki
Einnig fáanlegt í bæsuðu beyki
Stærð: 120cm(180cm)X120cm
Verð áður:

86.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

Caviar tungusóﬁ

68.800,-

Verð áður:

114.000,-

-30%
VERÐ NÚ:

79.800,-

3ja sæta
Verð áður:

123.000,-

-30%
VERÐ NÚ:

86.100,-

Stærð: 315cmX160cm
Fáanlegur í nokkrum litum
Verð áður:

168.000,-

-20%

Palma leðurtungusóﬁ

VERÐ NÚ:

Verð áður:

134.400,-

Stærð: 250cmX175cm
Fáanlegur í brúnu leðri

195.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

156.000,-

Comfort sófasett
2ja sæta
Verð áður:

112.000,-

-20%
hönnun: www.skissa.net

VERÐ

NÚ:89.600,-

3ja sæta
Verð áður:

123.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

98.400,-

ALLIR PÚÐAR -30%
Verð áður:

3.900,-

VERÐ NÚ:

2.730,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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heimili
● VISKUSTYKKI Í H&M Verslanakeðjan Hennes & Maurits er Íslendingum að góðu kunn en
ófáar verslunarferðirnar hafa verið farnar til útlanda, sérstaklega í H&M til að fylla á fataskápinn. Aðdáendur keðjunnar geta nú enn kæst en
í febrúar koma heimilisvörur á markað frá H&M.
Í heimilislínunni verður að finna textílvörur fyrir
eldhúsið, baðherbergið, stofuna og svefnherbergið eins og viskustykki, handklæði, sturtuhengi, púðaog ábreiður svo eitthvað sé nefnt. Aðdáendur hressilegra lita og mynstra verða ekki
sviknir en eins eru gróf mynstur áberandi. Vörurnar verða aðeins fáanlegar á netinu og í gegnum pöntunarlista H&M en koma fyrst á markað
í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Finnlandi, Þýskalandi, Austurríki og Hollandi þar sem þær fást sendar heim. Við Íslendingar verðum því enn um sinn að leggja land undir fót í H&M.

Sýningin Ugluspegill í
Hafnarhúsinu hverfur
eftir helgina.

MYND/BJARNI GRÍMSSON

● TENNISBOLTASTÓLAR
eru hugarfóstur arkitektsins
Wholman. Á www.instructables.
com má sjá hvernig hann býr þá
til. Hann byrjar á því að taka
setuna og bakið úr gömlum stól
og notar svo stálgrindina sem
eftir stendur. Hann sker misstór
göt í tvær viðarplötur, festir þær á
grindina og kemur tennisboltum
fyrir í götunum. „Galdurinn er að
hafa götin misstór og eins að
skorða boltana ekki fasta með
lími. Þannig gefa þeir eftir og
hreyfast til með líkamanum.“

MYND/ CRISTAL BAR FOR ZENSES GROUP, HONG KONG
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Grafíkin var notuð til að skreyta aðalbarsvæði hönnunarsýningarinnar í Tókíó þar
sem kaupsýslumenn fjölmenntu.
MYND/MATTHÍAS ÁRNI INGIMARSSON

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

Barinn í miðborg Hong Kong er skreyttur grafík í hólf og gólf.

Kannar lendur draumsins
● Ugluspegli, sýningu Katrínar Ólínu Pétursdóttur í Hafnarhúsinu lýkur nú um helgina. Því
eru síðustu forvöð að líta hið flæðandi myndmál listakonunnar um gólf og veggi.
„Ég vinn með myndheim sem ég
hef verið að safna í frá því ég
man eftir mér. Hann er á mörkum draums og veruleika, fullur
af tilfinningum og í honum eru
tákn og vísanir í listasöguna. Auk
þess hef ég þróað ýmsar fígúrur í hann.“ Þetta segir listakonan
Katrín Ólína kankvís þegar litið
er til hennar á sýninguna Ugluspegil í Hafnarhúsinu og undrast yfir hugarfluginu. Hún segir
verkið prentað á filmu og unnið í
samvinnu við fyrirtækið 3M. Hið
sama gildi um grafíklist hennar
á bar í miðborg Hong Kong sem
hún var fengin til að skreyta. „Allt
húsnæðið er þakið myndefni. Það
teygir sig yfir alla fleti og inn í öll
horn,“ lýsir hún og sýnir myndir.

Katrín Ólína var gestalistamaður á 100%
Design í Tókíó í haust.
MYND/MATTHÍAS ÁRNI INGIMARSSON

Katrín Ólína hefur verið búsett í Hong Kong í nokkur ár en
flutti heim í fyrra. Hún hefur

samt sterk tengsl við listalífið úti í hinum stóra heimi og á
hönnunarviku í Tókýó í nóvember síðastliðnum var henni boðið
að vera gestalistamaður á sýningunni 100% Design Tokyo. Þar
voru íslenskir hönnuðir einnig
með sýningarbás, studdir af Útflutningsráði.
Fram undan hjá Katrínu Ólínu
er meðal annars að fylgja eftir
framleiðslu á fígúrum sínum
gerðum úr vínyl eða plasti.
Hveraskrímslið
Heimdallur
ríður á vaðið og á eflaust eftir
að leggja heiminn að fótum sér.
Katrín Ólína kveðst fá æ fleiri
tækifæri út á myndheiminn sinn
enda teygist hann í ýmsar áttir.

hönnun

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

● BRASILÍSKI HÖNNUÐURINN Anderson Horta
hefur húmorinn í lagi. Sem dæmi um það er ofnhanski sem
lítur út eins og hendin sem oft birtist á tölvuskjánum og
flestir kannast við. Svo er það saltstaukurinn í formi skýs, sem
er úr gúmmíi og gerir borðhaldið skemmtilegra enda er hægt
að láta salti „rigna“ yfir matinn. Þar
sem staukurinn er úr gúmmíi er hægt
að kreista hann og komast þannig
hjá því að þurfa að berja honum við
borðið til að losa harðnað salt. Sjá
andersonhorta.blogspot.com/

- gun
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USB MINNISKUBBAR ERU ÞARFATÓL Oft á tíðum eru þeir þó ekki við höndina þegar á þarf að halda enda smáir og
týnast því auðveldlega. Það hefur kannski verið hugsunin á bak við hönnun hauskúpuhringanna sem hér
gefur að líta. Hringana má bera á fingri en með því að kippa neðri kjálkanum af hauskúpunni kemur
í ljós USB tengi. Minniskubburinn er með 2 GB minni. Hauskúpuhringana má fá í átta mismunandi litum en engar tvær kúpur eru eins þar sem þær eru handgerðar í Japan. Vissulega eru
hauskúpur ekki að allra smekk en fyrir þá sem þær fíla eru hringarnir sniðugar gjafir.
www.geekstuff4u.com

Hægt er að bera hæð sína saman við
hæð þekktra persóna.

Hver há ert þú?

H

Bangsalampinn lífgar óneitanlega upp
á heimilið.

Er þetta bangsi?

E

r þetta lampi? Hvernig sem á
það er litið þá er þessi sérkennilega hönnun undarlega aðlaðandi.
Að öllum líkindum verður þessi
bangsalampi að umtalsefni allra
sem stinga inn nefinu á heimili hans.
Innri hlið svarta lampaskermsins er
gulllituð til að undirstrika gulleitan
feld bangsa. Hægt er að láta bangsa
sitja hvar sem er, hvort sem er uppi
í hillu eða í sófanum. Sjá www.suck.
uk.com.

Útsalan stendur til 23.ágúst

ér er engin venjuleg mælistika
á ferðinni. Stikunni sem mælir
hæð frá 1.40 metrum upp í rúma
tvo metra fylgja einnig upplýsingar
um hæð nokkurra frægra persóna úr
leikaraheiminum, íþróttamanna og
söngvara. Þar er því hægt að sjá hver
er jafn hár og maður sjálfur.
Skemmtanagildið er því ótvírætt
auk þess sem hægt er að læra ýmislegt um fræga fólkið. Til dæmis var
söngkonan Edit Piaf ekki nema 140
sentimetrar en leikarinn Stephen Fry
er 194 sentimetrar líkt og forsetinn
Abraham Lincoln.
Bæði er hægt að fá stikuna sem
veggspjald en ennþá flottara er að
vera með spegil líkt og þann sem
myndin er af. Raunar hafa fæstir þörf
fyrir að mæla hæð sína daglega en
hins vegar getur verið skemmtilegt
þegar gesti ber að garði að mæla
hvern og einn og sjá hvaða fræga
fólk er jafn hátt. Það getur þannig
verið prýðis ísbrjótur í partýi.
Sjá www.whotallareyou.com.

Listaverk til sölu

Sparið 20% á sófum, stólum og húsgögnum.
www.natuzzi.is
Natuzzi Askalind 2

WWWNATUZZICOM

S  

JANÚAR ÚTSALA

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
80 ÞÚSUND KRÓNA AFSLÆTTI
37” LCD SJÓNVARP
FULLT VERÐ 239.990

TILBOÐ 199.990
AFSL. 40.000

HEIMABÍÓ MEÐ ALLT AÐ
40% AFSLÆTTI

40% AFSLÁTTUR

22” LCD MEÐ DVD
FULLT VERÐ 79.990

TILBOÐ 59.990

AFSL. 20.000 / 25%

STAFRÆN JVC TÖKUVÉL
FULLT VERÐ 64.990

TILBOÐ 39.990

AFSL. 25.000 / 38%

STAFRÆNAR MYNDAVÉLAR MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI
OPIÐ LAUGARDAG 10 - 16 – SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

.*//*4KORT
1971 - 2009

www.sm.is

ALLAR GERÐIR
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Hjólbarðar
Óska eftir að kaupa heilsársdekk eða
vetrardekk undir Land Rover Discovery
í stærðinni 255/55/19 eða 255/20/19.
Upplýsingar í síma 6953822.

Varahlutir
Vantar vél í opel combo 03 zmótor
1598 vél,87hestöfl. uppl. 8616811

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Þarftu að losna við úr
fataskápnum þínum?

Búslóðaflutningar

Komdu með í Kompuna
Laugarvegi 118 og við kaupum
þau jafnvel af þér. Opið frá 1216 virka dag.

Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar S. 555
6363 & 899 7188.

Óska eftir 20“ túbu sjónvarpstæki, helst
Philips. S. 861 5718.
óska eftir að kaupa Yashica myndavél,
t4 eða t5. Sigrún - 8930575

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla
daga !! Allar stærðir bíla.

Óska eftir litlum ísskáp um 110cm á
hæð, vel með förnum. S. 698 1093.

Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Dulspeki-heilun

Til sölu

Rafvirkjun

Til sölu góð Gorenje þvottavél 5kg.
Verð 30.000 uppl. s.891-9570
10 tíma ljósakort áður 7200 kr., nú
4200 kr. + 2 tímar frítt í túrbo bekk +
boðsmiði í bíó + prufa af rakakremi +
prufa af sodo kremi.

Fyrir þig - Dulspeki - Skilaboð sem
vert er að hlusta á þér til hjálpar og
styrkingar. Byrjað að taka við pöntunum, febrúar, mars, apríl. mothervoice@
gmail.com

Spádómar

Til sölu EVA harmonika 72 bassa
kr.59.000.- Harmonikukensla S: 824
7610 & 660 1648.
Yamaha CLP rafmagnspíanó til sölu.
Nýlegt og nánast ónotað. Glæsilegt
eintak! Uppl. í s: 770-6366

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Sjónvarp

Garðyrkja
Stigamaðurinn ehf.

Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn.
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779,
423 7779 & 897 1479.

Uppsetning og Þjónusta
á öllum dyrasímakerfum.
Viðhaldsþjónusta
Tökum að okkur almennt
viðhald og breytingar á t.d
pípulagnir, smíðar, rafvirkjun og
múrviðgerðir.
Vanir menn, vönduð vinna.
Upplýsingar í síma 892 1524.
Klippið út - Geymið auglýsinguna!
Þarf að gera eitthvað í garðinum ?
Garðar best ehf, s. 698 9334, gardarbest.is

Almenn smápennuþjónusta fyrir
einstaklinga og fyrirtæki.
Tengingar og mælingar á
tölvu- og ljósleiðaralögnum.
Góð Þjónusta.
Vönduð vinnubrögð.
ProService
894-7999
johann@proservice.is

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd
Uppl. gefur Brian í s. 618-7001
10 þ. evrur til sölu. 195 kr. stk. 45
þ.norskar til sölu. 25 kr. stk. S. 824
2108.
Ónotaður Nokia E51 3G gsm. Gerður
fyrir M-ið. 35þ. kostar nýr 55þ. S.
8622630.

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

Tölvur
Óska eftir ps2 tölvu með leikjum og
aukahlutum. Aðeins gott eintak kemur
til greina. 892-6800

Vélar og verkfæri
Bílalyfta

Óska eftir bílalyftu 2 pósta. Uppl. í s.
699 8330.
Vantar bútsög með hallandi blaði og
borðsög ásamt borðum undir sagirnar.
Einnig 5-7kw rafhitablásara 3f. Aðeins
vel með farin tæki koma til greina.
Halldór s: 8920080 eða brosid@nh.is

Þjónusta

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

Trjáfellingar

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

Bókhald

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Framtalsaðstoð. Áralöng og fagleg
þjónusta við einstaklinga, rekstraraðila
og hlutafélög. Sanngjarnt verð. Uppl.
sími 8929336

Hljóðfæri

Vegna fjölda áskoranna opnar
bílskúrssalan Norðurstíg 10 á
föstudaginn. Opið út jan. frá
kl. 12-17. Uppl. í s. 849 3230

Þriðja augað

Bjóðum upp á alhliða bókhaldsþjónustu og rekstrarráðgjöf (bókhald, reikningagerð, laun, vsk, stofnun félaga,
ársreikninga og skattframtöl) Sími 534
0040.

Óska eftir læstum skjalasáp millistór
eða stór með tölulás. Uppl. í s. 898
4522 & 588 8222.

Heimilistæki

Pípulagnir

Hreingerningar

Óska eftir litlum gasvatnshitara í sumarbústað. S. 421 2157 eða 661 8999.

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

Iðnaður
Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 699 6069

Húsaviðhald

Röskar og vandvirkar. Getum bætt við
okkur heimilisþrifum í fyrirtækjum,
stigagöngum og fluttningsþrifum. Föst
verð. S. 821 3474.

Amerísk rúm.Stærð 98x200 3 stk. 56ára gömul. kr.8000,-pr.stk. Uppl. í
8996850

Óskast keypt

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Stórir sem smáir, er með miðlungs og
stóran bíl. Góð þjónusta á góðu verði.
S: 661 1977

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

Viðgerðir

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

Óska eftir varahlutum í Mitsubitshi
Carisma ‘97, framenda. Sæþór s. 820
8024

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddyhlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S.
772 6777 & 824 1919.

Tölvur

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.

Vinnuvélar
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Til bygginga
Vantar vatnsvarinn krossvið. Má vera
notaður. Stærðir 2.50 x 1.25, vantar 6
stk. Uppl. í s. 664 5050.
Óska eftir að kaupa notaðan álvinnupall, tvöfaldan. Ingvar S: 8926036
Til leigu 43lm áldokamót, byggingakrani og traktorsgrafa m/manni, S. 865
2954.
Tek að mér alla smíðavinnu. Uppl. í s.
865 2954.
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Verslun

Óska eftir að kaupa G5 víbrador/nuddara. Uppl. í s. 898 7522 & 588 8222.
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.
HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Fæðubótarefni
Perform.is - Landsins mesta úrval af
fæðubótarefnum. 10-30% afsláttur í
janúar!
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Leir/gler námskeið
Bjóðum uppá námskeið í :
-leirmótun,
-glerbræðslu,
-gler og silfurleir,
-perluskartgripir,
-glerperlugerð.

Húsgögn

Uppl. í s. 587 5411 og á www.
glit.is Glit Krókhálsi 5

Viltu læra að fljúga?

Nuddurum og græðurum
athugið
Námskeið í Theraputic Touch
verður haldið helgina 20. til 23.
janúar
Trancheilunarnudd fyrsta sinnar
tegundar
hér á landi. Kennari Hannes
Jacob
Einkatimar i boði
Nánar upplýsingar og skráning
í símum 848 1314 og 695 3035
eftir kl 17:00 daglega.

Skráning stendur yfir á einkaflugmanns-, atvinnuflugmanns-,
flugkennara- og áhafnasamstarfsnámskeið sem byrja í
janúar.
Kynntu þér málið á www.flugskoli.is eða í síma 514 9400.

Kennsla

Rýmingarútsala!

Verslunin lokar! Einstök húsgögn til
sölu, henta bæði úti og inni. Úthöggvin
úr heilli trjárót. Opið alla daga. Uppl. í
s. 821 6384.

Gefins
4 kettlingar fást gefins. Uppl í s 445
0176.

Nudd

Dýrahald

Svæðameðferð (svæðanudd) eykur
orkuflæði líkamans, örvar og styrkir
hann um leið til sjálfshjálpar. Brynhildur
Jónsdóttir (svæða-og viðbragðsfræðingur) Snyrtistofan Hrund Grænatún 1,
200 Kóp. Sími 554 4025.

Húsnæði í boði

Íbúðir til leigu
í Keflavík,
Hafnarfirði og Reykjavík.
Upplýsingar á
www.heimahagar.is
og í síma 6996464

Flug
Viltu verða stílisti?

Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of
Colour and Style - útlits-og förðunarskóli. Uppl. í síma 533 5101.

Nudd

Bíð upp á heilnudd - afslappandi og
gott umhverfi. Sími 896 0082.

Ökukennsla

Exclusive tantra massage

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

Nudd - Japanska baðið

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

Flugfélagið Geirfugl auglýsir næstu
námskeið. Einkaflugmannsnámskeið
(PPL) hefst 19.jan Blindflugsnámskeið
(IR) Kennaranámskeið (FI) Láttu
drauminn rætast - bættu við þig réttindum Nánari upplýsingar í síma 5115511 eða www.geirfugl.is

Tilboð

Ýmislegt
Námskeið

INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE

ICELANDIC Level I: 4 weeks Md-Frd;
18-19:30 start 19/1, 16/2, Level II: 7 w;
Md/Wd/Frd; 20-21:30: 9/2, 6/4. Level
III: 10 w Tsd/Thsd: 20-21:30: 20/1,
31/3. Level IV:10 w; Sat/Sun 14-15:30:
start 17/1, Level V: 10 w Sat/Sun 1011:30: start 17/1. Ármúli 5, s.5881169.
www.icetrans.is/ice

Heilsuvörur

HANDVERKSNÁMSKEIÐ

Öll
námskeiðin
kynnt
kl.1315
í
dag.
SILFURLEIR,
SILFURKVEIKING,
VÍRAVIRKI,
KOPARSLÁTTUR
PERLUSKART,
TÁLGUN,TRÉÚTSKURÐUR,TIFSÖGUN,
TRÉSKÚLPTÚR,BRÝNSLA, STEINASKART,
HNÍFAGERÐ.Skráning
í
gangi,
Handverkshúsið BOLHOLTI 4, S: 555
1212.
9 daga hreinsiprógram frá Aloe Vera. S.
772 2885, Sigríður & Kristján.

Til sölu

Nýtt Kerfisstjóranám Rafiðnaðarskólans
hefst 2. feb. Bættu Microsoft í ferilskrána. www.raf.is 8632186.

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Persneskir skógarkettlinga

Er með 3 átta vikna himneska loðbolta
til sölu. Uppl. í s. 894 6470.

Room for rent with balcony, down town
101 (Bankastræti), sharing Bathroom,
living room and big kitchen with washing machine. Only orderliness (reglusemi) people, no smoking or partying
aloud. Available now. Information 897
7922.
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Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK.
Long term rent. Kitchen, bathroom, 12SAT TV, laundry room.
Price from 38.000 ISK. Dalshraun
HFJ & Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

Einbýlishús á sv. 108 til leigu.
Gluggjatjöld, þvottvél, ísskápur & internet. Laust strax. Leiga 140þ. House 108
Rvk. for rent. Available now. Tel. 692
1568 & 691 9833.
3ja herb. 105 ferm. útsýnisíbúð í Mosó.
Stutt í leiksk., grunnsk., sundlaug, golfvöll og til Rvk. Laus strax. Uppl. í s.
868 1923.
Tvær nýjar íbúðir miðsvæðis í Hafnarfirði
Flatarhrauni, önnur 32m2 studio með
eldhúskrók og baðherbergi. Hinn 3
herb. 60m2, íbúðirnar eru samþykktar,
og á þær er hægt að fá húsaleigubætur.
Sameiginlegt þvottahús á hæðinni m.
þvottavél og þurrkara!! Upplýsingar í
s:699-5595 milli 13:00 og 18:00
Stórt herb. til leigu í 101 R. Sérinng., sér
baðherb. Reyklaust. Uppl. í s. 551 4334
& 659 6036.
Herb. til leigu í Hraunbæ, Álftamýri og
Langholtsvegi. Reglusemi áskilin. Uppl.
í s. 865 9637.

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.
Ósamþ. 35fm stúdío í kj. við Mjódd.
Sérinngangur, lítill gluggi og lofthæð.
Reglusemi áskilin. Leiga 45þ. m/r+h.
S. 660 3820.
Herbergi í 101 R. Aðstöðu deilt með
einum. Rúmgott. V. 30-40 þ. S. 867
4280.

104 Reykjavík

3-4 herbergja íbúð ca. 100fm á svæði
104, til leigu, laus fljótlega, leigist með
hluta af húsgögnum. Leiga 110 þús,
innifalið hiti/rafmagn/hússj. Uppl. í
s. 663 4552 Aðeins áreiðanlegt fólk
kemur til greina.
KAUPMANNAHÖFN Herb. til leigu miðsvæðis. Uppl. á takkar@visir.is

Herbergi m. húsg. og svölum aðg.
að eldh. baði og þv.húsi. internet.
Reyklaust. Room close to Kringlan access to kitchen, bath and wasching +
internet. Sími 821 6929

Herbergi til leigu/meðleigandi

Íbúð til leigu í 109. 2-3 herb., 40fm.
M/ ísskáp, þvottavél , interneti, hita og
rafm. V. 75þ. Uppl. í S 899 9066

Raðhús til leigu á einni hæð. M/bílskúr.
Í S-hlíð Kóp. 4ja herb. 2 föld stofa
m/arni. Góður garður. Stutt í alla þjón.
Verð 140þús. S. 695 8772

100 fm. íbúð til leigu í ásahverfi,
Garðabæ. 130 Þús. á mánuði Hiti og
rafmang innifalið Laus frá 1. feb. Uppl.
í 822 3774.

Akureyri

2ja herb. íbúð í hverfi 105, fullbúin
húsgögnum og húsbúnaði. Laus strax.
Leiga 100 þús. með hita, rafmagni og
fleira. S. 692 9267.

Til leigu falleg 90fm 3 herb. íbúð í
Hfj. nh. með sérinng. Laus. Uppl. í s.
898 3289.

Kona í háskólanámi með 1.barn óskar
eftir 2-3 herb. íbúð í Kóp - G.bæ eða
Hfj. Greiðslubyrgði 75 þús. á mánuði.
Algjör reglusemi. Uppl í s. 848 2189.

2 ódýrar íbúðir til leigu. Einnig ódýr
herbergi til leigu með. aðg. að eldunar
og snyrtisðastöðu. Uppl. í s. 820 7060
& 820 7061.

Vantar 2 herb. íbúð sem fyrst.
Greiðslugeta 40 þ. Helst í 101 eða 105
Rvk. S. 697 6027

Til leigu 40 fm stúdíó í Dalshrauni. Verð
59 þús. og herbergi frá 25 þús. Uppl. í s.
770 5451 & 770 5500.

Óska eftir 3+ herbergja íbúð til leigu á
höfuðborgarsvæðinu Reglusamur, reyklaus, alltaf vinnandi og aldrei heima
Uppl. í síma 6603624

Einstaklingsíbúð í Seljahv. með sérinngangi, stórt herb., eldhús og snyrting
(ekki baðaðstaða). Stutt í sund. Getur
losnað fljótlega. Aðeins reglusamir
koma til greina. S. 899 8195.
60fm nýtt einbýlishús á Vatnsenda í
Kóp. Má jafnvel hafa gæludýr. Til leigu
frá 1.feb. Verð 100þús m/rafm. og hita.
Ekki húsaleigubætur. S. 893 2262

Falleg og nýuppgerð 4ja herb. íbúð +
bílsk. til leigu í austurbæ Kópavogs.
Íbúðin, efri sérhæð, er 125 fm. og bílsk.
25 fm+25fm geymsla. 3-4 Svefniherb.
Gott aðgengi,engar tröppur. Laus strax.
Leiguverð 158.000. Uppl. í s. 699-4353
eða 899-1110.

70fm íbúð til leigu í Hfj. 90þ. á mán.
með rafm. og hita. Laus strax. Uppl. í
s. 696 6631.

3 herb 75 fm íbúð í mosó langtímal,
90 þús með raf og hita nán upl í
841-1061

Til leigu 4ra herb. raðhús m/bílskúr
á Álftanesi. Langtímaleiga frá 1. apríl.
Gæludýr leyfð. 150.000.- pr. mán + hiti
og rafm. Uppl. 554-5006 Elín.

Glæsileg 107fm íbúð til leigu frá 1.feb
verð 110þ + r. og 3mán fyrirfr. Uppl
guffao@visir.is eða 8560704

Herb. (með/án húsgagna) til leigu í
góðri 3ja herb. íbúð í austurbæ Kóp.
Allt innifalið. Góð aðstaða og stutt í
alla þjónustu. V. 50 þ. á mán. Uppl. í
s. 861 1626.

Glæsileg 4 herb. Íbúð til leigu á svæði
220 HFJ. 120fm. Stutt í skóla, gott
útsýni. Laus nú þegar. Uppl. í s. 691
1905.

Kona á miðjum aldri óskar eftir 2-3
herb. íbúð á svæðinu 109 Rvk. Aðeins
langtímaleiga kemur til greina og
greiðslugeta á mánuði er 80-90 þ.
Uppl. í s. 844 0030.

Til leigu ný glæsileg íbúð v Hátún ca
60m2 Allt nýtt Verð 90þús uppl 892
4578 bjorgvin@igl.is

Til leigu herbergi með aðgang að eldh,
baðherb., þvottaaðstöðu, adsl interneti
og síma. Góður fataskápur. Uppl. í s.
664 8075 e. kl. 2.

Ósamþ. 35fm stúdío í kj. við Mjódd.
Sérinngangur. Lítill gluggi og lofthæð.
Reglusemi áskilin. Leiga 40 þ. Laus.
Verð 800 þ. mail:steindors@internet.is
Ert þú að flytja til Kaupmannahafnar?
Er með til leigu einbýlishús 120 fm,
tvö svefnherbergi. Leigist til lengri eða
skemmri tíma - með öllum húsögnum.
Frábær staðsetning. Upplýsingar gefur
Harpa í síma 822 3890

ROOMS FOR RENT IN 108.109.111.
RVK w/furnit acess to kitchen/bathr
8973611
Stúdíoíbúð 45m til leigu frá næstu
mánaðrmótum í Garðabæ. Lítil endhúsinnrétting með tækjum, fataskápar í íbúð og í forstofu. Aðstaða fyrir
þvottavél. Leigist einstakling eða
pari. Leiga á mán. 55 þús. krónur.
Íbúð er samþykkt. Ekkert fyrirfram,
en tryggingarvíxill. Hafið sam- band í
síma 861.1154 eða netfang asgeire@
simnet.is.
3ja 80fm yndisleg íbúð í 104 til langt.
leigu. Laus í lok feb. Nánar á husid.
is, undir Snekkjuvogur. smu@islandia.
is/562-2268. 110þ. m. öllu.

Til leigu 4 herb. íbúð á góðum stað í
Hfj. Sanngjörn leiga. Nánari uppl. í s.
849 9952.
Herb. til leigu í Hjallahv. í Kóp. Aðg. að
WC en EKKI sturta. Intern. S. 820 0747.

Falleg 3 herb. íbúð til leigu í Hfj. Verð kr.
90þ. Uppl. í s. 824 8864.

Til leigu 3 herb.íbúð á Kópv. 110þ.
m.hita.rafm& hússj.laus strax uppl.í
S:822-7078

80 fm 3.herb íbúði í 111. v 115 þús
Ískápur, uppþvottav fylgir. uppl
8699083

1. 3herb. 100fm við Sléttahraun. V.
125þ. 1. 3herb. 70fm við Sævang. V.
95þ. S. 891 6768.

Leigjendur, takið eftir!

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

3 herb. íbúð miðsvæðis í Rvk. Ca 70fm.
Öll ný uppgerð og glæsileg íbúð með
sér inngangi + 2 einkabílastæði. Verð
115þús. á mán. Aðeins traustir leigjendur. Laus strax. S 899 1888.

Rúmgóð 3 herb. íbúð í Rimahverfi með
bílskýli til leigu. Laus 1. feb. Uppl. í s.
896 9773.

4ra herb. í Holtabyggð í Hfj. til leigu á
120.þ laus núna uppl. 865-7101 Linda

Til leigu 2 herb., 43 fm. íbúð m. góðum
svölum í Þingholtunum. Skilvísar greiðslur og reglusemi áskilin. Langtímaleiga.
S. 588 9928 & 849 9897.

Kjallaríbúð í 109 til leigu. Ca. 100fm.
75þ. á mán. Uppl. í s. 770 0809

Einbýlishús til leigu í Grafarvogi 115.fm
(3.herb) Uppl. í s. 866 0807.

Eldri maður óskar eftir herb. til leigu í
Rvk. S. 562 2743.
Reglusamur maður óskar eftir að leigja
litla íbúð helst á Álftanesi, Hfj., eða Grb.
Greiðslg. 60 -70 þ. S. 868 5752.

Íbúð/sumarhús eða bíll

Óska eftir íbúð í skiptum fyrir nýtt
fullbúið sumarhús og/eða nýlega bíla.
Hvort tveggja skuldlaust. Uppl. e-mail
bygg@internet. is
Eintaklingur Óskar eftir 2.H. íB . miðsvæðis í Rvk . greiðslugeta 60þús .
uppl.S 8573649

Atvinnuhúsnæði

Erum með allar stærðir verslunar-, iðnaðar- og skrifstofuhúnæðis til leigu og
sölu. Til leigu Skipholti, 60 fm verslunarhúsnæði. Atvinnueignir s.534-1020.

Studio apt. and rooms with private
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hf.
Kitchen, washer, dryer and free internet.Tel 893 6060
Rúmgott herbergi í 101 til leigu með
aðgangi að baði og eldhúsi. Uppl. í s.
770 6090.

Húsnæði með góðu auglýsingagildi.
Öll skifti skoðuð eða hagstæð kaup.
Blómaverslun getur fylgt með í kaupum. Upplýsingar í síma 6950495.

Til leigu 82.5 fm mjög gott iðnaðarhúsnæði að Dalshrauni í Hafnarfirði. Uppl.
í s. 893 9777.
Til leigu 76 fm verslunar eða skrifstofuhúsnæði á götuhæð við umferðargötu
á Ártúnshöfða. Stórir gluggar, flísalagt
gólf og góð aðkoma. Uppl. í s. 892
2030.
Pláss til leigu á Smiðjuvegi, 320 fm.
Hentar vel fyrir heildsölu eða lager.
Uppl. í síma 8960551.
Óska eftir að taka á leigu mjög ódýrt
400 - 600 fm lager/geymsluhúsnæði
á höfuðborgarsvæðinu í 2 - 3 ár. Tilboð
með lýsingu, stærð, staðsetningu og
óvísitölubundna leigufjárhæð sendist á
orng05@simnet.is
Til leigu 340 fm atvinnuhúsnæði, við
Selhellu, 8m lofthæð + skrifstofur.
Uppl. í s. 896 2908
Til leigu á Bæjarflöt í Grafarvogi, mjög
gott 128fm atvinnuhúsnæði. Með 26fm
skrifstofu. Leiga kr. 125.000 pr.mán.
Stór innkeyrsluhurð. Uppl.s. 893 9110

Verslunarhúsnæði - Íbú

49 fm verslunarhúsnæði, góð staðsetning ásamt 43fm stúdíóíbúð í kjallara til
sölu. Öll skipti skoðuð. Hagstætt verð.
Uppl. í s. 695 0495.

Gott iðnaðarhúsnæði á 2 hæðum. Efri
hæð 120 fm með eldhúsi og baðherb,
nýtist sem skrifstofa eða íbúð. Neðri
hæð 120 fm með innkeyrsludyr og 3
fasa rafmagni - Öll skipti skoðuð. Uppl.
í s. 695 0495.

Til leigu 35 fm skrifstofuhúsnæði á
1.hæð að súðarvogi 7 104 Rkv. Sími
824-3040

Til leigu eitt af glæslulegustu sumarhúsum á landinu! 140 fm er á bökkum
Brúarár í Leyni Bláskógarbyggð. Vikul.
70þ. Helgarl. 40þ. Uppl. í s. 893 8767
& 848 8881.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

geymslur.com

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

Gisting
Til sölu lítið atvinnuhúsnæði í 105
Reykjavík. Upplýsingar í síma 6950495

Hlutastarf Subway
Akureyri
Subway Akureyri auglýsir eftir
ábyrgðarfullum og drífandi einstaklingi í hlutastarf um kvöld
og helgar. Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 20 ára.
Nánari upplýsingar veitir Jenný í síma 696-7013.
Umsóknareyðublöð á staðnum
eða gegnum subway.is.

Traust smáfyrirtæki óskar eftir skrifstofuaðstöðu til leigu. 10 til 100 fm.
Aðeins sanngjörn leiga kemur til greina.
Uppl. 892-6800

Bílageymsla s. 864 3176.

Atvinnuhúsnæði Lönguhlíð

Næturvinna - hlutastarf
Subway auglýsir eftir duglegum
starfsmanni með mikla þjónustulund í hlutastarf á næturvaktir. Vinnutími er önnur hvor
helgi, 8 tíma vaktir.
Nánari upplýsingar veitir
Magga í síma: 696-7064.
Lágmarksaldur er 18 ár og
íslenskukunnátta er skilyrði.
Umsóknareyðublöð á staðnum (Subway Ártúnshöfði eða
Subway BSÍ) eða gegnum subway.is

Til leigu iðnaðhúsn. í Hafnarf. 210m2
hægt að skipta í 2 bil 2 hurðir 3.55x3.7.
S. 892 9260.

Óska eftir að kaupa sumarbústað eða
góðan vinnuskúr til flutnings. Öll tilboð
skoðuð. vinsaml. sendið uppl. á E-mail:
eyfellingur@visir.is

Súðarvogur til leigu sölu

Atvinna í boði

Til leigu 30 fm skrifstofuherbergi við
höfnina í hafnarfirði. Uppl s: 8946633.

Sumarbústaðir

Vesturbær

Norðurbakki-Hafnarfjörður. Glæsileg
110fm 4ja herb. íbúð með sjávarútsýni
er laus til langtímaleigu. Páll, 6964464.

3 herb. íbúð til leigu. 77 fm. Góð íbúð.
80 þús á mán með sameign. Er á sv.
108. Uppl. í s. 891 8514.

Reyklaus fjölskylda óskar eftir 4-5 herb.
íbúð/hús á höfuðborgarsv. til leigu,
greiðslug. 100-150þús. á mán., erum
spenntust fyrir 113, 112 og 104 R-vík.
Upplýs. sendist á s.atla@simnet.is eða
í síma 896 9616.

Björt og skemmtileg 2-3 herb. íbúð til
leigu. Uppl. í s. 858 7573.

4.herb. 87.fm íbúð í 101 Rvk. til leigu á
125 þ. Laus. S. 661 2489

Vönduð 4 herb. íbúð á 2 hæð til leigu
í 105. Aðeins reglusamt fólk kemur til
greina. S. 557 4040.

Námsmaður óskast eftir íbúð í grend
við Tækniskólann í Rvk. Með aðgang að
heimilistækjum. S. 856 2428.

Til leigu 3.herb íbúð. 90fm. Öll ný
stands. Háberg í Breiðh. Laus strax.
90þ. Uppl. í s. 894 0900

Til leigu stúdíó íbúð í 105 Rvk.
Sérinngangur. Verð 55 þús. Uppl. í s.
897 1071.

Lítið íbúð til leigu aðeins skilv. & reykl.
fólk. V. 75þ. Innif. húsgj., hiti & rafm. S.
587 2389.

Húsnæði óskast

Til leigu í Seljahverfi glæsileg hæð og
ris með bílskúr. Fimm svefnherbergi.
Nánari upplýsingar í síma: 660-3025

75fm.3herb íbuð til leigu á Framnesvegi.
Sér inng. 110þ m.hita & rafm. Laus strax.
uppl.bjarnioskar@hotmail.com

Apartment for rent in Hafnarfjörður.
90þ. per month. Available now. 696
6631.

5 herb. íbúð til leigu með húsgögnum.
105 þús á mán. Uppl. í s. 899 6221

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

Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

Starfsmaður óskast í stálsmíði ofl. Þarf
að hafa reynslu og geta unnið sjálfstætt. Umsóknir sendist á stjornustal@
stjornustal.is
Potrzebujemy kobiety do pracy (filetowanie). Zapewniamy zakwaterowanie. Blizsze informacje pod nr tel.
567 7040
Vanann háseta vantar á línubát með
beitningavél sem rær frá Rifi. Uppl. í
s. 894 3851.
www.net-marketing-money.com þetta
er góð leið til að kom sér úr skuldum
aðeins 2-4 tíma á dag. þetta bjargaði
mér;)
Au-pair óskast í Róm fyrir 3 ára stelpu.
Viðkomandi þarf að geta byrjað strax,
vera orðin 19 ára, reyklaus og með
bílpróf. Frekari upplýsingar hrefnat@
yahoo.com
Vantar þig vinnu? Einstakt tækifæri á að
eignast rótgróið fyrirtæki í fullum rekstri
í Keflavík á mjög hagstæðu verði vegna
brottflutnings eigenda. Mikil tækifæri.
Vinna fyrir 1-2 manneskjur. Uppl í síma
821-5373, 694-4469
Energia veitingahús Smáralind: Laust
starf í eldhúsi, viðkomandi þarf að geta
unnið sjálfstætt, vera duglegur, samviskusamur og vera stundvís, reynsla
æskileg, fullt starf, einnig vantar starfskraft í sal og á kaffibar 1/2 starf eða
hlutastarf. Uppl á staðnum eftir kl. 15
,hægt er að sækja um á netinu, energia@energia.is

Námskeið
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Járniðnaðarmaður eða maður með
reynslu af rafsuðu óskast til starfa hjá
rótgrónu fyrirtæki í Hafnarfirði. Nánari
upplýsingar veitir Rósalind í síma 564
1539 eða rosalind@skoflur.is

ATVINNA Á ÍSLANDI

Þú getur fiskað fyrir milljón eða meira
á einum degi. Frjálsar smábátaveiðar
munu veita þjóðinni þúsundir starfa.
Aðalsteinn Agnarsson
Til leigu 3herb. 73 fm. íbúð í 101.
Möguleiki að leigja með húsgögnum til
lengri eða skemmri tíma. Verð 115 þús.
Uppl. í síma 8456870

Rúmlega fertugur

reynslulítill maður, mjög spenntur, vill
kynnast karlmanni með tilbreytingu í
huga. Augl. hans er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-5000 (símatorg) og
535-9920 (Visa, Mastercard), augl.nr.
8190.

Hringdu í síma

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
við Skólabraut, 210 Garðabæ, sími 520-1600, fax 565-1957,
vefslóð: http:www.fg.is netfang: fg@fg.is

Vel vaxin kona,

35 ára, með sítt ljóst hár, sérlega
barmfögur, vill kynnast karlmanni með
tilbreytingu í huga. Augl. hennar er
hjá Rauða Torginu Stefnumót, s. 9055000 (símatorg) og 535-9920 (Visa,
Mastercard), augl.nr. 8751.

&JARN¹M FGIS
®ÚUGT OG GOTT FJARN¹M Å BOÈI

45 ára kona

Atvinna óskast
Vinna óskast
42 ára kona óskar eftir vinnu.
Ýmislegt kemur til greina. Góð
meðmæli.
Uppl. í s. 824 4797 & 554 1457.

vill kynnast karlmanni með tilbreytingu
í huga. Augl. hennar er hjá Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905-5000 (símatorg) og 535-9920 (Visa, Mastercard),
augl.nr. 8341.

(AGST¾TT VERÈ
%NDURGREIÈSLUR TIL ÖEIRRA SEM LJÒKA
PRËFUM

Símaþjónusta
Spjalldömur

o ¶ARFT ÖÒ HJ¹LP VIÈ AÈ SKIPULEGGJA N¹M
ÖITT TIL STÒDENTSPRËFS
o (EFUR ÖÒ LOKIÈ EINHVERJUM ¹FÎNGUM
Å FRAMHALDSSKËLA
o TT ÖÒ F¹A ¹FANGA EFTIR TIL AÈ LJÒKA
STÒDENTSPRËÙ EÈA ÎÈRU RÁTTINDAN¹MI

2 nýjar dömur
S. 908 6666.

Tilkynningar
BAR POLONIA
ZAPRASZAMY NA DYSKOTEKE
PIATEK,SOBOTA.
POCZATEK GODZ.22-03.

3KOÈIÈ HEIMASÅÈUNA WWWFGIS

ef blaðið berst ekki

VIÐ BJÓÐUM ÖLLUMA Á DISKÓ
FÖSTUDAGINN, LAUGADAGINN.
BYRJUM 22-03.
FLATAHRAUN 21
HAFNARFJÖRÐUR.
SIMI:8492409-5552329

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JANÒAR NK

Fasteignir

3KËLAMEISTARI

Einkamál
Mögnuð upptaka!

Fasteignir

Hér er komin alveg mögnuð upptaka,
dálítið stirð í fyrstu en tekur svo alveg
gríðarlegt flug! Þú heyrir upptökuna hjá
Sögum Rauða Torgsins, sími 905-2002
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort,
mun ódýrara), upptökunr. 8759.

,AUGAVEGUR 
4IL LEIGU

Námskeið

&LOTT HÒSN¾ÈI TIL LEIGU VIÈ ,AUGAVEGINN  ¹ÈUR 4ONI'UY
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'OTT VERÈ

  HERBERGJA EINBÕLISHÒS ¹ EFTIRSËTTUM STAÈ Å MIÈB¾ (FJ
3T¾RÈ M 6ERÈ  ¹ M¹N '¾LUDÕR VELKOMIN

5PPL    EYJOLFUR BTNETIS

&ASTEIGNABLAÈIÈ

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.
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Feðgarnir
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

3TANGAVEIÈIMENN ATH

%RUM MEÈ Å LEIGU Å ÖESSU
GL¾SILEGA HÒS UM ÖAÈ BIL 
FM VERSLUNAR OG ÖJËNUSTU
HÒSN¾ÈI &LOTT OG NÕTÅSKULEGT
HÒSN¾ÈI MEÈ STËRUM GLUGGUM
OG MIKILLI LOFTH¾È SEM ER TIL
AFHENDINGAR STRAX
.¾G BÅLAST¾ÈI Å N¾STA HÒSI
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AFSLÁTTUR AF COLUMBIAFATNAÐI

20–50%

20-50%

AFSLÁTTUR AF DEVOLD
MULTISPORT-FATNAÐI

20–50%
AFSLÁTTUR AF ÝMSUM
ÚTIVISTARVÖRUM

AFSLÁTTUR AF BARNA-, DÖMU- OG
HERRAGÖNGUSKÓM

26”
Didrikson
úlpa

50%

AFSLÁTTUR AF
KOMDA-REIÐHJÓLUM

Lamhúshetta

17.900 kr.
26”

Verð áður 34.806 kr.

26”
samfellanlegt

18.900 kr.

22.900 kr.

Verð áður 36.284 kr.

Verð áður 43.678 kr.

Reykjavík  Fiskislóð 1  Sími 580 8500  Opið mánudag–föstudag 10–18, laugardag 10–16
Akureyri  Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630  Opið mánudag–föstudag 8–18, laugardag 10–16
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MÆLISTIKAN
■ Á uppleið
Sólin. Þrátt fyrir að úti sé oftast
svartamyrkur er sólin sannarlega að
rísa hærra á himni.
Stofan
heima. Ef
fólk á að
halda sig
innandyra og
frá partíhöldum er önnur
helgi ársins
sannarlega
helgin til þess.

HTP-töflur. Skammdegið í janúar
getur oft verið ávísun á dapurt skap.
Um að gera að koma seratónín
heilans í rétt jafnvægi með góðu
mataræði og bætiefnum.
Bakaðar kartöflur. Ódýr
og næringarrík máltíð.
Prufið
þær með
bráðnum osti,
bökuðum
baunum eða
beikoni og sveppum.

Orðið „smart“. Sést meira að segja
í leiðbeiningum um hvernig á að
sjóða pasta. „Smart“ að láta ekki
spagettíið klessast saman.

■ Á niðurleið
Jólatré. Nú er síðasti séns að henda
þeim út og gera hreint fyrir ferskt nýtt
ár. Hvernig væri svo
að endurskipuleggja
stofuna?

Afeitrun. Allir að
keppast við að fasta
eða spúla sig út með
Epsom-söltum. Einungis ávísun á átraskanir
og viturlegra væri að
borða eðlilegan
hollan mat og
fara í góða
göngutúra.
Að tala um fjármálaráðherra
sem dýralækni. Orðið heldur þreytt
grín.
SIGRÚN ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR Í ÍSLANDI Í DAG „Myndi fara aftur til ársins 1888 og sjá til þess að Adolf Hitler færi í lakið.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Andy Rooney er yndislegur
ÞRIÐJA GRÁÐAN

Sigrún Ósk Kristjánsdóttir hefur nýverið tekið við hlutverki þáttastjórnanda Íslands í dag. Anna Margrét Björnsson fékk hana í þriðju gráðu yfirheyrslu.
FULLT NAFN: Sigrún Ósk Kristjánsdóttir.
STARFSFERILL Í HNOTSKURN: Barnfóstra, blaðberi, flokksstjóri
í vinnuskóla, blaðamaður á Skessuhorni, Fókus og Fréttablaðinu, dagskrárgerðarmaður á RÚV, ritstjóri á Skessuhorni og nú
dagskrárgerðarmaður í Íslandi í dag.
FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐIST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI:
Ég er fædd í september 1980. Vigdís Finnbogadóttir var kjörin
forseti tveimur mánuðum áður en John Lennon lést tveimur
mánuðum síðar.

Hvenær varstu hamingjusömust?
Ég er tiltölulega hamingjusöm í
dag.
Ef þú værir ekki fjölmiðlakona
hvað myndirðu þá vera? Atvinnulaus.
Hvað er það dýrasta sem þú
hefur nokkurn tímann keypt þér?
Íbúðin mín. Hún kostaði reyndar
ekki nema 6,6 milljónir þá. Það
þykir væntanlega ekki mikið í
dag.
Hvað er það versta sem nokkur
hefur sagt við þig? Afleysingakennari sagði bekknum mínum að

jólasveinninn væri ekki til. Helmingurinn af okkur fór að gráta og
ég var í þeirra hópi. Fannst ég illa
svikin.
Ef þú byggir ekki í Reykjavík
hvar myndirðu vilja búa? Ég bý
ekki í Reykjavík heldur á Akranesi, en væri til í að búa í Ástralíu
einhvern tímann.
Uppáhaldssjónvarpsmaður/
kona allra tíma og af hverju? Mér
finnst Andy Rooney í 60 Minutes
yndislegur. Hann lítur út fyrir að
vita sínu viti.
Draumahelgin þín í einni setn-

ingu? Engin fyrirfram ákveðin
dagskrá, góður félagsskapur og
nægur svefn.
Hvert er versta starf sem þú
hefur nokkurn tímann gegnt? Það
væri lygi að halda því fram að ég
hefði blómstrað sem flokksstjóri í
vinnuskólanum.
Uppáhaldsstaðurinn þinn á jörðunni? Undirdjúpin við strendur
Taílands eru mögnuð.
Ef þú ættir tímavél, hvert myndirðu fara og af hverju? Ég myndi
fara aftur til ársins 1888 og sjá til
þess með einhverjum ráðum að
Adolf Hitler færi í lakið.
Er eitthvað sem heldur fyrir þér
vöku á nóttunni? Já, já, flest. Ég er
alltaf svo önnum kafin við að
skipuleggja verkefni næsta dags.
Ef þú gætir breytt einhverju í
fortíð þinni, hvað myndi það vera?
Ég er frekar sátt við farinn veg.
Það yrðu helst einhver tískuslys
sem ég myndi afstýra.
Hvenær fékkstu síðast hláturskast? Þegar vinkona mín sagði mér
að hún hefði borgað 48 þúsund
fyrir tannslípun á chihuahua-hundunum sínum fyrir jólin.
Áttu þér einhverja leynda

nautn? Haribo-hlaup. Það er reyndar ekkert leyndarmál.
Uppáhaldsbókin þessa stundina?
Ég var að klára Glerkastalann um
daginn. Hún var fín.
Hvaða núlifandi manneskju lítur
þú mest upp til? Bróður míns.
Hann er eitthvað á þriðja metra.
En hvaða núlifandi manneskju
þolirðu ekki? George Bush. Mér
sýnist á öllu að hann skrapi botninn í mannlegu eðli.
Uppáhaldsorðið þitt? Á einhver
uppáhaldsorð?
Hvaða eitt atriði myndi fullkomna lífsgæði þín? Ég er enn þá
að bíða eftir að einhver finni upp
rykfrí hús.
Hvaða manneskju verður þú að
taka viðtal við áður en þú deyrð?
Jón Jónsson. Mig þyrstir í að vita
af hverju hann leyfir alltaf að
kreditkortin hans séu notuð í auglýsingar.
Hver verða þín frægu hinstu
orð? Takk og bless.
Hvað er næst á dagskrá? Ég er í
þessum töluðu orðum að hoppa
upp í flugvél á leið til Manchester.
Ætla að sjá Manchester Utd. - Chelsea á sunnudag.

Háir hælar. Okkur er öllum enn þá
svo illt í fótunum eftir gamlárs- og
nýársfögnuði.

Diskóseríur. Jólin eru búin svo í
guðanna bænum takið niður skærar
ljósaperur sem minna á Disneyland
eða rauða hverfið í Amsterdam.
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90 ára afmæli
Guðbjörg Salóme
Þorsteinsdóttir
Pólgötu 6, Ísaﬁrði, varð níræð ﬁmmtudaginn 8. janúar. Í tilefni afmælisins er opið
hús fyrir vini og vandamenn í dag laugardag þann 10. janúar milli kl. 15.00 og 18.00 í
Borgum, safnaðarheimili Kópavogskirkju.
Næg bílastæði við kirkjuna. Verið velkomin.

100 ára afmæli
Svanlaug
Einarsdóttir
Birkimörk 8 Hveragerði,
áður Fannborg 1 Kópavogi,
varð 100 ára á jóladag 25. des.
2008. Vegna lasleika gat hún ekki
tekið á móti gestum þá en býður nú
til kaﬃveislu á Hótel Örk í Hveragerði
sunnudaginn 11. jan. milli kl. 15 og 17.

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

Ingólfur Hallsson
Steinkirkju, Fnjóskadal, síðast til heimilis
að Þórunnarstræti 108, Akureyri,

lést á gjörgæsludeild Sjúkrahússins á Akureyri þriðjudaginn 6. janúar. Útförin fer fram í Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 15. janúar kl. 10.30. Hann verður jarðsunginn í Illugastaðakirkju kl. 13.00 sama dag.
Lovísa Emilía Sigurbjörnsdóttir
Ólöf Erla Ingólfsdóttir
Matthías Páll Matthíasson
Gunnar Hallur Ingólfsson
Auður Snjólaug Karlsdóttir
Elín María Ingólfsdóttir
Guðmundur Breiðdal
Ásta Emma Ingólfsdóttir
Jóhannes Hilmisson
Eiður Björn Ingólfsson
Sigurjóna Björk Andrésdóttir
Sigurður Óli Ingólfsson
Hulda Olsen
Jón Guðlaugsson
Hanna Stefánsdóttir
afabörn og langafabörn.

ROD STEWART SÖNGVARI FÆDDIST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1945.

„Elvis var kóngurinn, engin
spurning um það. Fólk eins
og ég, Mick Jagger og allir
hinir höfum einungis fylgt í
fótspor hans.“
Rod Stewart er breskur rokksöngvari sem hefur gert það
gott í marga áratugi.

timamot@frettabladid.is

MEISTARINN Ég var hugfanginn
af þessu hljóðfæri strax frá unga
aldri,“ segir Ögmundur Þór.

Ætting jar og vinir eru hvattir til að koma og gleðjast
með henni vegna þessara tímamóta.
Svanlaug afþakkar allar g jaﬁr, en það myndi gleðja hana ef
þess í stað væri geﬁð til líknarfélaga í hennar nafni eða í
söfnunarbauk sem verður við gestabókina og rennur til
framtaksins „Vatn handa öllum“.

Afmæli

Innilegar þakkir fyrir ótal góðar kveðjur, g jaﬁr og hlýju mér
sýnda á afmæli mínu, 7. desember sl. Sérstakar þakkir til
Sinfóníuhljómsveitar áhugamanna og stjórnanda, Olivers
Kentish, fyrir ﬂutning á hljómsveitarverki mínu ,,Eldi“ í
Fella- og Hólakirkju á afmælisdaginn. Einnig vildi ég þakka
Ara Alexander Ergis og tengdasyni mínum, Valgarði Egilssyni,
fyrir gerð heimildamyndar um líf mitt og starf, sem veitti
mér ómælda ánæg ju. Fjölskyldu minni þakka ég ómetanlegan
stuðning. Liﬁð heil!

Jórunn Viðar,

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

Stefán G. Pétursson
Tröllagili 14, Akureyri,

sem andaðist á Dvalarheimilinu Hlíð laugardaginn
3. janúar, verður jarðsunginn frá Glerárkirkju þriðjudaginn 13. janúar klukkan 13.30. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast
hans, er bent á að láta Parkinsonfélag Akureyrar og
nágrennis njóta þess.
Kristbjörg Magnúsdóttir
Helgi Magnús Stefánsson
Helga Kristjánsdóttir
María Sigurbjörg Stefánsdóttir Leiknir Jónsson
Svandís Ebba Stefánsdóttir
Jóhannes Páll Héðinsson
Anna Kristín Stefánsdóttir
Anfinn Heinesen
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát
og útför eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Teits Magnússonar
skipstjóra, Kirkjulundi 8, Garðabæ.
Guðný Sæmundsdóttir
Margrét Teitsdóttir
Jón Ásgeir Eyjólfsson
Magnús G. Teitsson
Erla S. Ragnarsdóttir
Oddný S. Teitsdóttir
Ari F. Steinþórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar ástkærrar eiginkonu
minnar, móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Guðrúnar Sigurðardóttur
frá Rauðuskriðu, Byggðavegi 137,
Akureyri.
Gestur Hjaltason
Sigurður Gestsson
Hjalti Gestsson
Sverrir Gestsson
ömmu- og langömmubörn.

Hulda Gestsdóttir
Kristín Kristjánsdóttir
Aníta Júlíusdóttir
Hrefna Óladóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Úlfar Guðmundsson
húsasmíðameistari,

lést á heimili sínu 2. janúar síðastliðinn. Útför hans
fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 12. janúar kl.
15.00.
Gyða S. Hansen
Anna Kristín Úlfarsdóttir
Guðmundur Örn Úlfarsson
Alda Gyða Úlfarsdóttir
og barnabörn.

Jóna Dagbjört Dagsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Laufásvegi 35, Reykjavík.

Hjartans þakkir fyrir sýnda vináttu
og samúð við fráfall

Arnar Clausen
hæstaréttarlögmanns.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á deild 3 B á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni.
Guðrún Erlendsdóttir
Ólafur Arnarson
Sólveig Sif Hreiðarsdóttir
Guðrún Sesselja Arnardóttir Jóhann Sigurðarson
Jóhanna Vigdís Arnardóttir Þorsteinn Guðbjörnsson
og barnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhannes Pétur Sigmarsson
Borgarvegi 20A, Njarðvík,
áður Hilmisgötu 1, Vestmannaeyjum,

er látinn. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hins látna.
Helga Jóhannesdóttir
Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir
Sigmar Jóhannesson
og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu
okkur samúð og hlýhug við fráfall og útför
okkar ástkæra eiginmanns, föður og
tengdaföður,

Þorfinns Jóhannssonar
Daggarvöllum 4b, 221 Hafnarfirði.
Ingibjörg Gígja Karlsdóttir
Karl Jóhann Valdimarsson
Jóhann Þorfinnsson
Anna Kristín Þorfinnsdóttir
Björn Þorfinnsson

Erla Þóra Óskarsdóttir
Hafdís Erlingsdóttir
Inge Poulsen
Þorgerður Hafsteinsdóttir

ÖGMUNDUR ÞÓR: FÉKK RÓTARÝSTYRK 2009

Mér líður eins
og rokkstjörnu
„Athyglin er svo mikil að mér líður eins og rokkstjörnu,“
segir Ögmundur Þór Jóhannesson gítarleikari hlæjandi
þegar í hann næst. Hann kveðst vera í helgarhoppi á landinu og síminn hans hafi byrjað að hringja um leið og hann
sté niður úr flugvélinni.
Ögmundur Þór hlaut í gær 500.000 króna styrk úr tónlistarsjóði Rótarýs árið 2009. Afhendingin fór fram á árlegum stórtónleikum Rótarýumdæmisins á Íslandi sem haldnir
voru í Salnum og verða endurteknir í dag vegna mikillar aðsóknar. Ögmundur Þór leikur þar dúó með Melkorku Ólafsdóttur flautuleikara sem fékk einmitt Rótarýstyrkinn í fyrra
en sjóðurinn hefur jafnan látið sér annt um ungt og eljusamt
tónlistarfólk.
Ögmundur Þór er fæddur 1980 og byrjaði ellefu ára að
læra á gítar í Tónlistarskóla Kópavogs. Eftir útskrift með
láði vorið 2000 lá leiðin til Barcelóna á Spáni í framhaldsnám
og síðar til Salsburg í Austurríki í háskóla sem kenndur er
við Mozart. Þar lauk hann meistaragráðu síðastliðið vor með
hæstu einkunn. Auk þess hefur Ögmundur Þór sótt fjölda
námskeiða hjá frægum gítarleikurum, farið með sigur úr
alþjóðlegum gítarkeppnum og hlotið fleiri viðurkenningar.
Hann kveðst hafa alist upp við tónlist og verið ungur þegar
hann valdi gítarinn.
„Það var gítar á heimilinu. Pabbi spilaði trúbadorlögin,
Bob Dylan og eigin tónsmíðar og ég var hugfanginn af þessu
hljóðfæri strax frá unga aldri,“ segir Ögmundur Þór sem
er nýlega sestur að í Berlín þar sem hann starfar sjálfstætt
sem tónlistarmaður. „Ég kenni við tvo tónlistarskóla og er að
bæta þeim þriðja við mig,“ segir hann og kveðst líka láta sig
dreyma um að vinna í kammerhóp. Fram undan eru auk þess
litlir portretttónleikar í Berlín. „Ég var að velja gítar fyrir
annan tónlistarskólann sem ég vinn í og verslunarmaðurinn
sem heyrði mig spila bað mig að halda tónleika í búðinni,“
segir hann brosandi. „Ég ætla að skipuleggja þá eins vel og
ég get. Bjóða gömlum gítarrefum og tónleikahöldurum.“
Draumur Ögmundar Þórs er að halda stóra tónleika með
íslenskri tónlist fyrir einleiksgítar. „Karólína Eiríksdóttir
tónskáld samdi sónötu í fyrra sem ég hef spilað í París en er
ekki búinn að frumflytja hér á landi,“ bendir hann á. Kveðst
hafa verið boðinn á Myrka músíkdaga en þeir hafi því miður
verið strikaðir út á kreppufundi. „En ég held bara tónleika
hér 2010 í staðinn,“ segir hann vongóður.
gun@frettabladid.is
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Ef þér áskotnast aur skaltu eyða

Þ

að er alltaf svolítið leiðinlegt þegar jólin
eru búin og grámyglulegur hversdagsleikinn tekur við. Sérstaklega núna
þegar þessi áramót marka líka endann á
vellystingum góðærisins og langir vinnudagar fram undan fara í að vinna upp skuldir
óreiðujöfra. Við hjónin fengum þó skemmtilegt tækifæri til að framlengja góðærið
örlítið en við nýárstiltekt í bókhaldi og
pappírshrúgum komu í ljós ónýtt
verðmæti. Inneignarnótur úr
byggingavöruverslunum frá
upphafi árs sem leið, þegar
við stóðum í framkvæmdum á
íbúðinni okkar í takt við
tíðarandann. Það ber kannski
vott um þann tíðaranda sem
þá var, að í góðærinu höfðum við
ekki hirt um að nýta nóturnar strax og
höfðum ekki hugmynd um
verðmætin í skúffunum. Eins

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður
Tryggvadóttir

<½Xc\U

komu í ljós gjafabréf í ýmiss konar dekur og
dufl sem við höfðum skipst á að gefa hvort
öðru á síðasta ári en ekki gefið okkur tíma til
að nýta. Nú þurfti því að hafa hraðar hendur
ef nóturnar áttu ekki að fara til spillis en
þær voru að renna út. Hádegishlé voru því
nýtt í nudd og seinnipartar í stressandi
verslunarferðir eftir skrúfum og nöglum.
Einhver sagði að það ætti ekki að lúra á
verðmætum eins og Jóakim aðalönd.
Peningar væru ekki til þess að safna þeim og
sparistellið ætti að nota oftar en á jólunum.
Þeir sem lagt höfðu fyrir áratugum saman
og sáu svo á eftir sparifé sínu ofan í
bankaniðurfallið um daginn, gráta það nú að
hafa ekki bara notað peningana sína strax í
eitthvað skemmtilegt og gott. Auðvitað er
góð regla að leggja fyrir, en ef mér áskotnast
aur í framtíðinni ætla ég að eyða honum
strax og borða af sparistellinu þegar mér
sýnist.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Maggu hefur notað
vasapeningana sína til að
kaupa jólaskreytingu. Er
það ekki sætt?

Mig minnir að
ég hafi gert
það nákvæmlega sama
þegar ég var á
hans aldri.

■ Gelgjan

°DW`YW`¼tbbbOYS\Rc`±
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Þegar ég er langt niðri
skrái ég tilfinningar mínar
í textabókina mína.

Merk tónverk hafa
orðið til upp úr kvöl
og pínu mannanna.

Foreldrar mínir
eru heimskir
af því þau vilja
ekki keyra mig í
Kringluna.

Hvað
finnst
þér?

Ef þú færð
einhvern
tímann fasta
vinnu skaltu
geyma þetta.

SKAPARINN AUGLÝSINGASTOFA
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Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið

4g`W`c\UZW\UO\O

Eftir Tony Lopes

Jæja, þá förum
við yfir til veðurfréttamannsins
sem hefur aldrei
rangt fyrir sér.
Hér er Siggi
með veðrið frá
því í gær.
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Fréttir
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■ Kjölturakkar
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Brandur, Brandur,
hérna

Hérna
Brandur,
Brandur!!!

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hún
hoppar
ekkert.

Hún nær þessu alveg,
við verðum bara að
hvetja hana.
Þetta er
fyrsta skiptið
hennar
Hannes.
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Eftir Patrick McDonnell

Hvetja hana með
því að TALA VIÐ
HANA!
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Þjóðleikhúsið

Öll verk Kjarvals á salon

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

Nokkur hundruð verka Jóhannesar S. Kjarvals í eigu Listasafns
Reykjavíkur verða dregin fram í
dagsljósið á sýningunni Mynd af
heild sem verður opnuð í austursal
Kjarvalsstaða í dag. Það sem einkennir sýninguna er að hún er sett
fram í anda salon-sýninga, þar sem
verkin þekja alla veggi sýningarrýmisins, frá gólfi og upp í loft, án
nokkurrar reglu, rétt í þeim anda
sem fyrstu sýningar hans voru.
Byggir hún á hefð sem salon-sýninga í París á nítjándu öld.
Sýningin byggir ekki á ákveðnu
þema, tímaskeiðum, viðfangsefnum eða tímaröð. Áhersla er lögð á
óvænt samhengi verkanna. Áhorfandinn nálgast verk Kjarvals
fyrirmælalaust og nýtur þess á
eigin forsendum að skyggnast inn
í hugarheim hans. Sýningin stendur til 13. apríl. Sýningarstjóri er
Helga Lára Þorsteinsdóttir.
Listasafn Reykjavíkur hefur
leitast við að setja Kjarvalssafn
sitt fram á ólíkan máta, með þematengdum sýningum, yfirlitssýningum og samsýningum en í fyrsta
sinn er safneignin sýnd í heild
sinni, ef frá eru taldar teikningar
og skissur sem eru í eðli sínu ekki
sýningargripir eða tilbúnar til
sýningar. Er spennandi að sjá alla
safneignina í heild sinni sem sjaldan gefst tækifæri til.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 10. janúar
➜ Opnanir
14.00 Tilbrigði við jökulinn Hrefna

Víglundsdóttir opnar sýningu í Reykjavík
Art Gallery, Skúlagötu 30.
14.00 Lúmen Ásdís Kalman opnar
sýningu í Listasal Mosfellsbæjar, Kjarna,
Þverholti 2, Mosfellsbæ.

Sumarljós
Jón Kalman Stefánsson
leikgerð og leikstjórn Hilmar Jónsson
Hrífandi, einlæg og æsandi sýning

lau. 10/1 örfá sæti laus
sun. 11/1 uppselt

Hart í bak

Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem snertir okkur öll
EB, FBL

örfá sæti laus í janúar

Klókur ertu, Einar Áskell

MYNDLIST Undirbúning lokið og verkin komin upp í gær á Kjarvalsstöðum.
MYND FRÉTTABLAÐIÐ/

Kjarvalssafneign safnsins samanstendur af 3.348 verkum eftir
listamanninn; 3.189 teikningum og
159 málverkum. Kjarval ánafnaði
Reykjavíkurborg Með tíð og tíma
hefur safnið vaxið jafnt og þétt;
bæði hafa verið keypt verk í safnið en einnig hefur því borist fjöldi
ómetanlegra gjafa frá einstaklingum sem hafa styrkt safnið verulega.
Sýningarsalurinn verður opnaður kl. 14 en þá mun Hafþór
Yngvason, safnstjóri Listasafns

Reykjavíkur, fylgja gestum um
sýninguna og ræða um hvernig
safneign verður til, hvernig hún
þróast, gildi hennar og hvaða þættir geta haft mótandi áhrif á uppbyggingu hennar. Hann fjallar auk
þess um ólíkar leiðir við framsetningu sýninga og upphengingu
verka; hvaða þýðingu slíkt hefur
fyrir áhorfandann og miðlun verkanna, en Listasafn Reykjavíkur
fer nú ótroðna slóð í framsetningu
sinni á verkum Kjarvals.

15.00 Tvær sýningar
verða opnaðar í Hafnarborg, Strandgötu 34
í Hafnarfirði. Íslenskir
listamenn Ljósmyndir
eftir Jónatan Grétarsson. Þættir Verk eftir
Björgu Þorsteinsdóttur.
16.00 Kristján Steingrímur opnar sýningu í Listasafni ASÍ, Freyjugötu 41.
16.00 TRANSIT Hlynur Helgason opnar
sýningu í Suðsuðvestri, Hafnargötu 22 í
Reykjanesbæ.

16.00 360 Hafsteinn Guðjónsson

Bernd Ogrodnik
Krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin

sun. 11/1 tvær sýningar
sun. 18/1 síðustu sýningar

Heiður

Joanna Murray-Smith

Frumsýning í
Kassanum 24. janúar

- pbb

opnar sýna fyrstu einkasýningu í Hinu
Húsinu við Pósthússtræti 3-5.

➜ Tónleikar
22.00 Trompetleikarinn Ari Bragi

Kárason verður með tónleika á Prikinu
við Bankastræti.
23.00 Indie hljómsveitin Kuroi verður
með útgáfutónleika á Grand Rokk við
Smiðjustíg. Þar mun einnig koma fram
Retro Stefson.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

www.leikhusid.is
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> LITRÍKT BRÚÐKAUP
Fergie segist ætla að klæðast
fjólubláum, rauðum eða svörtum brúðarkjól þegar hún giftist unnusta sínum frá árinu
2004, Transformers-stjörnunni
Josh Duhamel, í Los Angeles
á laugardaginn. Vinir söngkonunnar vilja þó meina að kjóllinn muni alltaf koma til með
að vera klassískur, einfaldur
og að öllum líkindum hannaður af Calvin Klein, uppáhaldshönnuði söngkonunnar.

folk@frettabladid.is

Stjörnurnar dásama Pétur Jóhann
Stórstjörnur á borð við Thierry
Henry og John Terry dásama
íþróttahæfileika Péturs Jóhanns
Sigfússonar, leikarans knáa, í síðasta þættinum af Atvinnumennirnir okkar. Þetta segir Auðunn Blöndal, stjórnandi þáttanna. Henry og
Terry telja að Pétur Jóhann hafi
yfir að búa gríðarlega miklum
hæfileikum á íþróttasviðinu og því
hafi það verið mikil vonbrigði
þegar hann lagði skóna á hilluna.
Meðal annarra sem leggja orð í
belg eru Ólafur Stefánsson, Eiður
Smári og Guðjón Valur Sigurðsson.
Að sögn Auðuns voru allir meir
en til í að taka þátt í „gríninu“
enda fer ekki mörgum sögum af
íþróttaafrekum Péturs. „Þáttur-

inn verður byggður upp þannig að
Pétur hafi verið svo mikill afreksmaður í öllum íþróttum að hann
gafst loks upp enda gat hann ekki
valið á milli,“ útskýrir Auðunn.
Að sögn sjónvarpsmannsins
gerði leikarinn sér þó lítið fyrir og
mætti á æfingu hjá meistaraflokki
Vals í knattspyrnu. Frammistaða
hans þar varð þó ekki til þess að
hann fékk samning hjá félaginu
sem leikmaður.
fgg

tólf og hálfa milljón króna. Jackson bjó áður á búgarðinum Neverland, eða þangað til hann var
ákærður fyrir kynferðisbrot gegn
unglingspilti. Að sögn talsmanns
Jacksons flutti hann inn í húsið
fyrir einum mánuði. Stefnir hann
á nýja plötu og tónleikaferð á
þessu ári eftir að hafa farið huldu
höfði undanfarin ár.

FJÖRUGUR LOKAÞÁTTUR

Kílóin hrynja af
Lily eftir dáleiðslu
MICHAEL JACKSON Popparinn heimsfrægi er fluttur til Los Angeles í von um
að endurlífga feril sinn.
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er meðal þeirra sem
leggur orð í belg og
talar um gríðarlega
hæfileika Péturs
Jóhanns sem knattspyrnumanns.

Auðunn Blöndal hefur
heimsótt marga af
fremstu íþróttamönnum þjóðarinnar; Pétur
Jóhann verður hins
vegar stjarnan í síðasta
þættinum.

Fluttur í nýja lúxusvillu
Popparinn Michael Jackson er
fluttur aftur til Los Angeles til að
endurlífga tónlistarferil sinn.
Jackson, sem eitt sinn kallaði sig
konung poppsins, hefur skrifað
undir leigusamning til næstu tólf
mánaða í Bel Air-hverfinu þar sem
hann mun dvelja í sjö herbergja
lúxusvillu. Kostar leigan hundrað
þúsund dollara á mánuði, eða tæpa

DÝRKAR PÉTUR John Terry
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Lily Allen segir dáleiðslu vera
ástæðu þess hve mikið hún hefur
grennst upp á síðkastið. Holdafar
söngkonunnar hefur verið talsvert
á milli tannanna á fólki, ekki síst
eftir að kílóin fóru að hrynja af
henni á síðustu mánuðum.
Lily fór í dáleiðslu til dávaldsins
Susan Hepburn, sem kenndi Lily
að velja hollari og fituminni mat í
stað skyndibitamáltíða og að
sleppa áfengi sem inniheldur mikinn kaloríufjölda.
Söngkonan greiddi hvorki meira
né minna en 600 dollara fyrir
hvern tíma hjá Hepburn, en
dáleiðsla í megrunarskyni nýtur
sívaxandi vinsælda meðal fræga
fólksins í Los Angeles og New
York.

SPENGILEG Lily Allen hefur grennst
töluvert síðustu mánuði eftir að hún
fór í dáleiðslu hjá Susan Hepburn í
megrunarskyni.

Hera í danskri
Eurovision-keppni
Söngkonan Hera Björk Þórhallsdóttir syngur lagið Someday í
úrslitaþætti dönsku Eurovisionkeppninnar í danska ríkissjónvarpinu 31. janúar. Lagið er eftir
laga- og textahöfundana Christinu
Schilling, Jonas Gladnikoff, Daniel Nilsson og Henrik Szabo. Jonas
hefur áður átt lög í Eurovisionkeppnum í Búlgaríu, Albaníu og
Litháen. Um útsetningu og upptöku lagsins sáu þeir Søren Bundgaard og Lars „Dille“ Diedricson
sem samdi sigurlag Eurovision
árið 1999, Take Me To Your Heaven, sem Charlotte Nilsson söng
fyrir hönd Svía. Í sömu keppni
lenti Selma Björnsdóttir í öðru
sæti með lagið All Out Of Luck og
var aðeins hársbreidd frá sigri.
Hera Björk stígur á svið í
dönsku
Eurovision-keppninni

HERA BJÖRK Hera syngur lagið Someday

í úrslitaþætti dönsku Eurovision-keppninnar 31. janúar.

ásamt fimm manna bakraddakór
sem skipaður er dönskum og
sænskum söngkonum.
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Opið laugardag 11:00 - 16:00
www.rafkaup.is
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Innrétting:

Vaskhús- eða baðhúsinnrétting.

%ur
5.000 kr.kr. 62
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Fullt verð er 13.188
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Uppþvottavél:

ARISTON uppþvottavél.

%
0 kr. 3fs5
65.90
tur
t
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er 101.566 kr. a
Fullt verð

Veggofn:

ARISTON veggofn, stálitaður.
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Fullt verð
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Baðkar:x70 cm.
Baðkar 160
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99.99
ur
Fullt verð er 219.931 kr. afslá

Borðsími:

KASSEL borðsími XL-2031 IDM.

1.500 kr. kr. 60t%
ð er 3.767
slá tur

Fullt ver
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Kaffistell:

Ferkanntað kaffistell, hvítt.
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t
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Fullt verð
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ÖLLUM
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VIÐSKIPTAKORT

Allir sem versla í
BYKO 8. -11. janúar
geta tekið þátt. Það eina sem þarf að
gera er að nota BYKO kortið. Þú getur
sótt um BYKO kortið á þjónustuborði
í öllum verslunum BYKO. Sæktu um
BYKO kortið strax í dag!
0107898

Jón Jónsson

Gildir út:

f
afsláttur aln
ingu!
allri innimá

5.394
Fullt verð: 8.990

ÖLLUM
afsláttur aftækjum!
blöndunar

25-60
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Vnr. 65742000/5

Blandari
Öflugur 600 W blandari frá
BOSCH, grár eða rauður.
- 2 lítra glerkanna.
- Stiglaus hraðastilling.
- Ræður við að mylja klaka.

Ódýrt

Vnr. 65741010

Ávaxtapressa
BOSCH ávaxta- og grænmetispressa, 350W.
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2.396

3.890
Fullt verð: 5.990

Fullt verð: 5.990

Vnr. 74800700
Vnr. 41100119

Matar- og kaffistell
Matar- og kaffistell, hvítt, 30 stk.

Höggborvél

3afs5lát%
tur

EINHELL höggborvél, BT-ID 710W, snúningshraði er 0-2700
sn/mín, er með 13 mm sjálfherðandi patrónu, borar mest
25 mm gat í tré, 13 mm gat í stein, 10 mm gat í stál.

Vinningar eru:
1.

100.000 kr. gjafakort í BYKO.

Gildir einnig í ELKO, Húsgagnahöllinni
og Intersport
2. OUTBACK GASGRILL TUNGSTEN
49.875 kr.
3. BOSCH HRÆRIVÉL 1400W GRÁ
39.900 kr.
Dregið verður mánudaginn 12. janúar og
nöfn vinningshafa birtast á www.byko.is.
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Slumdog Millionaire verðlaunuð
Kvikmyndin Slumdog Millionaire
í leikstjórn Dannys Boyle hlaut
fimm viðurkenningar á gagnrýnendaverðlaununum í Los Angeles,
þar á meðal fyrir bestu myndina
og besta leikstjórann.
Myndin er byggð á bók Vikas
Swarup sem fjallar um indverskan ungling sem vinnur keppnina
Viltu vinna milljarð? en er sakaður um svindl.
The Dark Knight vann tvenn
verðlaun, eða fyrir bestu hasar-

myndina auk þess sem Heath Ledger vann sem besti aukaleikari.
„Ég ætla ekki að reyna að tala
fyrir hans hönd. Rödd hans var
einstök og frumleg,“ sagði leikstjórinn Christopher Nolan sem
tók á móti verðlaununum.
Sean Penn var valinn besti leikarinn fyrir hlutverk sitt í Milk og
Anne Hathaway og Meryl Streep
voru jafnar í fyrsta sæti fyrir sín
hlutverk í Rachel Getting Married
og Doubt.

SLUMDOG MILLIONAIRE Nýjasta mynd
Bretans Danny Boyle sló í gegn á gagnrýnendaverðlaununum í Los Angeles.

D-A-D aðdáendur spenntir
Bergur Geirsson bassaleikari bíður spenntur eftir
komu dönsku rokkaranna í
D-A-D. Hann minnist þess
að hafa enn verið með sítt
hár þegar hann féll fyrir
hljómsveitinni.

SÍMI 564 0000

SEVEN POUNDS D
SEVEN POUNDS LÚXUS D
TRANSPORTER 3
SÓLSKINSDRENGURINN
AUSTRALIA D
INKHEART
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
THE DAY THE EARTH...
FOUR CHRISTMASES

SÍMI 551 9000

kl. 530 - 8 - 10.30
kl. 3 - 530 - 8 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8
kl. 4.30 - 8
kl.1 - 3.20
kl. 1.30 - 2.30 - 4
kl. 10.20
5%
kl.1 - 4

L
L
16
L
12
10
L
12
7

TRANSPORTER 3
AUSTRALIA
INKHEART
THE DAY THE EARTH...
QUANTUM OF SOLACE

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 3 - 6.30 - 10
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.20
kl. 3 - 5.30

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

SÓLSKINSDRENGURINN
SEVEN POUNDS
AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
TAKEN

16
12
10
12
12

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 9
kl. 3 - 4.30
kl.3.30 - 6 - 8 - 10

L
L
12
L
16

kl. 8 - 10.10
kl. 7
kl.3.50 - 5.50
kl.3.50 - 5.50
kl. 10.10

SEVEN POUNDS
AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
INKHEART
SAW 5

L
12
L
10
16

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
++++

+++1/2
SV MBL

V.J.V – Topp5.is/FBL

Bráðskemmtileg mynd þar sem
heimur galdra og ævintýra lifnar við

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
++++

V.I.B – Fréttablaðið

CHANGELING

kl. 6 og 9

16

BOLT 3D - ÍSLENSKT
KT TAL

kl. 2(800) og 4
kl

L

INKHEART
SKOPPA OG SKRÍTLA

kl. 2(500), 4, 6, 8 og 10 10
L
kl. 2(700) og 4

TAKEN

kl. 6, 8 og 10

„Já, hin goðsagnakennda hljómsveit D-A-D kemur Íslendingum til
bjargar!“ segir Grímur Atlason
sveitarstjóri. Hann gerir nú undantekningu á þeirri reglu sinni að
vera hættur að standa fyrir tónleikum. Enda býður tilefnið sannarlega
upp á það.
Fréttablaðið hefur greint frá því
að D-A-D, ein þekktasta hljómsveit
Danmerkur, muni halda tónleika á
Nasa laugardaginn 24. janúar og er
það til styrktar nauðstöddum
Íslendingum í Danmörku. Tónleikarnir
tengjast
samtökunum
Because We Care – dönsk samtök
en þeim rennur til rifja umkomuleysi Íslendinga sem njóta lítils
stuðnings heiman frá vegna bankahruns og hinnar íslensku krónu sem
skiptir orðið litlu máli utan landsteina. „Danski tónlistarmaðurinn
og Íslandsvinurinn Poul Krebs
kynntist hremmingum íslenskra
námsmanna í Árósum og hleypt var
í kjölfarið af stað söfnun sem nú
þegar hefur skilað sér í 8 milljóna
króna framlögum til námsmanna
og lífeyrisþega í vanda í Danmörku,“ segir Grímur. Hann vill
koma því á framfæri að D-A-D
komi að sjálfsögðu fram án greiðslu
auk þess sem mörg fyrirtæki og
einstaklingar styðji þetta framtak.
„Vert er að taka sérstaklega fram

D-A-D ERU AÐ PAKKA
FYRIR ÍSLANDSFERÐINA Tónleikarnir verða

sendir beint út á Rás 2
og B.sig hitar upp.

ar með tæki og tól. Bergur veit ekki
rausnarlegt
framlag
Iceland
almennilega hvað varð til þess að
Express en án þess framlags hefði
hann og félagar hans, þá táningar,
ekki verið hægt að standa að þessfóru að hlusta á þessa dönsku rokkum tónleikum.“
ara. En það var áður en heimsÞað er B.sig sem hitar upp en
frægðin knúði dyra hjá D-A-D.
tónleikarnir verða sendir út á Rás
„Þeir bjóða til dæmis upp á aula2. Þekktasta lag D-A-D er líklega
lega danska orðaleikjabrandara.
„I´m Sleeping My Day Away“ en
Sjá enskuna öðru vísi en Bretarnmargir Íslendingar þekkja hljómir,“ segir Bergur. Honum
sveitina ekki síst af því að engin
vefst tunga um tönn
hljómsveit hefur komið oftar
aðspurður hvað einkenni
fram á tónlistarhátíðinni í
dæmigerða D-A-D-aðdáHróarskeldu. Einn helsti
endur. „Ætli það séu ekki
aðdáandi sveitarinnar á
menn sem einhvern tíma
Íslandi
er
bassaleikari
voru síðhærðir, hlustuðu á
Buffsins, Bergur Geirslagið “I wont cut my hair“,
son, sem aldrei hefur séð
fóru svo í klippingu eða
hljómsveitina „live“
hreinlega misstu hárið. Eins og
og hlakkar til.
ég. Ég reyndar fór í klippingu
Bergur mætir
BERGUR Var síðhærður
og missti svo hárið. Geri
og verður að
þegar hann féll fyrir
aðrir betur.“
auki
þeim
hinum dönsku D-A-D.
innan handjakob@frettabladid.is

TILBOÐSVERÐ
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KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3.50 BORGARBÍÓ

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ MILLI 12.30 OG 13.00 LAUGARDAG OG SUNNUDAG
Svalasta glæpamynd í áraraðir

Heillandi, fullorðins
þriller, með ótvíræðri
óskarsframmistöðu
frá Angelinu Jolie”
„…

.

킬킬킬킬킬
- Damon Wise - Reviewer

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER
frá

Ef þú fílaðir Lock Stock... og Snatch,

Clint Eastwood

ÞÁ MÁTTU EKKI MISSA AF ÞESSARI

SELFOSS
kl. 8 - 10:20

ROCKNROLLA

ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:30

16

YES MAN

CHANGELING

kl. 2 - 5 - 8 - 10:40

16

BOLTI m/ísl. tali

7

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali
kl. 6
L
SKOPPA OG SKRÍTLA m/ísl. tali kl. 2 - 4 kr. 700 L

YES MAN

kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 10:20D

YES MAN
THE SPIRIT

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
kl. 8:20 - 10:30
BOLTI 3-D m/ísl. tali DIGTAL-3D kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

VIP
12
L

kl. 2 - 4

CITY OF EMBER
APPALOOSA

kl. 6 - 8
kl. 10:20
AKUREYRI
kl. 6 - 9

7
L

7
16

CITY OF EMBER

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

7

TWILIGHT

kl. 8 - 10:20

12

THE CHANGELING

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

L

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali

kl. 2

L

kl. 4 - 8

7

kl. 10

12

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

16

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 1:40 - 3:40

16

ROCKNROLLA

KRINGLUNNI
DIGTAL kl. 8:20 - 10:40

16

YES MEN

YES MAN

DIGTAL

kl. 4 - 6:10 - 8:20 - 10:40

7

THE SPIRIT

kl. 6 - 8:20 - 10:40

12

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 1:50 - 4 DIGTAL-3D

L

ROCKNROLLA

BOLT 3-D m/Ensku tali

kl. 6:10

DIGTAL-3D

L

YES MAN

kl. 8 - 10:20

7

DIGTAL-3D

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 2 - 4

L

L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 6

THE SPIRIT

FERÐIN TUNGLSINS 3D kl. 2
MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2 - 4

SparBíó
SparBíó

550 KR Á MYNDIR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
850 KR Á DIGITAL ÞRÍVÍDD MERKT MEÐ GRÆNU

L

SKOPPA OG SKRÍTLA ísl. tali kl. 2 - 4 kr. 700

L

FOUR CHRISTMASES

L

kl. 6

SparBíó
laugardag og sunnudag

85
0k
r

55
0k
r
55
0k
r
BOLT m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka (sýnd í þrívídd kr 850)
kl. 1.50 í Kringlunni (sýnd í þrívídd kr 850)
kl. 2 á Selfossi og í Keﬂavík og kl. 2 á Akureyri (kr 550.)

MADAGASCAR 2 m/ísl tali
kl. 1.40 í Álfabakka,
kl. 2 í Kringlunni og á Ak.

YES MAN
kl. 1.30 í Álfabakka

55
0k
r
CITY OF EMBER
kl. 1.30 í Álfabakka

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D ísl tal
kl. 2 í Álfabakka
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Bændur á bjargbrún Hittir 15 þúsund börn í mánuði
Tímaritið Sight on Sounds fjallar
um kvikmyndahátíðina RIFF, sem
var haldin í Reykjavík í haust, og
ástandið í efnahagsmálunum í
nýlegri grein.
Fjallað er sérstaklega um þöglu
myndina Saga Borgarættarinnar
og spilamennsku Hjaltalín á sýningunni. „Fallegar melódíur og
söngur hinnar tíu manna hljómsveitar Hjaltalín passaði fullkomlega við villta náttúruna sem tengist þjóðarsálinni svo djúpum
böndum,“ sagði í umsögninni.
„Atriði í myndinni þar sem bændafjölskyldan stóð á bjargbrún
minnti reyndar óþægilega á aðra
atburði. Þegar þetta er skrifað
bíður Ísland eftir tveggja milljarða dollara björgunarpakka frá
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
og

HERBERT MEÐ BLEIKAN ÍS Fær ferskan

vinkil í Party Zone.

Hebbi
endurgerður
Party Zone, dansþáttur þjóðarinnar á Rás 2, byrjar í kvöld að spila
fyrstu remixin sem komu í hús
eftir að blásið var til heljarinnar
Herberts Guðmundssonar
endurhljóðblöndunarveislu í
desember. Tilkippilegir tónlistarmenn fengu hrátt innvolsið af
sígilda eitís-slagaranum „Can‘t
walk away“ og hafa hnoðað lagið
upp á nýtt yfir jól og áramót. Í
þættinum í kvöld verða að
minnsta kosti þrjú glæný mix
leikin, eftir þá Tonik (Anton
Kaldal), Sean Danke (Grétar I.
Gunnarsson) og Synthetik
(Steinar Mar). Fleiri mix eru í
pípunum og fá að hljóma í Party
Zone á komandi vikum. Þar á
meðal eru mix eftir Árna
Plúseinn og Housebuilders, sem
er band bræðranna Mána og
Nökkva Svavarssona.

HJALTALÍN Hljómsveitin Hjaltalín spilar í

menningarsetri Belgíu 17. janúar næstkomandi.
MYND/LEÓ STEFÁNSSON

Íslendingar
spila í Belgíu
Hjaltalín, Dísa, Kira Kira, Sam
Amidon og Rökkurró eru hluti af
tónleikaröðinni 101 Reykjavík
sem verður haldin í menningarsetri Belgíu í bænum Maldegem
17. janúar til 29. mars.
Auk þess sem íslenskir
flytjendur troða þarna upp
verður íslensk tónlist spiluð jafnt
og þétt á kaffihúsi setursins.
Einnig verða listaverk héðan til
sýnis í setrinu ásamt kvikmyndum frá Íslandi. Hjaltalín ríður á
vaðið í tónleikaröðinni 17. janúar
ásamt Dísu en síðustu tónleikarnir verða í höndum hljómsveitarinnar Rökkurró.

RIFF Hrönn Marínósdóttir og Ásgeir H.
Ingólfsson sem störfuðu við Riff í haust.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

útlitið er svart fyrir hinn almenna
Íslending í landi sem reiðir sig á
erlendar innflutningsvörur.“
Greinarhöfundur
undraðist
jafnframt það að heil sjö prósent
þjóðarinnar hefðu sótt Riff-hátíðina, eða tuttugu þúsund manns.

Íþróttaálfurinn Magnús Scheving
fór á kostum í morgunþætti breska
ríkissjónvarpsins, BBC Breakfast, á
miðvikudag. Magnús er staddur í
Bretlandi til að kynna nýja leiksýningu byggða á Latabæjar-fyrirbærinu en hátt í hálf milljón áhorfenda á
Bretlandseyjum hafa séð fyrri sýninguna, Roboticus. Þeirri nýju hefur
verið gefið nafnið The Pirate
Adventure og verður frumsýnd í
Northampton hinn 29. janúar. Jafnframt hefur Latibær náð samkomulagi við fyrirtækið Fitkids sem
rekur íþróttaskóla um gjörvallt
Bretland en það mun bjóða upp á
sérstök Latabæjarnámskeið í framtíðinni.
Magnús ræddi við þáttastjórnendur um ástæður þess að hann fór
út í þessa baráttu fyrir bættri líðan

barna. „Ég áttaði mig á því að það
var ekki til nein heilbrigð fyrirmynd
fyrir börn. Jú, það var Stjáni blái en
hann étur bara spínat, reykir pípu
og lemur fólk. Það vantaði eitthvað
annað,“ sagði Magnús í samtali við
BBC en hann mun fara í yfir fimmtán viðtöl á næstu tveimur dögum.
Magnús upplýsir í viðtalinu að
hann reyni að hitta yfir fimmtán
þúsund börn í hverjum mánuði. Og
lauk heimsókn sinni með því að sýna
og sanna að hann væri í raun og
veru íþróttaálfurinn þrátt fyrir að
vera klæddur í skyrtu og bindi með
því að taka nokkur hopp og armbeygjur.
- fgg
VINSÆLL Magnús Scheving er nú í mikilli

fjölmiðlaherferð á Bretlandi til að kynna
nýja leiksýningu.
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RÓBERT GUNNARSSON: VAR ÁGÆTLEGA SÁTTUR VIÐ SPILAMENNSKUNA Í 34-28 SIGRI ÍSLANDS GEGN RÚMENÍU Í GÆR

> Ísland mætir Færeyjum
Karlalandslið Íslands í fótbolta mætir Færeyjum í
vináttulandsleik í Kórnum sunnudaginn 22. mars en
þetta var staðfest á heimasíðu KSÍ í gær. Þjóðirnar
mættust einnig í vináttulandsleik í Kórnum fyrir um ári
síðan og þá vann Ísland 3-0. Ekki er um alþjóðlegan
leikdag að ræða þannig að landsliðsþjálfarinn
Ólafur Jóhannesson getur ekki valið
sitt sterkasta lið fyrir leikinn. Rúmri
viku síðar mætir Ísland svo Skotlandi
á Hampden Park-leikvanginum í
Glasgow í undankeppni HM 2010.
Næsta verkefni karlalandsliðsins
er hins vegar vináttulandsleikur
gegn Liechtenstein á La Manga
á Spáni 11. febrúar.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
Æfingarmót í Danmörku
Ísland-Rúmenía

34-28 (15-11)

Mörk Ísland: Þórir Ólafsson 8, Sturla Ásgeirsson
7, Logi Geirsson 6, Rúnar Kárason 4, Ragnar
Óskarsson 2, Róbert Gunnars. 2, Vignir
Svavars. 2, Ásgeir Örn Hallgríms. 1, Sigurbergur
Sveinsson 1, Ingimundur Ingimundarson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 14, Magnús
Gunnar Erlendsson 1.

Æfingarmót í Frakklandi
Ísland 2012-Irvy

28-27 (15-13)

Mörk Íslands 2012: Ólafur Guðmunds. 5, Elvar
Friðriks. 4, Freyr Brynjarsson 4, Kári K. Kristjáns.
3, Hannes J. Jónsson 3, Arnór Gunnars. 3, Bjarni
Fritzson 2, Sigurgeir Á. Ægisson 1, Fannar
Friðgeirs. 1, Oddur Grétars. 1, Ingvar Árnason 1.
Varin skot: Pálmar Péturs. 14, Ólafur Gíslason 2.

Iceland Express deild karla
ÍR-KR

80-98 (38-52)

Stig ÍR: Hreggviður Magnússon 23, Ómar
Sævars. 20, Ólafur Þóris. 9, Steinar Arason
8, Davíð Fritzson 6, Eiríkur Önundarson 6,
Sveinbjörn Claessen 3, Daði Grétarsson 2, Bjarni
Valgeirsson 2, Ólafur Ingvason 1.
Stig KR: Jón Arnór Stefánsson 20, Jakob Örn
Sigurðarson 19, Darri Hilmarsson 18, Jason
Dourisseau 16, Fannar Ólafsson 9, Skarphéðinn
Ingason 8, Pálmi Sigurgeirsson 6, Hjalti
Kristinsson 1, Ólafur Ægisson 1.

Njarðvík-FSu

82-84 (45-35)

Stig Njarðvíkur: Logi Gunnarsson 31, Friðrik
Stefánsson 20 (13 fráköst, 5 stoðs.), Hjörtur
Einarsson 16, Hilmar Hafsteinsson 8, Ágúst
Dearborn 5, Valur Orri Valsson 2.
Stig FSu: Sævar Sigmundsson 28 (8 fráköst),
Vésteinn Sveinsson 19, Árni Ragnarsson 18 (8
fráköst), Cristopher Caird 8, Tyler Dunaway 5,
Nicholas Mabbutt 3, Björgvin Valentínus. 2.

Tindastóll-Snæfell

88-95 (45-49)

Stig Tindastóls: Helgi Viggós. 18, Ísak Einars. 17,
Svavar Birgis. 14, Friðrik Hreins. 13, Alex Kárason
11, Óli Reynisson 6, Halldór Halldórsson 5, Einar
Einarsson 2, Hreinn Birgisson 2.
Stig Snæfells: Sigurður Þorvaldsson 29 (7 frák,
5 stoðs.), Jón Jónsson 22, Hlynur Bæringsson 14
(11 fráköst, 5 stoðs.), Slobodan Subasic 10, Atli
Hreinsson 7, Gunnlaugur Smárason 5, Daníel
Kazmi 3, Egill Egilsson 3, Guðni Sumarliðason 2.

N1 deild kvenna
Haukar-Valur

29-26 (14-15)

Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 11, Hanna
Stefánsdóttir 9/6, Nína Arnfinnsdóttir 3, Nína
Kristín Björnsdóttir 3, Ester Óskarsdóttir 1, Erna
Þráinsdóttir 1, Hekla Hannesdóttir 1.
Varin skot: Heiða Ingólfsd. 8, Bryndís Jónsd. 2
Mörk Vals: Hrafnhildur Skúladóttir 7/5, Drífa
Skúladóttir 5/1, Dagný Skúladóttir 4, Kristín
Guðmundsdóttir 3, Hildigunnur Einarsdóttir 3, Íris
Ásta Pétursdóttir 2, Haftrún Kristjánsdóttir 2.
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 16

Rúmenía er lið sem við eigum ekki að tapa fyrir
Karlalandslið Íslands í handbolta vann Rúmeníu 34-28 í
fyrsta leik sínum á fjögurra þjóða æfingarmóti sem hófst
í Skjern í Danmörku í gær en staðan í hálfleik var 15-11
Íslandi í vil. Hornamennirnir Þórir Ólafsson og Sturla
Ásgeirsson voru atkvæðamestir hjá Íslandi en Þórir
skoraði átta mörk og Sturla skoraði sjö mörk. Þá skoraði
Logi Geirsson sex mörk og markvörðurinn Björgvin Páll
Gústavsson varði fjórtán skot en Rúmenía er á meðal þjóða
sem keppa á HM í Króatíu síðar í mánuðinum.
„Þetta var svolítið brösugt í byrjun þar sem við vorum að klúðra
miklu af dauðafærum en mér fannst við samt alltaf vera með þetta í
hendi okkar. Við vorum komnir með einhver tíu mörk í forskot eftir
um fjörtíu mínútur og vorum að ná að refsa þeim með hröðum
sóknum en þá gerðum við breytingar á liðinu sem gengu ekki
upp og misstum þetta niður í tvö mörk. Við komum svo upp
aftur í lokin og kláruðum þetta en þetta er samt lið sem við
eigum ekki að tapa fyrir,“ segir Róbert Gunnarsson sem
borið hefur fyrirliðaband íslenska liðsins í undanförnum
leikjum.

Íslenska liðið er búið að spila þétt síðustu daga og álagið talsvert á
hópunum, sér í lagi eftir að fjórir leikmenn höfðu meiðst. Því var
brugðið á það ráð að kalla á Valdimar Fannar Þórsson og markvörðinn Magnús Gunnar Erlendsson inn í leikmannahóp íslenska liðsins, en þeir komu inn í hópinn til þess
að leysa hina meiddu Aron Pálmarsson og markvörðinn Hreiðar Guðmundsson af hólmi.
„Nýju mennirnir komu báðir vel inn í þetta og Maggi
var að spila sinn fyrsta landsleik og fær örugglega að
kenna á vígsluathöfninni eftir lokaleikinn í mótinu,“ segir
Róbert á léttum nótum.
Íslendingar leika annan leik sinn í mótinu í dag þegar
þeir mæta Dönum.
„Það er alltaf gaman að mæta Dönum og þeir eru að
vanda með mjög gott lið. Þjálfari þeirra segist hins vegar
harma að við erum ekki með okkar sterkasta lið gegn
þeim þar sem hann hafi verið að vonast eftir alvöru leik.
Við þurfum náttúrulega bara að refsa honum fyrir þennan
hroka inni á vellinum,“ segir Róbert ákveðinn.

Sögulegur KR-sigur í Seljaskóla
Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR, viðurkenndi að bikarleikurinn á móti Keflavík hefði sett sitt mark á
undirbúning liðsins en var ánægður með einbeitingu sinna manna sem unnu 18 stiga sigur á ÍR í gær.
KÖRFUBOLTI KR-ingar urðu fyrsta

liðið í sögu úrvalsdeildar til að
vinna fyrsta leikinn á nýju ári
eftir að hafa unnið alla leikina
fyrir áramót þegar þeir unnu 9880 sigur á ÍR í Seljaskólanum í
gær.
ÍR-ingar byrjuðu mjög vel og
komust í 13-4 og 16-11 en Jón
Arnór Stefánsson skoraði þá 6 stig
í röð og í framhaldinu tóku KRingar góð tök á leiknum og voru
komnir 52-38 yfir í hálfleik. ÍR
náði smá spretti í lok þriðja leikhluta en gott leikhlé Benedikts
Guðmundssonar, þjálfara KR
skerpti á hans mönnum sem lönduðu öruggum sigri.
Bakverðir KR-liðsins, Jakob
Sigurðarson og Jón Arnór Stefánsson, léku mjög vel að vanda og
voru saman með 39 stig og 11 stoðsendingar. Þá kom Darri Hilmarsson öflugur inn af bekknum og
Fannar Ólafsson var grimmur á
báðum endum vallarins.
„Þeir fengu lítið gefins í þessum
leik og ég hafði aldrei áhyggjur
þótt að við höfum lent einhverjum
10 stigum undir. Við erum líka

ÁKVEÐNIR Jón Arnór Stefánsson fór fyrir KR-liðinu og skoraði öll 20 stigin sín í fyrstu

þremur leikhlutunum.

ekki heldur búnir að gleyma að við
duttum út fyrir þeim í fyrra,”
sagði Benedikt Guðmundsson,
þjálfari KR, sem var sáttur við
einbeitingu sinna manna í gær.
„Ég var með leikinn á sunnudaginn í kollinum og reyndi að
halda lykilmönnunum eins mikið
útaf og ég gat. Það er erfitt að fá

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

leik á föstudegi og sunnudegi og
fá engan tíma til að undirbúa
seinni leikinn. Þetta er eins og að
fá tvö próf sama dag því þú ert að
undirbúa þig fyrir bæði,“ sagði
Benedikt en KR mætir Keflavík í
bikarnum á morgun.
Ómar Sævarsson var bestur ÍRinga en KR-ingum gekk lengstum

vel að stoppa Hreggvið Magnússon
sem skoraði 10 af 23 stigum sínum
þegar sigur KR-liðsins var í höfn.
Það munaði miklu að Sveinbjörn
Claessen meiddist í upphitun.
„Ég er ekki nægilega sáttur við
sjálfan mig. Við vorum líka að
gera of mikið af mistökum í vörninni og þeir eru bara með það gott
lið að þeir refsa þér um leið,” sagði
ÍR-ingurinn Hreggviður Magnússon. ÍR-hefur tapaða fyrir Grindavík og KR í síðustu leikjum en
Hreggviður segir þau vera góð lið
en ekki ósigrandi.
„Þetta eru bæði lið sem er hægt
að vinna og við eigum eftir að gera
góða hluti þegar líða tekur á tímabilið. Við höfum verið að spila á
móti toppliðum og höfum verið að
spila vel á köflum. Það er klárlega
stígandi hjá okkur og ég hlakka til
komandi leikja. Það er ekkert
nema bjartsýni hjá okkur. Við
förum nú til Grindavíkur í átta
liða úrslitum bikarsins á mánudaginn sem verður gríðarlega
skemmtilegur leikur og ég hlakka
til að hefna mín þar,“ sagði Hreggviður.
ooj@frettabladid.is

Haukastúlkur styrktu stöðu sína á toppi N1-deildarinnar með 29-26 sigri gegn Valsstúlkum í gærkvöld:

Haukar náðu sex stiga forskoti á toppnum
HANDBOLTI Haukar sigruðu Val í
hröðum og spennandi leik, 29-26,
á Ásvöllum í gær í N1 deild
kvenna. Haukastelpur eru þar
með komnar með sex stiga forskot á Stjörnuna á toppi deildarinnar en Stjarnan á þrjá leiki til
góða. Valur er í þriðja sæti átta
stigum á eftir Haukum og er úr
leik í baráttunni um deildarmeistaratitilinn.
Haukar byrjuðu betur með
Ramune Pekarskyte í banastuði.
Þegar Ramune hafði skoraði
fimm mörk snemma leiks brugðu

Valsstelpur á það ráð að taka
stórskyttuna úr umferð og
við það riðlaðist sóknarleikur
Hauka. Valur komst yfir og
var einu marki yfir í leikhlé, 15-14.
„Ég bjóst við að þær
myndu taka hana úr
umferð allan leikinn
eins og önnur lið hafa
gert þannig að það
átti ekki að koma
okkur á óvart,“ sagði
Díana Guðjónsdóttir þjálfari Hauka í leikslok.

Haukar leystu úr vandræðum sínum í síðari hálfleik og
komust yfir strax í upphafi
síðari hálfleiks og létu forystuna aldrei af hendi þó
ekki hafi munað meira
en tveimur mörkum á
liðunum þar til á síðustu mínútu þegar
Haukar gerðu út um
leikinn.
HANNA Var öflug að vanda

fyrir Hauka og skoraði níu
mörk.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Þetta eru tvö mjög góð lið á
toppnum. Maður vissi að þetta
yrði erfitt en það er gott að ná að
skilja Val aðeins eftir og það var
það sem við ætluðum okkur,“
sagði Díana.
Bæði lið gerðu sig sek um
marga sóknarfeila sem rekja má
til mikils hraða í leiknum sem var
bráðskemmtilegur á að horfa. Það
sem skildi á milli í lokin var frábær leikur Ramune sem gat skorað í hvert skipti sem hún komst í
námunda við punktalínuna.
-gmi
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> Haley Joel Osment

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI HLUSTAÐI Á GARÐKÖNNUNA OG HRÆRIVÉLINA POPPLAND

„Ólíkt öðru fólki þá er ég hrifinn af kóngulóm og ekkert
lofthræddur. Það eina sem
ég hræðist er það óþekkta
og það sem ég get ekki
skilið.“
Osment fer með aðalhlutverkið
í myndinni Gervigreind (Artificial Intelligence) sem sýnd
er í Sjónvarpinu í
kvöld.

Poppið í öllum litum regnbogans
Þegar talið berst að rekstri Ríkisútvarpsins kemur alltaf upp að einhverjum páfanum finnist nú upplagt að leggja niður Rás 2 því aðrir
miðlar gætu auðveldlega séð um að spila rokk og popp. Í þessari
skoðun felst bæði upphafning á „menningarlegri“ tónlist og þóttafullt
andvarp yfir „poppskraninu“, eins og páfuglar elítunnar hafa löngum
kallað tónlist pöpulsins. Ekki fyrir svo löngu sátu páfarnir og
rispuðu „óæskileg“ lög af vínylplötunum í safni útvarpsins, en
nú þykir þeim sem sé best að slaufa Rás 2 bara alveg.
Auðveldasta leiðin til að hrekja staðhæfingar þessara
radda er að líta á lagaval annarra stöðva. Þar er jafnan gert
ráð fyrir niðurnjörvuðum markhópum og allt í lagi með það,
eins lengi og fólk sættir sig við að láta hólfa sig. Markhópur
Rásar 2 er allir markhópar og þegar hundrað vinsælustu
lög síðasta árs á voru spiluð í vikunni mátti heyra hvar
áherslurnar liggja. Helmingurinn er íslensk lög og úr öllu
litrófinu, restin erlent efni og sömuleiðis alls konar. Á
meðan aðrar stöðvar eru kannski bara með blátt eða

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar Kóalabræðurnir, Herramenn, Sammi, Músahús
Mikka, Húrra fyrir Kela!, Ævintýri Kötu kanínu, Arthúr, Millý og Mollý, Fræknir ferðalangar og Þessir grallaraspóar.

19.10

STÖÐ 2

Beethoven.

10.30 Leiðarljós (e)
11.15 Leiðarljós (e)
12.00 Kastljós (e)
12.40 Mótorsport 2008
13.10 Óskastundin (Five Children and
It) (e)

14.40 Hr. Deeds (Mr. Deeds)(e)
16.15 Á heimleið - Ferðin ótrúlega
(Homeward Bound: The Incredible Journey) (e)

19.45

▼

America‘s Funniest
SKJÁREINN
Home Videos

17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Spaugstofan
20.10 Söngvakeppni Sjónvarpsins 2009
20.45 Hrúturinn Hreinn
20.55 Söngvakeppni Sjónvarpsins

2009 - símakosning

21.10 Gervigreind (Artificial Intelligence)

20.30

Sex and the City

STÖÐ 2 EXTRA

Bandarísk bíómynd frá 2001. Sagan gerist í ekki ýkja fjarlægri framtíð og segir frá 11
ára véldreng sem þráir að eignast móður
sem elskar hann. Aðalhlutverk: Haley Joel
Osment, Frances O’Connor og Jude Law.

20.45

Hrúturinn Hreinn

SJÓNVARPIÐ

Tennessee Titans – BaltSTÖÐ 2 SPORT
imore Ravens

Ú

08.40 PGA Tour 2008 - Year in Review

08.00 Algjör Sveppi Ruff‘s Patch, Þor-

09.35 Inside the PGA Tour 2009

lákur, Doddi litli og Eyrnastór, Blær, Gulla og
grænjaxlarnir, Kalli og Lóa og Hvellur keppnisbíll.

Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni.

09.30 Könnuðurinn Dóra
09.55 Krakkarnir í næsta húsi
10.20 Íkornastrákurinn
10.45 Njósnaraskólinn
11.10 Prehistoric Park (2:6)
12.00 Sjálfstætt fólk
12.35 Bold and the Beautiful
12.55 Bold and the Beautiful
13.15 Bold and the Beautiful
13.35 Bold and the Beautiful
13.55 Bold and the Beautiful
14.20 The Big Bang Theory (6:17)
14.50 Back To You (7:17)
15.20 Flight of the Conchords (6:12)
15.50 Cold Case (9:18)
16.35 Sjálfstætt fólk (15:40)
17.10 ET Weekend
18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

Árið gert upp í PGA mótaröðinni.

10.00 Enski deildarbikarinn Útsending
frá leik Tottenham og Burnley.
11.40 NBA körfuboltinn Útsending frá
leik Cleveland og Boston í NBA.

18.25 Survivor (13:16) (e)
19.15 30 Rock (15:15) Bandarísk gam-

15.10 Skills Challenge
16.45 World Supercross GP Öll mót

ansería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin
fara á kostum í aðalhlutverkunum. (e)

ársins skoðuð í bak og fyrir.

17.40 Spænski boltinn. La Liga Report
Fréttaþáttur spænska boltans þar sem hver
umferð fyrir sig er skoðuð í bak og fyrir.

18.10 Meistaradeild Evrópu Útsending
frá úrslitaleik Man. Utd og Chelsea.
20.55 NFL deildin. NFL Gameday Rich
Eisen og Deion Sanders skoða allar viðureignirnar og spá í spilin.

21.25 NFL deildin Bein útsending frá
leik Tennessee Titans og Baltimore Ravens.
00.25 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

in af einni vinsælustu gamanseríu allra
tíma. Útvarpssálfræðingurinn Frasier Crane
er engum líkur og sérviska hans og snobb
eiga sér engin takmörk.

20.35 90210 (1:24) Sjálfstætt framhald á
vinsælustu unglingaseríu allra tíma, Beverly
Hills 90210 (e)
um lækninn skapstirða, dr. Gregory House
og samstarfsfólk hans. (e)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Lottó
19.01 Veður
19.10 Beethoven. Story of a Dog

22.15 Law & Order. Special Victims
08.55 Enska 1. deildin Útsending frá leik
Reading og Watford í ensku 1. deildinni.

10.35 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.35 PL Classic Matches Liverpool Man United, 1997.

20.35 A Good Year Rómantísk gaman-

12.05 Premier League Preview Hitað

mynd með Russel Crow, Marion Cotillard og
Albert Finney í aðalhlutverkum.

12.35 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-

22.30 Doom Hörkuspennandi og hroll-

ing frá leik Aston Villa og WBA.

vekjandi mynd byggð á samnefndum tölvuleik með Dwayne Johnson í aðalhlutverki. Í
framtíðinni er rannsóknarstöð á plánetunni
Mars. En eitthvað skelfilegt er á seyði þar.
Öllum rannsóknum hefur verið hætt og öll
samskipti liggja niðri. Hópur úrvalshermanna
er sendur í leiðangur til að komast að því
hvað sé á seyði.

14.50 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Arsenal og Bolton í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. Portsmouth - Man. City
Sport 4. Newcastle - West Ham Sport 5. Everton - Hull Sport 6. Fulham - Blackburn

A
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20.10 Frasier (24:24) Síðasta þáttaröð-

21.25 House (16:16) Bandarísk þáttaröð

Sankti Bernharðshundurinn Beethoven
sleppur naumlega úr klóm harðbrjósta
hundaræningja og finnur sér tilvalinn dvalarstað á heimili Newton fjölskyldunnar. Með
aðalhlutverk fara Charles Grodin, Bennie
Hunt, Oliver Plat og Stanley Tucci.

22.00 Bad News Bears
00.00 Gattaca
02.00 Uninvited Guest
04.00 Bad News Bears
06.00 Hot Shots!

19.45 America’s Funniest Home
Videos (40:42) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa
fest á filmu.

það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi
þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Look Who‘s Talking
10.00 An Inconvenient Truth
12.00 Keeping Up With the Steins
14.00 Home for the Holidays
16.00 Look Who‘s Talking
18.00 An Inconvenient Truth
20.00 Keeping Up With the Steins

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.35 Vörutorg
14.40 Dr. Phil (e)
15.25 Rachael Ray (e)
16.10 Rules of Engagement (2:13) (e)
16.40 The Contender (7:10) (e)
17.35 Are You Smarter Than a 5th
Grader? (20:27) (e)

13.40 Æfingamót í Svíþjóð Útsending
frá leik Íslendinga og Egypta.

ity) (e)

Gamanmynd um ungan dreng sem þarf að
takast á við unglingsárin ásamt því að reyna
skilja afar torkskilda fjölskyldu sína.

21.25

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og
vinir, Hlaupin, Litla risaeðlan og Lalli.

▼

23.35 Hver er morðinginn? (Ident-

SKJÁREINN

▼

SJÓNVARPIÐ

▼

LAUGARDAGUR

bleikt er allur regnboginn undir á Rás 2. Hvergi annars staðar er hægt
að búast við Ingó og Veðurguðunum á eftir Megasi eða Á móti sól á
eftir Sigur Rós. Eflaust gætu stöðvar án ríkisstyrkja tekið upp svona
hrært lagaval, en þær gera það bara ekki, þrátt fyrir mikla hlustun á
Rás 2.
Hlutverk Rásar 2, jafnvel lögbundið, er að vera sagnfræðilegur
heimildabanki poppsins og að hlúa að grasrótinni. Þar hefur Óla Palla
og félögum í Popplandi tekist vel upp, enda rétt fólk á réttum stað,
fullt af eldmóði og áhuga og gerandi allt sem í þeirra valdi stendur
að standa í lappirnar þrátt fyrir endalausa niðurskurði og bólmóð.
Nú þegar upp hefur komist að bankavíkingarnir eru bara ekkert
klárir og ekkert merkilegir getur örmjóa þjóðarstoltið haldið
dauðahaldi í það eitt að útrásarpoppararnir okkar fari ekki
líka í gjaldþrot. Og að við eignumst kannski einhverja
fleiri sem meikaða. Að fleiri bjarkir laufgist og aðrar
rósir springi út. Enginn vökvar þann garð betur en
Rás 2.

00.15 The Guardian
02.30 Wild Hogs
04.05 Hollywoodland

11.05 PL Classic Matches Arsenal Man. United, 1997. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum.

17.15 Enska úrvalsdeildin Bein útsending frá leik Stoke og Liverpool.

19.30 4 4 2
22.20 4 4 2
23.30 4 4 2
00.40 4 4 2

Unit (21:22) Bandarísk sakamálasería um
sérdeild lögreglunnar í New York sem rannsakar kynferðisglæpi. (e)

23.05 Rush Hour 2 Hasargamanmynd
frá 2001 með Jackie Chan og Chris Tucker í
aðalhlutverkum. (e)

00.35 Mike Basset England Manager
Gamanmynd frá 2001 þar sem gert er
stólpagrín af enska landsliðinu í fótbolta og
þjálfun þess. (e)

02.05
02.55
03.45
04.45

Jay Leno (e)
Jay Leno (e)
Vörutorg
Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni
viku Endurtekið á klst. fresti.

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

VIÐ MÆLUM MEÐ

Söngvakeppni Sjónvarpsins
Sjónvarpið kl. 20.10

STÖÐ 2 KL. 20.35
A Good Year
Rómantísk gamanmynd í
leikstjórn Ridley Scott um
breskan verðbréfasala sem
erfir kastala og vínekru í
Frakklandi. Hann sér þar
möguleika á góðum hagnaði og ákveður að gera
staðinn upp og selja hann.
Þegar á staðinn er komið
uppgötvar hann hins vegar
að lífið hefur upp á meira
að bjóða en að græða
peninga. Óskarsverðlaunahafarnir Russel Crow og Marion Cotillard fara með aðalhlutverkin ásamt
Albert Finney.

Í kvöld verða flutt fjögur lög af þeim
sextán sem valin hafa verið til þátttöku í Söngvakeppni Sjónvarpsins
2009. Alls bárust keppninni 217 lög
en þar af voru fimmtán lög valin og til
viðbótar var Örlygi Smára, sigurvegara
keppninnar í fyrra, boðið að taka þátt.
Símakosning mun skera úr um hvaða
tvö lög komast áfram í
undanúrslit.
Þeir höfundar sem
eiga lög í þættinum
í kvöld eru Halldór
Guðjónsson, Valgeir
Skagfjörð, Óskar Páll
Sveinsson og Heimir
Sindrason. Kynnar eru
Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir og Eva
María Jónsdóttir.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Johann Sebastian Bach: Tónsnillingur
20.00 Sagnaslóð
20.40 Kvöldtónar
21.10 Jón lærði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Djasskviss á Jazzhátíð
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

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

16.00 Hollyoaks (96:260)
16.25 Hollyoaks (97:260)
16.50 Hollyoaks (98:260)
17.15 Hollyoaks (99:260)
17.40 Hollyoaks (100:260)
18.05 Help Me Help You (12:13)
18.30 Smallville (19:20) Sjöunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að berjast við
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

19.15 Justice (13:13) Þættir sem gerast á
eftirsóttri lögfræðistofu í Los Angeles þar sem
stóru og umtöluðu málin koma inn á borð
og ósjaldan tengjast þau ríka og fræga fólkinu. Þáttunum hefur verið líkt við Practice.

20.00 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar. Hann fær góða viðmælendur í heimsókn og auk þess verður boðið
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.

▼

20.30 Sex and the City (5:18) Sex
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborginni New York.

21.00 Sex and the City (6:18)
21.30 E.R. (18:25) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

22.15 Help Me Help You (12:13)
22.40 Smallville (19:20)
23.25 Justice (13:13)
00.10 Sex and the City (5:18)
00.35 Sex and the City (6:18)
01.00 E.R. (18:25)
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

NÚ ER LAG
-AÐ KJÓSA!
Í KVÖLD KL. 20:00 HEFST UNDANKEPPNI SÖNGVAKEPPNI SJÓNVARPSINS
2009. ÞÁ VERÐA FLUTT FYRSTU FJÖGUR LÖGIN AF SEXTÁN. ÞJÓÐIN KÝS SVO
HVAÐA TVÖ LÖG KOMAST ÁFRAM Í ÚRSLITAKEPPNINA MEÐ ÞVÍ AÐ HRINGJA
EÐA SENDA SMS. KYNNAR Í ÁR VERÐA ÞÆR RAGNHILDUR STEINUNN OG
EVA MARÍA. FYLGSTU MEÐ FRÁ BYRJUN!

18.00
19.00
19.30
20.00

Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
Kristinn H. Kristinn H. Gunnarsson
Birkir Jón Birkir Jón Jónsson

Lífsblómið Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir

21.00 Kolfinna Kolfinna Baldvinsdóttir
21.30 Líf og land Valdemar Ásgeirsson
22.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
23.00 Neytendavaktin Ragnhildur Guðjónsdóttir

23.30 Íslands safarí Akeem Richard
Oppong

10.00 Børneblæksprutten 10.15 Tidens tegn
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10
Troldspejlet 11.30 Julesession med Nik & Jay
12.15 Update Highlight 12.35 Family Guy 13.00
X Factor 14.00 Hammerslag 14.35 Miss Marple
16.10 Før søndagen 16.20 Held og Lotto 16.30
Kaj og Andrea 17.00 Radiserne 17.30 TV Avisen
med vejret 17.55 SportNyt 18.10 Galapagosøerne 19.00 Sport 2008 21.15 Daylight 23.05
En sag for Frost

10.15 Sport i dag 11.40 V-cup kombinert 12.15
EM skøyter 12.50 V-cup hopp 14.45 EM skøyter
16.00 Sport i dag 16.15 V-cup skiskyting 17.00
Propp og Berta 17.25 Underbuksepiratene 17.30
ORPS 18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning
18.55 Idrettsgalla 2009 20.55 Med hjartet på rette
staden 21.40 Idrettsgalla 2009. Nachspiel 22.00
Kveldsnytt 22.15 Shakespeare in Love

SVT 1
10.05 Vinterstudion 11.10 Alpint 12.10 Alpint
13.05 Vinterstudion 14.25 Inför Guldbaggen
2009 14.35 Nobelkonsert 15.50 På spåret
16.50 Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 17.00
Rapport 17.15 Disneydags 18.00 Habib 18.30
Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 Stjärnorna på slottet 20.00 Burn Up 21.30 Dom kallar oss artister
22.00 Piedras - Livets labyrint 00.15 Sändningar
från SVT24

ANNAÐ OG MEIRA
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PERSÓNAN
Guðjón Rúnar Emilsson

Frjósamir útvarpsmenn á Rás 2

Aldur: 29 ára.
Starf: Eigandi
verslunarinnar
Fígúru.
Fjölskylda: Bý
með Kristu Hall
og passa einstaka sinnum
hundinn Frosta.

Foreldrar:

Emil Guðjónsson
fjármálastjóri
og Guðríður
Halldórsdóttir
kennari.

Stjörnumerki: Steingeit.
Búseta: Í fjölbýli á mörkum 101
Reykjavík.

Guðjón Rúnar Emilsson hannar
og selur boli með áletruninni „Helvítis fokking fokk“.

1

2

7

9

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

LÁRÉTT
2. elds, 6. sjúkdómur, 8. nár, 9.
sigað, 11. hljóta, 12. slæm skrift, 14.
smápeningar, 16. í röð, 17. iðka, 18.
skelfing, 20. tveir eins, 21. vangi.
LÓÐRÉTT
1. fyrirhöfn, 3. fisk, 4. þróttur, 5.
skjön, 7. ströngull, 10. efni, 13. frjó,
15. svall, 16. dá, 19. ónefndur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. ómak, 3. ál, 4. lífsafl, 5.
ská, 7. strangi, 10. tau, 13. fræ, 15.
rall, 16. mók, 19. nn.
LÁRÉTT: 2. báls, 6. ms, 8. lík, 9. att,
11. fá, 12. krafs, 14. aurar, 16. mn, 17.
æfa, 18. ógn, 20. ll, 21. kinn.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Nepal.
2 Um 120 þúsund Íslendingar.
3 Ofur-Hugi Halldórsson.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Óhætt er að segja að frjósemin sé
mikil á Ríkisútvarpinu, en þar
eiga nú þrír landsþekktir útvarpsmenn von á börnum á komandi
mánuðum.
„Við vitum kynið og eigum von á
barninu í maí,“ segir dagskrárgerðarmaðurinn Freyr Eyjólfsson
sem á von á sínu fyrsta barni með
Hólmfríði Önnu Baldursdóttur,
upplýsinga- og fjáröflunarfulltrúa
UNICEF á Íslandi. Útvarpsmaðurinn Matthías Már Magnússon á
jafnframt von á sínu fyrsta barni
með Þórunni Edwald sem starfar
hjá 66° Norður. Matthías starfaði
áður á útvarpstöðinni X-ið 97.7, en
hóf störf á Rás 2 síðastliðið vor.
„Við eigum von á stúlku 20. febrúar,“ útskýrir Matthías og segir

meðgönguna hafa gengið eins og í
sögu.
Þá á Popplandskóngurinn og
tónlistarstjóri Rásar 2, Ólafur Páll
Gunnarsson, von á sínu þriðja
barni með Stellu Maríu Sigurðardóttur í júní. Ólafur Páll, betur
þekktur sem Óli Palli, á tvö börn
fyrir sem eru sextán og fjórtán
ára gömul. Aðspurður segist hann
ekki vilja vita kynið. „Ég er alveg
á móti því. Ég veit ekki hvort að ég
fæ að ráða því, en þannig finnst
mér að það eigi að vera,“ segir Óli
Palli og brosir.
- ag
ÞRJÚ BÖRN Á LEIÐINNI Útvarpsmenn-

irnir Freyr Eyjólfsson, Matthías Már
Magnússon og Ólafur Páll Gunnarsson
eiga allir von á börnum á komandi
mánuðum.

LEIFUR B. DAGFINNSSON: MIKIL VONBRIGÐI FYRIR KVIKMYNDAIÐNAÐINN

Milljarðamynd Baltasars
hugsanlega tekin á Írlandi
Raunveruleg hætta er á því að víkingamynd Baltasars Kormáks
verði ekki tekin upp hér á landi
heldur verði veigamestu tökurnar
fluttar til Írlands. Þetta segir Leifur B. Dagfinnsson, samstarfsmaður Baltasars við gerð myndarinnar og framleiðandi hjá True North.
Framleiðslukostnaður við víkingamyndina er talinn nema fjórum til
sex milljörðum íslenskra króna.
Að sögn Leifs eru írsk yfirvöld
að reyna að lokka kvikmyndagerðarfólk til sín með því að
hækka endurgreiðslu um fimm
prósent, frá tuttugu yfir í tuttugu
og fimm prósent. Leifur óskar því
eftir aðstoð frá íslenskum stjórnvöldum þannig að tryggt sé að
myndin verði að mestu leyti gerð
hér. „Kerfið á Írlandi virkar
þannig að þú leggur 75 prósent
framleiðslukostnaðarins inn á
sérstakan reikning og ríkið kemur
til móts við það með sínum 25 prósentum,“ útskýrir Leifur. Endurgreiðsluprósentan á Íslandi til
kvikmyndagerðar er hins vegar
fjórtán prósent. Leifur telur það
ekki nógu hátt hlutfall til að lokka
stóra erlenda aðila til landsins
þrátt fyrir að íslenska krónan hafi
hrunið um áttatíu prósent og dollarinn styrkst sem því nemur. „Ef
endurgreiðslan væri hærri, þá
hefðu íslenskir kvikmyndagerðarmenn í nægu að snúast. Fyrirspurnirnar eru allavega nógu
margar.“
Leifur tekur skýrt fram að bæði
hann og Baltasar muni leggja sitt
á vogarskálarnar við að fá kvikmyndina til Íslands. Þeir séu hins
vegar ekki peningamennirnir, þeir
hafi úrslitavaldið. „Framleiðendurnir hafa mikinn áhuga á því að
vinna myndina hér á landi, þeir
vilja eiga fundi með ráðamönnum

FRÉTTIR AF FÓLKI
G´n´R – bandið
treður upp í
kvöld í Bíóhöllinni
uppi á Skaga. Er
þetta fyrsta „gigg”
hljómsveitarinnar
eftir slagsmálin sem brutust út
innan hennar í eftirpartíi úti í Eyjum.
Þá rauk Gunnar Bjarni í Grétar Bulgretzky en mildilega tókst að ganga
á milli. Gunni Bjarni er þekktastur
fyrir framgöngu sína í Jet Black Joe
en Grétar hefur komið fram með
Kalla Bjarna. Lengi var óvíst um
hvort hljómsveitin væri starfhæf en
svo virðist sem sverðin hafi verið
slíðruð.
Eitt umtalaðasta sjónvarpsviðtal
undanfarinna daga og vikna er spjall
Sigmars Guðmundssonar við Bjarna
Ármannsson sem kom í kjölfar
greinar Bjarna í Fréttablaðinu. Í magasín-bransanum
er slegist um feitustu
bitana eins og fram hefur
komið og getur ritstjóri
Kastljóssins, Þórhallur
Gunnarsson, verið
harður í horn að taka
í þeim efnum. Hins
vegar hljóp óvænt á
snærið hjá honum
að þessu sinni því Sölvi Tryggvason
var búinn að ganga frá því að Bjarni
kæmi í settið til sín í Ísland í dag. En
þau fastmæli reyndust bundin við
Sölva, sem í millitíðinni var rekinn,
og fór Bjarni því í Kastljósið.

TÖKUSTAÐIR Á ÍSLANDI SKOÐAÐIR Baltasar Kormákur kom hingað með bandarískum

framleiðendum síðasta haust og skoðaði tökustaði. Nú gæti verkefnið verið í hættu
hér á landi og flust yfir til Írlands.

um þessi mál og ætla að koma til
landsins í lok mánaðarins.“ Leifur
segir um gríðarleg verðmæti að
ræða. Hann áætlar að tvö hundruð
störf skapist í kringum myndina
en samkvæmt fyrstu áætlunum
hefst vinna við hana strax í apríl á
þessu ári. „Við skulum átta okkur
á því að þessi mynd gæti gert svipaða hluti fyrir Ísland og Hringadróttinssaga gerði fyrir Nýja-Sjáland,“ segir Leifur.

Einar Karl Haraldsson, aðstoðarmaður iðnaðarráðherra, sagði
að Össur Skarphéðinsson myndi
ekki tjá sig um þetta einstaka
atriði. Hann hefði rætt við Baltasar Kormák um þessi mál og við
fleiri
kvikmyndagerðarmenn.
„Það hefur verið farið yfir þessi
mál í ráðuneytinu og þau eru til
skoðunar. Hins vegar er ekki hægt
að lofa neinu,“ segir Einar Karl.
freyrgigja@frettabladid.is

Í vikulokin heitir útvarpsþáttur
sem er á Rás 1 í umsjá Hallgríms
Thorsteinssonar en sama heiti ber
þáttur sem er á Sögu síðdegis í dag
í umsjá Halldórs E. og Markúsar
Þórhallssonar. Gestir þáttarins eru
forvitnilegur samsetningur, tveir
menn sem margir líta til nú þegar
„hið Nýja Ísland” er á döfinni: Heimspekingurinn og handboltakappinn
Ólafur Stefánsson og
Þorvaldur Gylfason. Ólafur
er að verða eftirsóttur
fyrirlesari og hafði meðal
annars framsögu og
ræddi við hóp fólks á
opnum fundi í Mosfellsbæ í vikunni.
-jbg

Vöðvar Péturs Jóhanns fundnir
Virkjum það
góða í okkur

www.solskinsdrengurinn.is

Verkefnið er styrkt af
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„Þetta passar, ég er búkurinn hans
Péturs Jóhanns,“ segir Konráð
Valur Gíslason, einkaþjálfari í
World Class. Að undanförnu hafa
birst flennistórar myndir af gamanleikaranum Pétri Jóhanni Sigfússyni í tilefni af sýningunni Sannleikurinn sem frumsýnd verður í
Borgarleikhúsinu í febrúar. Töluvert hefur verið rætt og ritað um
hver eigi þennan vel þjálfaða líkama. Egill „Gillzenegger“ Einarsson vísaði því á bug í samtali við
Monitor að hann væri maðurinn og
Fréttablaðið hafði spurnir af því að
útvarpsmaðurinn og fitnesskóngurinn Ívar Guðmundsson væri
maðurinn. Ívar sagðist ekkert hafa
komið nálægt þessu.
Pétur Jóhann er á myndunum í
ansi góðu formi, varla fitugramm
utan á honum. Grínistinn á andlitið
skuldlaust en kroppurinn er í eigu
Konráðs. „Ég held að ég sé einn af
fáum í þessum geira sem er svipaður á hæð og Pétur og er ekki allur

Í TOPPFORMI Pétur Jóhann virkar í toppformi á myndunum. Hann á andlitið
skuldlaust en búkurinn er í eigu Konráðs
Vals Gíslasonar.

útkrotaður í húðflúrum,“ svarar
Konráð þegar hann er inntur eftir
því hvernig þetta kom til. „Ég þekki
manninn ekki neitt, það var bara
ljósmyndari sem hafði samband
við mig og hafði séð mig í World
Class og vildi fá mig til verksins.“
Konráð segist tiltölulega sáttur við
myndatökuna og útkomuna. Hann
viðurkennir þó að hann hefði viljað
koma sér í betra form. „Fyrirvarinn var enginn og ég skaust bara í
þetta.“
- fgg

VILJAÐ BETRA FORM Konráð Valur er
tiltölulega sáttur við myndirnar en hann
hefði þó viljað vera í betra formi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Casablanca stóll
Nú 31.200 kr.
Áður 78.000 kr.

50

%

A F S L Á T T U R

Borðstofusett:
Borð (180x90),
bekkur og 3 stólar
Nú 152.500 kr.
Áður 305.000 kr.

50

%

A F S L Á T T U R

50

%

A F S L Á T T U R

Borðstofusett:
Borð (180x90)
og 6 stólar
Nú 79.500 kr.

Luca stóll
Nú 19.500 kr.
Áður 39.000 kr.

Áður 159.000 kr.

ÚTSALA

FABRIKAN

í Bæjarlind og Kringlunni

Opið:
Laugardag kl. 10-16
Sunnudag kl. 13-16
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SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Aftur og aftur

E

nn á ný lætur Ísraelsher til skarar skríða og myrðir börn og fullorðna. Sprengjur falla á saklausa
borgara og læknar eru hindraðir í
störfum sínum. Með reglulegu millibili svalar þessi fullkomnasti her
heimsins fýsn sinni. Sama atburðarásin fer af stað í veröldinni. Þjóðarleiðtogar fordæma. Bandaríkjastjórn segir að það séu tvær hliðar á
málinu. Fólk deyr.

HIÐ

síendurtekna ástand á Biblíuslóðum er orðið dæmisaga fyrir
akkúrat það: Endurtekninguna. Líklega er það stærsta viðfangsefni
mannsins – á öllum tímum – að koma
í veg fyrir að skelfilegir hlutir endurtaki sig, aftur og aftur, með sömu
hörmulegu afleiðingunum og síðast.
Hvað þetta verkefni mistekst oft er
síðan til vitnis um það hvað manndýrið er ótrúlega ófullkomið.

Á

Íslandi er blessunarlega enginn
Ísraelsher. Vandamál okkar eru
ekki samanburðarhæf við ógnarumhverfi fólks í Palestínu. En viðfangsefnið er þó í grunninn svipað:
Hvernig á að koma í veg fyrir að
hörmungar endurtaki sig? Þetta er
eilífðarþraut og virðist æði lúmskur vandi. Nú þegar eru farnar að
heyrast raddir hér á landi þess efnis
að nýju bankarnir geti líka farið á
hausinn. Og aftur virðast menn ætla
að hrista höfuðið, vantrúaðir, yfir
þeim viðvörunarorðum og vísa á
bug. Er það ekki nokkuð kunnuglegur upptaktur að ömurlegri atburðarás?

ÞESSI eilífðarvandi endurtekningarinnar er þess eðlis að ekki dugir
að ráðast gegn honum með vel orðuðum yfirlýsingum eingöngu, efasemdarlausum fullyrðingum um að
allt verði jú víst í stakasta lagi í
framtíðinni. Mun róttækari hernaðarlist þarf að stunda gegn þessum
tilvistarlega skratta.
ÞEIR

sem hafa fundið hjá sjálfum
sér djúpar hvatir til þess að feta
brautir sem leiða undantekningarlaust til sjálfseyðingar vita að til
þess að koma í veg fyrir slíkan sálarlegan hildarleik þarf stöðuga
áminningu. Verkefnið er ævarandi.
Sama gildir þegar rætt er um þjóðfélag í heild sinni, eða jafnvel heiminn allan. Fyrir okkur Íslendinga er
ágætis aðferðarfræði að finna í
samskiptum okkar við náttúruöflin,
sjálft veðrið. Við spáum fyrir því,
tölum stanslaust um það, styrkjum
björgunarsveitir svo þær geti bjargað okkur ef illa fer, eigum alls kyns
búnað og hlífðarföt til þess að mæta
því þegar það versnar.

MANNSKEPNAN getur þetta,
þótt hún klúðri því oft. Svona þarf
líka að vakta Gaza, öllum stundum.
Og svona þurfum við Íslendingar – í
okkar fyrirhyggjuleysi og brussugangi – að höndla okkar bagalegu
efnahagsmál.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 10. janúar, 10. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

11.05
11.14

Hádegi

Sólarlag

13.35
13.20

16.06
15.27

Heimild: Almanak Háskólans
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