FISKUR

ætti að vera
á borðum að
í hverri viku
minnsta kosti
samkvæmt
tvisvar
ráðleggingum
flestum verslunum
Lýðheilsustöðvar.
er hægt að
Í
kaupa alls konar
rétti sem auðvelt
góða fiskog fljótlegt er
að skella í ofninn.

FRÉTTABLAÐIÐ/S

TEFÁN

Sölufulltrúar

HILDUR SIF HREINSDÓTTIR

Jóna María

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is

Hildur Sif Hreinsdótti
r
matgæðing
ur
fjölskyldunn býður
i oft upp á
kjúklingasú
puna góðu.

512 5473 Hugi
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Í MIÐJU BLAÐSINS
ot
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HRÁSKIN KA
„PROSCI
með fíkjum,
salati og ferskum UTTO“
parmesanosti
RJÓMALÖ GUÐ
HUMARS ÚPA
með humarfra
uði
VELDU MILLI
ÞRIGGJA AÐALRÉTTA
MARINER AÐUR
KÁLFAHRYGGUR
með ristuðu
grænmeti, kartöflumÁ BEINI
og hunangsk
ryddsósu (4.590 auki
kr.)
ÖND
með appelsínu
sósu og kartöflukö
ku (5.590 kr.)
Béarnaise með NAUTALU ND
grilluðu hvítlauksr
istuðu spínati
og sperglum
(6.590 kr.)
LOGANDI CRÈME
BRÛLÉE
með súkkulaði
ís

Ilmandi kjú
klingasúpa

Rjúkandi heit
súpa á vel
við í kuldatíðin
að ljúffengri
ni þessa dagana.
kjúklingasúpu
í fórum mannsins
Hildur Sif Hreinsdó
síns sem hann
ttir kennari
fann uppskrift
hafði víst lítið
lauksrif. Allt
notað.
grænmeti
smátt

„Ég sendi
manninn minn
reiðslunám
skeið í kvöldskólaá matvogs og hann
kom heim með Kópafulla af uppskrift
möppu
um,“ segir
ur Sif sem
Hildgrípur oft
til

ð er saxað
og byrjað
á að léttsteikj
lauk og púrru
a
í olíu í potti
kjúkli
S

Ellefu tilnefningar
Danny Boyle og félagar
fengu ellefu tilnefningar
til Bafta-verðlaunanna
fyrir kvikmyndina Slumdog Millionaire.
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Fær útrás í
gegnum listina

febrúa

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

• matur • tíska

.is 512 5447

MAGNÚS JÓNSSON

Tilvalið
árshátíð fyrir
ina!

Uppskriftin að súpunni
frá eiginmanninum

SÉRBLAÐ FYLGIR

föstuda
gur
FYLGIRIT

Garðarsson
hugi@365

FRÁBÆR TILBOÐ!

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Frysting hjá Byggðastofnun
Ástandið hefur aldrei verið jafn erfitt hjá Byggðastofnun segir forstjórinn. Erlendar skuldbindingar hafi
þanist út vegna hruns krónunnar og nú sé stóru fjalli lána ýtt á undan í þeirri trú að krónan styrkist.
VIÐSKIPTI „Við stefnum að því að gefa út skulda-

KVIKMYNDIR 28

Tvisvar fengið afkomendur í afmælisgjöf
Árni Björnsson
þjóðháttafræðingur,
á afmæli í dag, eins
og tveir af afkomendum hans.
TÍMAMÓT 22

bréf fyrir þrjá milljarða króna vegna útlána á
árinu, en það verður að segjast eins og er að
þetta hefur aldrei verið jafn erfitt,“ segir Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar.
Stofnunin hafi yfirleitt fjármagnað lán sín
með erlendum lánum eða innlendum lánum
og skuldabréfum. Lán fáist nú ekki að utan.
Erlendar skuldbindingar hafi einnig þanist út
vegna gengishruns og það valdi stofnuninni
vandræðum.
Ekki sé mikið spurt um lán hjá stofnuninni
nú, en töluvert hafi verið um það í fyrra. „Nú

erum við, og aðrar lánastofnanir í landinu, að
ýta á undan okkur stóru fjalli af lánum. Lántakendur hafa fengið skuldbreytingar og frystingu
í stórum stíl. Allt er þetta gert í þeirri trú að
krónan eigi eftir að styrkjast. Gerist það ekki
er viðbúið að erfiðleikarnir verði umtalsverðir,“ segir Aðalsteinn. Stofnunin geti sýnt skuldurum þolinmæði.
„En okkur eru þó takmörk sett, til dæmis þarf
eiginfjárhlutfall okkar að vera í lagi. Hjá okkur
rambar þetta núna í kringum átta prósentin sem
er lögbundið lágmark.“ Eiginfjárhlutfallið var
um 10,3 prósent um mitt síðasta ár, en yfir fjórtán prósent áramótin þar á undan.

Eitt félag af hverjum tíu um allt land gæti
lent í greiðsluþroti í ár, segja fréttir. Aðalsteinn
telur ekki að þetta verði svo slæmt úti á landi.
„Það er í raun ómögulegt að leggja mat á það
hversu trúverðug spá af þessu tagi er. Væntanlega er hér verið að miða við hlutfall af fjölda
kennitalna lögaðila, en það segir ekkert um
fjölda starfa sem kynnu að tapast.“ Víða starfi
tiltölulega margir hjá stórum fyrirtækjum, en
fjölmargir reki einmenningsfélög.
Um stöðu rekstrar á landsbyggðinni almennt
segir hann: „Öldutopparnir voru víðast ekki
mjög háir og vonandi verða dalirnir ekki eins
djúpir á móti.“
- ikh

Stefán Karl Stefánsson:

Örþjóð á krossgötum

Í prufum á
Broadway

Á nýju ári munu mörg skuldsett
fyrirtæki og heimili fara í gjaldþrot eða þurfa að selja eignir upp
í skuldir, segir Haraldur Líndal
Haraldsson

FÓLK Stefán Karl Stefánsson er
einn þeirra sem koma til greina
í hlutverk The Green Goblin í
söngleik um Kóngulóarmanninn.
Söngleikurinn gæti orðið sá dýrasti í sögu Broadway og semja
Bono og The Edge úr U2 tónlistina.
Auk þessa hefur Stefán verið
í prufum fyrir söngleikina Lion
King og Billy Elliot. - fgg / sjá síðu 34

UMRÆÐAN 20

Nick Bradford
snýr aftur
Nick Bradford
hefur samið við
körfuknattleikslið
Grindavíkur og leikur
með liðinu í kvöld.

Flokksþing Framsóknar:

ÍÞRÓTTIR 30

Ekkert víst um
Evrópumálin

VEÐRIÐ Í DAG

STJÓRNMÁL Tillaga um að Ísland
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BÆTIR Í VIND SYÐRA Í dag verða
norðaustan 10-18 m/s á Vestfjörðum, annars hæg suðlæg átt. Sunnanstrekkingur síðdegis. Snjókoma
eða slydda nyrðra en rigning eða
slydda syðra síðdegis.
VEÐUR 4

70,7%

ÓTRÚLEG BJÖRGUN Í NEW YORK Farþegar og áhöfn komust út á vængi vélarinnar skömmu eftir að hún nauðlenti. Þaðan var
fólkinu bjargað í björgunarbáta og ferjur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Yfir 150 komust lífs af þegar Airbus-vél flaug inn í fuglahóp og nauðlenti:

Nauðlending á Hudson-ánni
SLYS Flugvél U.S. Airways af

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,4%

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...

... alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.

gerðinni Airbus A320, með 148
farþega og sex manna áhöfn
innanborðs, brotlenti í Hudsonánni við New York skömmu eftir
flugtak um klukkan hálf fjögur
í gær að staðartíma, hálf níu í
gærkvöldi að íslenskum tíma.
Allir um borð komust lífs af og
var bjargað yfir í björgunarbáta og ferjur sem komu skjótt
á vettvang. Talið er að nokkrir

hafi meiðst við lendinguna, en
ekki alvarlega. Þá fengu nokkrir
aðhlynningu vegna ofkælingar,
en sex stiga frost var í New York
þegar slysið átti sér stað.
Allir sem um borð voru í vélinni komust út á vængi hennar
og þaðan var þeim bjargað yfir
í báta áður en flakið sökk.
Flugmálastjórn Bandaríkjanna taldi í gær að vélin hefði
flogið inn í fuglahóp og því hafi

tveir af hreyflum vélarinnar
misst afl.
Vélin var á leið frá LaGuardiaflugvellinum í New York til
Charlotte í Norður-Karólínu.
Talið er að hún hafi verið í þrjár
mínútur í loftinu áður en henni
var nauðlent. Sjónarvottur sem
sjónvarpsmenn á BBC-sjónvarpsstöðinni ræddu við sagði
flugstjórann hafa unnið þrekvirki.
- kg

gangi til aðildarviðræðna við
Evrópusambandið og leggi síðan
samningsdrög í dóm þjóðarinnar verður lögð fram á flokksþingi
Framsóknarflokksins í dag.
Höskuldur Þórhallsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
sem báðir eru meðal frambjóðenda til formanns, segja alls
óvíst að tillagan verði samþykkt;
andstaða við aðild reynist jafnvel
meiri en margir hefðu búist við.
jse/ sjá síðu 4
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Tveir Pólverjar og Slóvaki hafa tröllatrú á áhrifamætti lýsis:

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

Flytja lýsi til Austur-Evrópu

Sýnataka tefur
heimkomuna

VIÐSKIPTI Tveir Pólverjar og Sló-

Ómar, hefur komið til tals að
þú hannir veggspjald fyrir
Freddy Mercury?
„Nei, því miður. En það hefði verið
geðveikt.“
Listamaðurinn Ómar Örn Hauksson er
önnum kafinn við að hanna veggspjald
fyrir nýjustu kvikmynd Roberts Englund,
sem er þekktastur sem Freddy Krueger í
Nightmare on Elm Street-myndunum.

Sextán handteknir á Selfossi:

Tveir hnepptir í
varðhald í gær
LÖGREGLUMÁL Tveir piltar, sautján

og nítján ára gamlir, voru í gær
úrskurðaðir í gæsluvarðhald í
Héraðsdómi Suðurlands í tengslum við viðamiklar aðgerðir lögreglunnar á Selfossi í fyrrakvöld.
Gerð var húsleit á sex stöðum á Selfossi, í Hveragerði og í
Grímsnesi og sextán handteknir.
Fjórtán þeirra var sleppt eftir
skýrslutöku.
Rannsókn lögreglu beinist að
fíkniefnamálum, þjófnuðum og
innbrotum, meðal annars í gróðurhús í Árnessýslu. Þar hefur
gróðurhúsalömpum verið stolið
til kannabisræktunar.
- kg

TRYGGVAGATA Starfsfólk veitingastaðar-

ins Krua Thai leigði íbúð í húsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bruni við Tryggvagötu:

Karlmaður játaði íkveikjuna
LÖGREGLUMÁL Karlmaður um

fimmtugt játaði í gær eftir yfirheyrslur hjá lögreglu að hafa
kveikt í tveggja hæða húsi við
Tryggvagötu 10 í Reykjavík eftir
hádegi í fyrradag. Engan sakaði í brunanum en húsið er mikið
skemmt.
Maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 19. janúar. Að sögn lögreglu er það gert
á grundvelli rannsóknarhagsmuna.
Ung kona var í húsinu þegar
íkveikjan átti sér stað en hún
komst ósködduð út úr húsinu. - kg

vaki hafa hafið útflutning á lýsi
til Slóvakíu og Tékklands. Allir
hafa þeir verið búsettir hér á
landi.
Þeir Stanley Pétur Kowal, landi
hans Piotr Jakubek og Slóvakinn
Vladimir Rjaby gerðu samning
við Lýsi hf. í ársbyrjun 2008. Þeir
flytja lýsið út í gegnum fyrirtæki
sitt, SP company.
„Þetta er farið að ganga ágætlega hjá okkur núna,“ segir Stanley Pétur. „Við erum með sex lýsistegundir til sölu, meðal annars
lýsisperlur, venjulegt lýsi á flösku
og krakkalýsi. Þetta er komið í
sölu í öllum apótekum í Slóvak-

STANLEY PÉTUR KOWAL Segir mömmu

sína í Póllandi taka lýsi á hverjum degi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

íu og mörgum í Tékklandi. Nú
erum við annars vegar að vinna
í merkingum á tékknesku og sló-

vensku og því að bæta við vörutegundum.“ Lýsi hefur verið selt í
Póllandi í um tíu ár. Stanley segir
fólk vel geta vanist bragðinu af
því, þótt það hafi ekki alist upp
við það frá barnæsku. „Mamma
mín úti í Póllandi tekur alltaf lýsi
í vökvaformi. Ekki ólst hún upp
við það.“
Stanley er ekki óvanur viðskiptum en hann rekur tvær verslanir hér á landi undir nafninu Mini
Market, í Breiðholti og í Keflavík.
Þar að auki rekur hann, ásamt
félaga sínum, fyrirtæki í Póllandi
sem er sérhæft í inn- og útflutningi af ýmsu tagi, meðal annars á
leikföngum frá Kína.
-hhs

Seðlabankinn skýri
misvísandi ummæli
Mat tveggja seðlabankastjóra á stöðu bankakerfisins á síðasta ári stangast á. Annar sagði engar líkur á að bankarnir kæmust af. Hinn sagði að haldið hafi verið í
vonina. Davíð þarf að skýra málin, segir varaformaður Samfylkingarinnar.
EFNAHAGSMÁL Orð tveggja af þrem-

ur seðlabankastjórum um mat
bankans á stöðu viðskiptabankanna á síðasta ári virðast stangast
á, segir Ágúst Ólafur Ágústsson,
formaður viðskiptanefndar Alþingis og varaformaður Samfylkingarinnar.
„Mér finnst Davíð Oddsson
skulda þjóðinni frekari skýringar,“ segir Ágúst Ólafur.
Vitnað hefur verið í orð Davíðs
Oddssonar, aðalbankastjóra Seðlabankans, á lokuðum fundi viðskiptanefndar Alþingis 4. desember. Þingmenn sem sátu fundinn
hafa fullyrt að þar hafi Davíð sagt
að hann hafi varað ráðherra við því
í júní 2008 að viðskiptabankarnir
myndu óhjákvæmilega falla.
Sagt er að Davíð hafi orðað það
þannig að núll prósent líkur væru á
því að viðskiptabankarnir lifðu af
erfiðleika á fjármálamarkaði. Það
hafa þó hvorki Geir H. Haarde forsætisráðherra né Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra viljað kannast við.
Eiríkur Guðnason seðlabankastjóri sagði í viðtali við viðskiptablað Morgunblaðsins í gær að
Seðlabankinn hefði aukið veðlán
til fjármálastofnana á síðasta ári
þar sem haldið hafi verið í vonina
um að kerfið myndi standast þann
ólgusjó sem á því dundi.
„Við töldum ekki fullvíst á þeim
tíma að þetta myndi tapast. Síður
en svo,“ hefur Morgunblaðið eftir
Eiríki.
Þetta vekur óneitanlega spurningar um fyrri ummæli aðalbankastjóra Seðlabankans, segir Ágúst
Ólafur. Hann skuldi þjóðinni skýr-

Á NEFNDARFUNDI Davíð Oddsson sagðist hafa varað stjórnvöld við hruni bank-

anna. Núll prósent líkur væru á að bankarnir lifðu af.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RANNSÓKNARNEFND KANNI UPPTÖKUR
Viðskiptanefnd Alþingis hefur ekki fengið að heyra upptökur af samtölum
seðlabankastjóra, sem Davíð Oddsson aðalbankastjóri sagði til staðar, á
fundi nefndarinnar í desember.
„Ég hef kallað eftir því opinberlega að hann birti þetta, en hef ekki fengið
nein viðbrögð,“ segir Ágúst Ólafur Ágústsson, formaður nefndarinnar.
Ágúst bendir á að nefnd sem Alþingi skipaði til að rannsaka bankahrunið
geti krafist þess að fá upptökurnar. Bankaleynd stöðvi ekki starf hennar.
Nefndin ætti einnig að geta komist að því hvað Davíð átti við þegar hann
sagði á fundi Viðskiptaráðs í nóvember að hann vissi hvers vegna bresk
stjórnvöld beittu hryðjuverkalögum. Treysti Davíð sér ekki til að upplýsa þjóðina geti hann í það minnsta upplýst rannsóknarnefndina segir Ágúst Ólafur.

ingar á þessum misvísandi fréttum
úr Seðlabankanum.
Enginn af bankastjórum Seðlabankans gaf kost á viðtali vegna
málsins í gær. Í skriflegu svari
við fyrirspurn Fréttablaðsins segir
að oftúlkun sé að segja ummælin
misvísandi. Þótt orð bankastjóranna séu ekki nákvæmlega þau
sömu endurómi þau sama mat á
stöðunni.
Í orðum Davíðs á fundi Viðskiptaráðs í nóvember fólst skýr
viðvörun um stöðu mála og hvatn-

ing til að menn taki sér tak, segir
í svari Seðlabankans. Ætla megi
að hlutaðeigandi aðilar hafi tekið
þessi orð alvarlega. Inn á þessa
óvissuþætti hafi verið komið í viðtali Eiríks við Morgunblaðið.
Ríkissjóður hefur yfirtekið 345
milljarða króna kröfur Seðlabankans á fjármálafyrirtæki. Reiknað
er með að um 220 milljarðar af því
séu glatað fé. Þá þarf Seðlabankinn
að niðurfæra eigið fé um 75 milljarða vegna lánanna.
brjann@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra verður
lengur undir læknishendi í Svíþjóð en ráð var fyrir gert að því
er segir í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu. Ingbjörg fór utan
til að fá geislameðferð vegna höfuðmeins sem hún kenndi sér fyrst
í New York þar sem hún gekkst
undir aðgerð. Ingibjörg fór síðan í
aðra aðgerð hér heima. Til stóð að
Ingibjörg yrði aðeins fáeina daga
frá vinnu vegna meðferðarinnar
í Svíþjóð en utanríkisráðuneytið segir að nú hafi verið ákveðið
að taka þurfi sýni á Karólínska
sjúkrahúsinu í Stokkhólmi áður
en hún fer í geislameðferðina. - gar

Framvirkir samningar:

Útilokar tvöfalt
gengi krónu
EFNAHAGSMÁL Ekki stendur til
að færa framvirka gjaldeyrissamninga fyrirtækja í sjávarútvegi og lífeyrissjóða við
gömlu bankana í þá nýju á
öðru gengi en
gengi dagsins,
segir Björgvin
G. Sigurðsson
viðskiptaráðherra.
HugmyndBJÖRGVIN G.
ir eru um að
SIGURÐSSON
leysa með þessu
vanda vegna framvirkra samninga. Sérfræðingur í málefnum
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins segir
að það myndi stöðva lánveitingar
sjóðsins til Íslands.
Björgvin segir málið í höndum
skilanefnda gömlu bankanna. Þar
standi ekki til að færa neitt yfir
á öðru en gildandi gengi. Farið
verði yfir stöðu hvers félags. - bj

Fulltrúi auðmanns frá Katar:

Milljarðalán
var greitt upp
HLUTABRÉF Sheik Al-Thani frá
Katar fékk lán hjá Kaupþingi
til að greiða helming 25,6 milljarða króna hlutar í bankanum.
Þetta hafa Stöð 2 og ríkisútvarpið eftir Telmu Halldórsdóttur,
stjórnarmanni í Q Finance Iceland, íslensku fjárfestingafélagi
Al-Thanis. Sjónvarpið hefur sagt
að greiðsla vegna þessara kaupa
finnist hvergi en í gær var haft
eftir Telmu á Stöð 2 og í ríkisútvarpinu að kvittun væri til sem
sýndi að lán Al-Thanis hjá Kaupþingi, um 12,5 milljarðar króna
að þávirði, hefði verið greitt að
fullu með vöxtum þann 8. október, daginn áður en bankinn féll.
Þá var haft eftir Telmu að hinn
helmingur kaupverðsins hafi
verið tryggður með veðum.
- gar

Hrun fjármálakerfisins gerbreytir umhverfi sveitarfélaga sem þurfa fé að láni:

flugfelag.is

Fundarfriður
Markvissir fundir í friði og ró
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR
GRÆNLAND
NARSARSSUAQ
CONSTABLE POINT
NUUK
KULUSUK

Upplýsingar:
Sími 570 3075
hopadeild@flugfelag.is

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

FÆREYJAR

Opinberar byggingar lagðar að veði
SVEITARSTJÓRNIR Hafnarfjarðar-

bær tekur 400 milljóna króna lán
hjá Nýja Kaupþingi og leggur að
veði byggingar Vatnsveitu Hafnarfjarðar og þjónustumiðstöðvar
bæjarins.
„Við erum að mæta útstreymi
út af lóðamálum,“ segir Lúðvík
Geirsson bæjarstjóri sem kveður Hafnarfjarðarbæ hafa þurft
að endurgreiða milljarða króna
vegna lóða sem skilað hefur verið
til baka. „Það hefur verið mjög
þungt á seinni hluta síðasta árs og
það er enn í pípunum.“
Að sögn Lúðvíks valda breytingar á fjármálamörkuðum því að
bærinn þarf að veðsetja fasteignir gegn lánum. Áður hafi Hafnarfjarðarbær tekið erlend lán eða lán
hjá Lánasjóði sveitarfélaga og þá
lagt tekjur bæjarins að veði. Nú sé
ekki aðgangur að þessum lánum.
Viðskiptabankarnir hafi skerpt

VATNSVEITA HAFNARFJARÐAR Byggingin

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HAFNARFJARÐAR

er veðsett fyrir 250 milljónir.

Veðsett fyrir 150 milljónir króna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

á sínum vinnureglum og krefjist
veða í fasteignum.
„Menn hafa verið að velta
skammtímalánum á undan sér
en nú tökum við lán til fimm ára
til þess að hafa meira svigrúm,“
segir bæjarstjórinn og bætir því
við að Kaupþingslánið sé með uppgreiðsluheimild og verði greitt upp
við fyrsta tækifæri.
„Við erum að bíða eftir því að
klára málin við Orkuveituna og

erum á meðan í tímabundnum
lausnum,“ segir Lúðvík og vísar
þar til kaupa Orkuveitu Reykjavíkur á hlut Hafnarfjarðarbæjar fyrir um sjö milljarða króna.
Orkuveitan vill draga kaupin til
baka en Hafnarfjarðarbær að viðskiptin gangi eftir. Málið verður
flutt fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur fljótlega. „Það er að fara að
draga til tíðinda í því,“ segir bæjarstjórinn.
- gar
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Flokksþing Framsóknarflokksins um helgina verður hið fjölmennasta til þessa:

Hjúkrunarforstjóri elliheimilis:

Samningur um
starfslok ógiltur

Bandaríkjadalur

128,09

128,71

Um 150 nýir skráðu sig í Framsókn

Sterlingspund

187,28

188,20

STJÓRNMÁL Nokkuð hefur fjölgað í

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

168,61

169,55

Dönsk króna

22,625

22,757

Norsk króna

17,714

17,818

Sænsk króna

15,21

15,30

Japanskt jen

1,4415

1,4499

SDR

193,44

194,60

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
207,3389
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

STEVE JOBS Eins og sést á myndunum

hafa veikindi Jobs leikið hann grátt. Fyrri
myndin var tekin í september 2007 en
hin ári síðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hormónarnir fella Apple:

Forstjóri Apple
í veikindaleyfi
TÆKNI Steve Jobs, forstjóri og

annar stofnenda bandaríska tölvurisans Apple, er kominn í veikindaleyfi og mun snúa aftur í
júnílok. Tim Cook, rekstrarstjóri
og næstráðandi hjá Apple, leysir
stofnandann af hólmi á meðan á
leyfinu stendur.
Jobs hefur lést mikið upp á síðkastið og hefur verið uppi orðrómur um alvarleg veikindi hans í þó
nokkurn tíma. Í tilkynningu frá
forstjóranum fyrir nokkru kom
fram að hormónastarfsemi hans
hefði raskast sökum veikinda og
valdið þyngdartapi hans.
Gengi hlutabréfa Apple snarféll í kjölfar fréttanna og fór til
skamms tíma undir 80 dali á hlut
í gær. Slík verðlagning hefur ekki
sést í rúm tvö ár.
- jab

AKUREYRI
Laun bæjarstjóra lækka
Laun Sigrúnar Bjarkar Jakobsdóttur,
bæjarstjóra Akureyrar, hafa verið
lækkuð um tíu prósent og samkvæmt
viðauka við ráðningarsamning hennar
taka launin framvegis breytingum
eftir ákvörðun bæjarráðs hverju sinni.

ÁRÉTTING
Vegna fyrirsagnar á frétt Fréttablaðsins, „Ásatrúarmenn taka yfir Eden“,
skal það tekið fram að þeir sem taka
við rekstri í Eden eru ekki úr Ásatrúarfélaginu. Ef samningar nást verður
Eden breytt í Iðavelli.

Framsóknarflokknum síðustu vikurnar í aðdraganda flokksþingsins sem haldið verður í Vodafonehöll Valsmanna að Hlíðarenda um
næstu helgi.
Sigfús Ingi Sigfússon, framkvæmdastjóri F ramsók narflokksins, segir að um hálft annað
hundrað hafi skráð sig í flokkinn
upp á síðkastið. Oft fjölgi í flokknum þegar flokksþing eru í aðsigi
en fjölgunin nú sé meiri en áður.
„Ég ímynda mér að breytingar í
forystunni og jafnvel áherslum
ýti undir fjölgun,“ segir Sigfús.
Flokksmenn eru nú tæplega tólf
þúsund.

FYRRVERANDI Steingrímur Hermannsson, Guðni Ágústsson og Jón Sigurðsson
voru á framhaldsflokksþingi vorið 2007.
RÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þingfulltrúar einir hafa atkvæðisrétt á flokksþinginu.
Samkvæmt lögum Framsókn-

arflokksins höfðu 1.003 rétt til
að sitja flokksþingið en ljóst er að
þingfulltrúar verða rúmlega 960.
„Einhver félög sendu ekki inn
kjörbréf og sum fylltu ekki kvóta
sinn,“ segir Sigfús.
Þingið verður hið fjölmennasta
í rúmlega 90 ára sögu Framsóknarflokksins. Alls sátu 850 þingið
árið 2006 þegar kosið var á milli
Jóns Sigurðssonar og Sivjar Friðleifsdóttur í formannsembætti.
Jón hafði betur.
Frambjóðendur í formannsembættið nú hafa farið um landið að
undanförnu og fundað með flokksmönnum, ýmist saman eða einir
sér.
- bþs

STJÓRNSÝSLA Samningur um

starfslok hjúkrunarforstjóra
Dvalarheimilisins Kirkjuhvols á
Hvolsvelli hefur verið ógiltur.
Í úrskurði samgönguráðuneytisins segir að ógilda beri samninginn þar sem hann var aðeins
samþykktur af formanni rekstrarstjórnar Kirkjuhvols og ekki
borinn undir sveitarstjórn. Það
voru fulltrúar minnihluta sem
kærðu starfslokasamninginn.
Sögðu þeir samkomulagið fela
það í sér að Rangárþing eystra
væri að greiða hjúkrunarforstjóranum verulega hærri fjárhæðir en skylda sveitarfélagsins
segði til um.
- gar

Aðstoðarmaður ráðherra:

Útlit fyrir tvísýnar
kosningar um ESB

Frumgögn
FME ekki birt
EFNAHAGSMÁL Því fer fjarri að
ætlunin sé að Fjármálaeftirlitið (FME) haldi upplýsingum um
niðurstöður
endurskoðunarfyrirtækja um
viðskiptabankana frá almenningi nema tímabundið meðan
rannsókn fer
fram, segir Jón
Þór Sturluson,
aðstoðarmaður JÓN ÞÓR
STURLUSON
viðskiptaráðherra.
Hann segir það liggja í hlutarins eðli að FME greini frá helstu
niðurstöðum um leið og þær liggi
fyrir.
Skýrslur endurskoðunarfyrirtækjanna séu frumgögn í málinu, hliðstæð við sönnunargögn
í rannsóknum lögreglu. Skaðlegt
geti verið að birta þær áður en
rannsókn sé lokið.
- bj

Framsóknarmenn segja að tvísýnt verði um Evrópumálið sem tekið verður fyrir
á flokksþinginu í dag. Lagt er til að flokkurinn setji á stefnuskrá sína að sækja
um aðild að Evrópusambandinu og samningur um aðild borinn undir þjóðina.
STJÓRNMÁL Höskuldur Þór Þórhalls-

son og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sem báðir bjóða sig fram
til formanns Framsóknarflokksins,
segja að menn skyldu ekki ætla
að framsóknarmenn séu almennt
orðnir jákvæðir gagnvart aðild
Íslands að Evrópusambandinu.
Eftir brotthvarf Guðna Ágústssonar formanns og Bjarna Harðarsonar þingmanns töldu margir
að allur vindur væri úr andstöðu
við aðildarviðræður.
Flokksþingið hefst í dag og
afstaða flokksins gagnvart aðild
að Evrópusambandinu verður þá
tekin fyrir. Lögð verður fram tillaga um að flokkurinn setji það á
stefnuskrá sína að sótt verði um
aðild og samningurinn síðan borinn undir þjóðina. Páll Magnússon,
þriðji frambjóðandinn, er tillögunni sammála en hinir tveir hafa
efasemdir um hana.
„Sú tilfinning sem ég hef eftir
að hafa ferðast vítt og breitt um
landið er sú að til eru fjölmargir
framsóknarmenn sem eru mjög
mótfallnir því að sækja um aðild,“
segir Sigmundur Davíð. „Ég tel
ekki ástæðu til að deila um Evrópumálið með því að vera að
ákveða samningsmarkmiðið, eins
og talað hefur verið um, heldur
samningsskilyrði og ákveða hvað
Framsóknarflokkurinn er ekki til í
að gefa eftir ef kæmi til viðræðna.
Og þetta eru þrjú atriði í mínum
huga það eru yfirráð yfir náttúruauðlindunum, að staða landbúnaðarins verði að minnsta kosti jafn
sterk og nú og síðan að við höldum
fullveldinu.“
„Ég myndi frekar flokka mig

PÁLL MAGNÚSSON

Tíunda hver undirskrift ógild:
HÖSKULDUR ÞÓR
ÞÓRHALLSSON

SIGMUNDUR DAVÍÐ
GUNNLAUGSSON

Vantaði nöfn í
álverskosningar
STJÓRNMÁL Tæplega ellefu prósent 4.842 undirskrifta með
áskorun til bæjaryfirvalda í
Hafnarfirði um að efna að nýju
til íbúakosninga vegna stækkunar álversins í Straumsvík reyndust ógildar. Eftir skoðun bæjarlögmanns kom í ljós að gildar
undirskriftir voru 4.328. Því
vantar 242 nöfn til að hægt sé
að knýja fram nýjar kosningar.
Samkvæmt samþykktum bæjarins þarf til þess fjórðung kosningabærra íbúa. Undirskriftarmenn hafa enn tíma til að bæta
við nöfnum. Þær undirskriftir
sem voru ógildar tilheyrðu flestar fólki sem ekki á lögheimili í
Hafnarfirði eða hefur ekki náð
kosningaaldri.
- gar

EVRÓPUFÁNINN Í BAKGRUNNI Afstaða Framsóknarflokksins til aðildarviðræðna verður tekin fyrir á flokksþinginu
í dag.

með efasemdarmönnum en þeim
sem vilja þarna inn,“ segir Höskuldur.
Páll Magnússon, sem einnig
býður sig fram, sker sig nokkuð úr
frambjóðendahópnum þegar aðildarviðræður ber á góma. „Ég hef
sjálfur ekki talið mig Evrópusinna
en síðustu misserin hef ég komist
á þá skoðun að þetta sé mál sem
við þurfum að komast til botns í

og því er ég á því að við eigum að
fara í þessar aðildarviðræður og fá
úr því skorið hvort okkur sé betur
borgið þar utan eða innan.“
Framsóknarfélag A-Húnavatnssýslu ályktaði gegn tillögunni í síðustu viku.
Á þinginu verður einnig lögð
fram tillaga um stjórnlagaþing en
hlutverk þess yrði síðan að semja
nýja stjórnarskrá. jse@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Xerodent

Við munnþurrki
Þreföld virkni Xerodents
t Eplasýra – örvar munnvatnsframleiðslu
t Flúor – ver tennurnar gegn skemmdum
t Xylitol – hemur bakteríuvöxt í munni
Xerodent 28,6 mg/0,25 mg munnsogstöflur.
Notkunarsvið og skömmtun: Hver tafla inniheldur eplasýru 28,6 mg og natríumflúoríð samsvarandi 0,25
mg af flúor. Xerodent er lyf til varnar tannskemmdum notað við meðhöndlun einkenna vegna munnþurrks
og fyrirbyggjandi við tannskemmdum hjá sjúklingum með munnþurrk.
Skammtastærðir fyrir fullorðna: 1 tafla eftir þörfum, venjulega 6 sinnum á dag. Við mikinn munnþurrk má
auka skammtinn í 12 töflur á dag í takmarkaðan tíma. Töfluna á að láta bráðna hægt í munni. Dreifa skal
skammtinum jafnt yfir daginn.
Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna ættu ekki að nota
Xerodent. Við meðhöndlun með Xerodent skal forðast að nota önnur lyf sem innihalda flúor. Xerodent má
ekki nota á landsvæðum þar sem flúorinnihald drykkjarvatns er hátt. Vegna þess að Xerodent inniheldur
xylitól getur það haft hægðalosandi verkun.
Meðganga/brjóstagjöf: Engin þekkt áhætta við notkun á meðgöngu. Natríumflúoríð skilst ekki út í
brjóstamjólk. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyfishafi: Actavis Group hf. 29. nóvember 2007.

Sigurður Þ.
Ragnarsson

3
0

veðurfræðingur

VÍÐA EINHVER
ÚRKOMA
Almennt má segja
að dagurinn verði
úrkomusamur, síst þó
eystra. Framan af degi
verður snjókoma eða
slydda á Vestfjörðum
og vestan til á Norðurlandi en austan til á
Norðurlandi verða að
líkindum skúrir eða
slydduél. Úrkomusvæði er á siglingu
upp að sunnanverðu
0
landinu síðdegis og
úr því má reikna með
rigningu eða slyddu á
suðurhluta landsins.
2
Á MORGUN
5-10 m/s
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0°

Billund

2°

Eindhoven

4°

Frankfurt

1°

Friedrichshafen

2°

Gautaborg

0°

London

-2
2
-1

SUNNUDAGUR
5-13 m/s

3°

Berlín

Las Palmas

4

-1
2

4°

Basel

Kaupmannahöfn

3

0

-1

6

-1

15°

Amsterdam

1°
18°
9°

New York

-9°

Orlando

13°

Osló

-3°

París

6°

Róm

13°

Stokkhólmur

-2°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Kaupþing stofnar félög vegna fasteigna og félaga sem leyst verða til bankans:

Mosaic Fashions selur skóna:

Vill ekki hirða íbúðarhúsnæði

Einbeitir sér að
fataverslunum

VIÐSKIPTI „Ég geri ekki ráð fyrir að stofnað verði

Telur þú að ráðamönnum stafi
hætta af mótmælendum?
Já

43,2%
56,8%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þjáist þú af skammdegisþunglyndi?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

Læknaráð St. Jósefsspítala:

Færni teyma
getur skaðast
HEILBRIGÐISMÁL Læknaráð St.
Jósefsspítala telur að lokun spítalans sé vanhugsuð aðgerð sem
skorti fagleg rök, geti ógnað
öryggi sjúklinga auk þess sem
ekki hafi verið sýnt fram á marktækan sparnað.
„Það fylgir því gríðarleg ábyrgð
að setja rúmlega 100 manna
vinnustað í uppnám og skapa
óvissu með vinnu á einum stærsta
vinnustað bæjarfélagsins sérlega
þegar atvinnuleysi er nú alvarlegt
í þjóðfélaginu,“ segir í ályktun
frá læknaráði. Samkvæmt fyrirætlunum á að flytja starfsemina
í Reykjanesbæ og á LSH. Telur
læknaráðið að færni teyma geti
skaðast við flutning. Langan tíma
taki að venjast starfsháttum á
nýjum stað. Skerðist færni teyma
ógni það öryggi sjúklinganna. - ghs

sérstakt félag vegna íbúðarhúsnæðis. Ég vonast til
þess að það verði ekki,“ segir Finnur Sveinbjörnsson,
bankastjóri Kaupþings. Íbúðarhúsnæði sem lendi í
höndum bankans verði á hans eigin bókum. Vonandi
verði ekki mikið um slíkt.
Kaupþing tilkynnti síðdegis í gær um sérstakt
félag sem ætlað er að eiga og reka atvinnuhúsnæði
sem bankinn á og kann að eignast. Þetta er meðal
annars húsnæði sem bankinn hefur leyst til sín.
Hann hefur þegar eignast um 60 þúsund fermetra af
atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu, til dæmis í
Borgartúni og í Ármúla í Reykjavík.
Þá birtist í Lögbirtingablaðinu í gærmorgun tilkynning frá Kaupþingi um stofnun annars félags,
sem í Lögbirtingablaði er nefnt Eignasel ehf. Finnur segir að félagið hafi ekki hlotið varanlegt heiti og
ekki hafi verið skipuð yfir það stjórn. „Við gerum

FINNUR SVEINBJÖRNSSON

það þegar bankinn þarf að yfirtaka félög sem eru í
rekstri,“ segir Finnur
Í tilkynningu frá Nýja Kaupþingi kemur fram að
fasteignafélagið heiti Landfestar. Í stjórn þess sitji
fólk ótengt bankanum. Það eigi að auka gagnsæi og
tryggja faglega stjórnun eignanna, án beinnar íhlutunar bankans. Hulda Dóra Styrmisdóttir er formaður stjórnar.
- ikh / gar

VIÐSKIPTI Tískuvörukeðjan Mosaic
Fashions, sem að mestu er í eigu
Baugs, hefur ákveðið að selja
bresku skóverslunina Shoe Studio
og er kaupanda leitað.
Gordon Baird, framkvæmdastjóri Shoe Studios, átti hugmyndina en hann telur fyrirtækinu
vegna betur utan fatakeðjunnar,
að því er segir í tilkynningu.
Breska dagblaðið Evening
Standard telur að rekstur Shoe
Studio hafi gengið erfiðlega
upp á síðkastið og muni Mosaic Fashions nú fá ráðrúm til þess
að einbeita sér að sölu fatnaðar
þegar skórnir hafi verið lagðir á
hilluna.
- jab

RANGÁRÞING EYSTRA
Vilja vísitölutengingu áfram
Sveitarstjórn Rangárþings eystra mótmælir harðlega ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að fella niður vísitölutengingu í búvörusamningum. Staða
bænda sé gríðarlega erfið.

AKUREYRI
Meirihluti með sameiningu
Meirihluti bæjarráðs Akureyrar leggst
ekki gegn sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi í trausti þess
að áfram verði boðið upp á góða
heilbrigðisþjónustu. Tveir bæjarráðsfulltrúar lýstu sig andvíga því að allar
stofnanirnar lytu einni stjórn.

STRANDABYGGÐ
Styðja ekki hvalveiðar
Meirihluti sveitarstjórnar Strandabyggðar hafnaði ósk frá félaginu Sjávarnytjum um stuðning við áskorun
um að hefja hvalveiðar við Ísland.
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PALESTÍNA, AP Ísraelar eyðilögðu
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Ehud Olmert biðst
afsökunar á árás
Höfuðstöðvar Flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Gaza stóðu í ljósum
logum í gær eftir árás Ísraela. Þriggja vikna stanslausar árásir á Gaza hafa kostað meira en 1.100 manns lífið, þar af hundruð barna. Vopnahlé sagt í nánd.
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SÍFELLT FLEIRI LÍK Í líkhúsi sjúkrahúss í bænum Beit Lahia lá í gær líkið af Baraa al-Rmelat, ungum dreng sem lét lífið ásamt
móður sinni og systur þegar Ísraelsher gerði loftárás á hús þeirra.
NORDICPHOTOS/AFP

í gær matvæli og hjálpargögn,
sem ætluð voru flóttamönnum á
Gazasvæðinu, þegar þeir gerðu
sprengjuárásir á höfuðstöðvar
Flóttamannahjálpar Sameinuðu
þjóðanna í Gazaborg.
Bæði byggingin sjálf og vörugeymsla við hliðina stóðu í ljósum
logum, en starfsmenn Sameinuðu
þjóðanna reyndu að bjarga því
sem hægt var meðan þeir reyndu
að slökkva eldana ásamt palestínskum slökkviliðsmönnum.
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, krafðist fullrar skýringar á árásinni, og
sagði varnarmálaráðherra Ísraels
hafa viðurkennt fyrir sér að þarna
hafi verið gerð alvarleg mistök.
„Ég mótmælti harðlega og lýsti
hneykslun minni við varnarmálaráðherrann og utanríkisráðherr-

ann og krafðist þess að fá fulla
skýringu,“ sagði Ban.
Ehud Olmert, forsætisráðherra
Ísraels, segir að herinn hafi skotið sprengjum á bygginguna eftir
að skotið hafði verið þaðan á ísraelska hermenn. Hins vegar sagðist hann leiður út af því sem gerðist.
„Það er alveg rétt að það var
ráðist á okkur frá þessum stað,
en afleiðingarnar eru mjög dapurlegar og við biðjumst afsökunar á því,“ sagði Olmert. „Ég tel að
þetta hefði ekki átt að gerast og
mér þykir það mjög leitt.“
Starfsmaður Sameinuðu þjóðanna sagði þó ekkert hæft í því
að Palestínumenn hafi skotið frá
byggingunni.
Viðræður, undir stjórn Egypta,
um bráðabirgðavopnahlé Ísraela
og Hamas eru sagðar vel á veg

komnar. Þrátt fyrir það héldu
Ísraelar ótrauðir áfram árásum
sínum og börðust við Hamasliða í þéttbyggðum íbúðahverfum
Gazaborgar. Sprengjuárásir voru
gerðar á sjúkrahús, fimm hæða
íbúðablokkir og fjölmiðlamiðstöð í
Gazaborg, þar sem nokkrir fréttamenn særðust.
Stanslausar árásir Ísraela á
Gaza síðustu þrjár vikurnar hafa
kostað meira en 1.100 manns lífið.
Um það bil helmingur þeirra eru
almennir borgarar, þar af hundruð á barnsaldri. Í gær er talið að
um 70 manns hafi látið lífið.
Evrópuþingið í Strassborg sendi
í gær frá sér yfirlýsingu, þar sem
þess er krafist að báðir aðilar
lýsi tafarlaust yfir vopnahléi og
Ísraelar létti jafnframt þeirri einangrun sem Gazabúar hafa mátt
búa við.
gudsteinn@frettabladid.is

Samfylking styður breytingar heilbrigðisráðherra á heilbrigðisstofnunum:

Samráð hefði mátt vera meira
STJÓRNMÁL „Ég styð Guðlaug
þangað til ég sé að það sé eitthvað athugavert við þetta,“ segir
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar.
„Það er alltaf erfitt að gera svona
breytingar,“ segir hún en það hafi
verið orðið tímabært að endurmeta heilbrigðiskerfið.
Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður heilbrigðisnefndar,
segir Samfylkingu styðja breytingarnar. „Við teljum að það sé
betri kostur að fækka í yfirstjórn
en að hækka þjónustugjöld eða
draga úr þjónustu. En hugsanlega
hefði mátt standa betur að samráðinu.“
Ágúst segir að til lengri tíma

VARAFORMAÐUR HEILBRIGÐISNEFNDAR

Ágúst Ólafur segir breytingar á heilbrigðisstofnunum vera skynsamlegar hugmyndir sem muni styrkja þjónustuna.

séu þetta skynsamlegar hugmyndir sem muni styrkja þjónustuna,
ekki síst úti á landi.

Árni Páll Árnason, fulltrúi
Samfylkingar í heilbrigðisnefnd,
segir mikilvægt að ná sátt um tillögurnar með samráði. „Það er
hægt að reyna að búa til sparnað,
en ef fólkið er ekki sátt, þá getur
verið að þetta verði bara sparnaður á blaði,“ segir Árni. Hann bindi
miklar vonir við það samráðsferli
sem nú sé í gangi.
Guðbjartur Hannesson og
Gunnar Svavarsson benda á að
nú séu samráðshópar að störfum
og ekki sé búið að taka ákvörðun í
smáatriðum. „Heilbrigðisráðherra
er staddur í miðju upplýsinga-,
samráðs- og breytingaferli. Því er
ekki tímabært að meta lokaniðurstöðuna,“ segir Gunnar.
- ss

Hringdu nún
AYGO YARIS COROLLA AURIS AVENSIS
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PRIUS RAV4 HILUX LAND CRUISER

Kláraðu dæmið
Þessa dagana erum við öll að velta allskonar tölum fyrir okkur. Reyna að fá sem mest
fyrir peningana. Og það er vissulega kjarabót að gera góð kaup á góðum bíl og geta
búist við góðri þjónustu.
Við eigum í augnablikinu nokkra bíla á janúarverði. Sölumenn okkar eru við símann,
reiðubúnir að aðstoða þig og svara þeim spurningum sem þú kannt að hafa.
Hjálpa þér að klára dæmið.
Sum reikningsdæmi eru einfaldari en önnur.

Toyota Kópavogi

Toyota Akureyri

Toyota Reykjanesbæ

Toyota Selfossi

Toyota Austurlandi

Nýbýlavegi 4

Baldursnesi 1

Njarðarbraut 19

Fossnesi 14

Miðási 2

Kópavogur

Akureyri

Reykjanesbær

Selfoss

Egilsstaðir

Sími: 570-5070

Sími: 460-4300

Sími: 420-6600

Sími: 480-8000

Sími: 470-5070

www.toyota.is
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Forsætisráðherra um ummæli Roberts Wade hagfræðiprófessors:

Eignarhald Viðskiptablaðsins:

Ekki endilega niðursveifla hér

Vonandi gefið
upp fljótlega

EFNAHAGSMÁL Geir H. Haarde for-

1 Hvaða hópur ætlar sér að
koma upp aðstöðu í Eden í
Hveragerði?
2 Hvað fékk HSÍ margar milljónir frá menntamálaráðuneyti
vegna silfursins í Peking?
3 Hvers lenskar eru myndirnar
á kvikmyndahátíðinni sem hefst
í dag?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34.

sætisráðherra telur að Íslendingar
séu komnir í var með samkomulagi
sínu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn
og standi því betur að vígi en margar aðrar þjóðir ef heimskreppan
versnar og frekari áföll dynja yfir
í mars eða apríl. Robert Wade, hagfræðiprófessor við London School
of Economics, hefur spáð að þá
verði aftur djúp niðursveifla sem
geti líka komið niður á Íslandi.
Óþolinmæði gætir í atvinnulífinu með útfærslu á þeim aðgerðum til björgunar fyrirtækjunum
sem ríkisstjórnin hefur tilkynnt.
Geir segir að vel geti verið ástæða
til að auka enn á björgunaraðgerð-
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irnar. „Það er
vaxandi óþreyja
í atvinnulífinu
og því miður
mörg vandamál
hjá fyrirtækjum. Við erum
auðvitað með
hugmyndir um
hvernig er hægt
að koma til móts GEIR H. HAARDE
við þau. Mikið
af því byggist á að bankarnir verði
að fullu starfhæfir og því fyrr sem
það gerist þeim mun betra,“ segir
hann.
Ekki er búið að ljúka endurfjármögnun íslensku bankanna og því

ákveðið óvissuástand í landinu „en
við erum að reyna að hjálpast að
við að stytta þetta tímabil og létta
af óvissunni. Við erum með allt til
skoðunar,“ segir hann. Geir telur
að þótt niðursveifla verði erlendis í mars þá verði hún ekki endilega á Íslandi. „Við erum búin að
koma okkar málum í úrvinnslu og
farveg sem er meira en hægt er
að segja um margar aðrar þjóðir,“
segir hann en vill þó ekki taka svo
sterkt til orða að tala um fullkomið var. „Það er ekkert til sem heitir
fullkomið var í þeim efnum en það
sem þegar hefur verið gert er mjög
gagnlegt ef áföllin verða meiri úti í
heimi.“
- ghs

VIÐSKIPTI „Ég mun senda frá mér
tilkynningu um leið og eitthvað
breytist frá fyrri tilkynningu,
en hún hljóðaði upp á að greint
yrði frá þessu fljótlega. Það
hefur hins vegar tafist meira en
ég hefði óskað mér. Ég veit ekki
meir,“ segir Haraldur Johannessen, ritstjóri Viðskiptablaðsins.
Eignarhald blaðsins er enn á
huldu og hefur ritstjórinn ekki
viljað gefa upp hverjir eru eigendur blaðsins né hver sé ástæða
þess að hann kjósi að gefa það
ekki upp. Aðspurður segist Haraldur ekki vita hvenær eignarhaldið verði gefið upp en það
verði vonandi mjög fljótlega. - kg

Lífeyrissjóðir bíða
gjaldeyrissamninga
Lífeyrissjóðir bíða viðræðna um gengisvísitölu vegna uppgjörs gjaldmiðlasamninga áður en fé verður sett í uppbyggingu. Tíu prósent af lífeyrissjóðum eru
í innlendum bankainnistæðum. Hrein eign sjóðanna rýrnaði að raungildi í
EFNAHAGSMÁL Lífeyrissjóðirn-
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ir bíða niðurstaðna viðræðna við
banka um uppgjör á gjaldeyrissamningum, áður en fé verður
sett í sjóð til uppbyggingar. Sjóðirnir hafa óskað eftir því að samningarnir verði gerðir upp á gengisvísitölunni 175, þeirri sem skráð
var af Seðlabanka þegar bankarnir féllu.
Rætt hefur verið um að sjóðirnir leggi til 150 milljarða í fjárfestingarsjóð til uppbyggingar á
næstu tveimur til þremur árum.
Af því verður ekki fyrr en samningar hafa náðst við skilanefndir
bankanna.
„Við höfum staðið í stappi við
skilanefndirnar en engin svör
fengið. Við teljum bei n lí nis
rangt að ætlast
til þess að gert
sé upp á einhverju gengi
sem spreng t
hefur verið upp
af hálfu aðila
sem tóku stöðu
HRAFN
gegn krónunni,“
MAGNÚSSON
segir Hrafn
Magnússon, framkvæmdastjóri
Landssambands lífeyrissjóða.
Gunnar Tómasson hagfræðingur, sem starfaði hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum um árabil, hefur
sagt að ekki gangi að hafa fleiri
en eitt gengi skráð, það gæti þýtt
frystingu lána sjóðsins.
„Ég er sammála því að eitt gengi
eigi að gilda fyrir alla, hvort sem
það eru lífeyrissjóðir eða aðrir og
hvort sem menn tóku stöðu með
eða á móti krónunni. Hins vegar
eru aðstæður allt aðrar hér á landi.
Við fall bankanna varð markaðs-

FÓLK Hrein eign lífeyrissjóðanna rýrnaði um 11 prósent að raungildi í fyrra. Sjóðirnir

bíða viðræðna um gengisvísitölu vegna uppgjörs gjaldeyrissamninga áður en þeir
veita fé í uppbyggingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

brestur og menn hefðu getað rift
samningum,“ segir Hrafn.
Um 10 prósent af eignum lífeyrissjóðanna eru nú í innlendum bankainnistæðum. Það stafar
af því að fáir aðrir fjárfestingarkostir hafa verið í boði frá því að
bankakerfið hrundi. Eignir sjóðanna jukust um 77 milljarða í nóvembermánuði. Raungildi sjóðanna
rýrnaði hins vegar um 11 prósent
frá ársbyrjun í fyrra fram í nóvember.

„Það er um fáa fjárfestingarkosti að ræða. Erlendi markaðurinn er botnfrosinn og enga yfirfærslu hægt að fá til að kaupa.
Innlendi hlutabréfamarkaðurinn
er síðan í skötulíki.“
Hrafn telur að lífeyrissjóðirnir
hafi tapað um 15 prósentum eigna
sinna á því áfalli sem varð við
bankahrunið í október. „Heildartapið er hins vegar meira, þar sem
sjóðirnir höfðu tapað miklu fram
að þeim tíma.“ kolbeinn@frettabladid.is

Neytendur: Þurfa alltaf að vera á tánum

Risapakkningar eiga að vera ódýrari

DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Þórður Bachmann, framkvæmdaHallgrímur J. Ámundason skrifstjóri innkaupasviðs í Krónunni,
ar: „Í Krónunni úti á Granda var
hefur skýringu á reiðum höndNeutral-þvottaefni á tilboði í risaum: „Okkar stefna er að bjóða
pakkningu, heil átta kíló. Venjan
stærri pakkningar á hlutfallslega
er að risapakkningar séu hlutfallslægra verði en minni pakkningar.
lega ódýrari en smærri pakknÞetta er í samræmi við væntingingar, sbr. verðmunur á hálfs og
ar viðskiptavina og helst yfirtveggja lítra kókflöskum. Þetta
leitt í hendur við innkaupsverðið.
er eitthvað sem neytandi býst við
Verðmunurinn í þessu dæmi er
og gerir ósjálfrátt ráð fyrir. Stóri
afleiðing mikilla sveiflna á gengi
Neutral-pakkinn kostaði 3.298 kr.
ALLT
ER
GOTT
SEM
íslensku krónunnar.
(kílóverð 412 kr.) Sama þvottaefni
ENDAR VEL Krónan
Þar sem þessar vörur eru keyptí sömu búð á sama tíma var líka til
hefur nú lækkað verð
í tveggja kílóa pakkningu á 589 kr. á 8 kg Neutral-pakk- ar inn hvor á sínum tímanum
er verðið á þeim mjög mismun(kílóverð 295 kr.) Altso miklu ódýr- anum.
andi. Í núgildandi útsöluverði á 2
ara! Með því að kaupa fjóra pakka
kg pakkanum eru hækkanir undanfarinna
af minni gerðinni fær maður sama magn
vikna ekki komnar fram nema að hluta. Við
en þarf aðeins að greiða samtals 2.356 kr.
höfum engu síður nú lækkað verðið á 8 kg
samanborið við 3.298 á stærri pakkningpakkningunni til samræmis við 2 kg pakkunni. Sparar sér sem sé næstum þúsundkall
ann.“
við að taka ekki mark á tilboði Krónunnar!“

Frábær helgartilboð!
UNGNAUTAHAKK

892
kr/kg
1.189
kr/kg

25%

30%

afsláttur

afsláttur

GRÍSASNITSEL

849
kr/kg
1.698
kr/kg

50%

PÍTA OG BRAUÐ

699
kr/pk.
998

afsláttur

kr/pk.

KJÚKLINGABRINGUR, SKINNLAUSAR

1.785 kr/kg
2.975

25%

40
%
afsláttur

kr/kg

afsláttur

CHICAGO TOWN BRICK OVEN PIZZA
M/SKINKU EÐA PEPPERONI

599
kr/stk.
799
kr/stk.

NÝTT!

25%

afsláttur

GREENS OSTAKÖKUMIX

284 kr/pk.
www.markhonnun.is

379

GREENS DODDA EÐA
TOMMA&JENNA KÖKUMIX

kr/pk.

344 kr/pk.
459

TILBOÐIN GILDA 15. - 18. JANÚAR

Verið velkomin í Nettó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík
www.netto.is

kr/pk.
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Kröfunum vísað frá
Héraðsdómur vísaði í gær frá kröfu um að rannsókn á skattahluta Baugsmálsins yrði dæmd ólögmæt. Efni ákæru átti ekki að fara leynt segir ríkissaksóknari. Birting hennar hafi ekki verið brot á þagnarskyldu opinberra starfsmanna.
BAUGSMÁL Kröfum tveggja sak-

RÚNNSTYKKI HANDA ÍSBIRNI

Ísbjörninn Lloyd gleypir rúnnstykki,
sem kastað er til hans. Í dýragarðinum
í Bremerhaven í Þýskalandi eru þrír
ísbirnir og virðast ákaflega sáttir við
hitastigið þessa dagana, þegar það
kemst niður fyrir frostmark.
NORDICPHOTOS/AFP

Hvetja til breytinga:

Fangar vilja
opna fangelsin
EFNAHAGSMÁL Afstaða til ábyrgðar, félag sem stofnað var af föngum á Litla-Hrauni árið 2005,
hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem hvatt er til stórkostlegra breytinga á fangelsiskerfinu í kjölfar kreppunnar, til að
spara fé og vinna um leið gegn
glæpum í samfélaginu.
Í tilkynningunni segir orðrétt:
„Það kann vel að vera að við viljum að afbrotamenn fái að kenna
á því en í dag er einfaldlega ekki
svigrúm til slíkra hugsana. Það
þarf sem sagt að opna fangelsin,
stytta afplánunartíma og stefna
að því að fangar, sem aðrir, taki
þátt í uppbyggingu samfélagsins
í stað þess að hvetja þá til að rífa
það niður.“ Einnig segir að fangavist hafi einungis þau áhrif að
afbrotamenn verði líklegri til að
brjóta af sér eftir afplánun.
- kg

borninga í Baugsmálinu um að
rannsókn á skattahluta málsins
verði dæmd ólögmæt, eða að saksóknari verði úrskurðaður vanhæfur, var í gær vísað frá dómi.
Tóku tveir héraðsdómarar þar
með undir sjónarmið Helga Magnúsar Gunnarssonar, saksóknara
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra, í málinu.
Helgi Magnús sagði við málflutning að þar sem búið væri að
gefa út ákæru í málinu, og rannsókn þar með lokið, bæri að koma
fram með kröfur í því máli sem
höfðað var með útgáfu ákæru.
Það kom alls ekki á óvart að aðeins
Verjendur Jóns Ásgeirs Jóhanneinn hæfur einstaklingur skyldi
essonar og Kristínar Jóhannessækja um starf sérstaks saksóknara
dóttur kusu hins vegar að halda
vegna bankahrunsins þrátt fyrir
áfram með sérstök mál sem höfðframlengdan umsóknarfrest,
uð voru áður en rannsókn lauk
segir Helgi Magnús Gunnmeð útgáfu ákæru. Málunum
arsson, saksóknari efnahagsvar því vísað frá héraðsdómi
brota hjá Ríkislögreglustjóra.
í gær.
Eflaust hafi þar margVerjendur Jóns Ásgeirs
ir horft til þess
og Kristínar kærðu einnM
Á
L
I
Ð
BAUGS
ig Helga Magnús til ríkissvo fordæmasaksóknara fyrir brot í opinlaust að veita
beru starfi, með því að afhenda
fjölmiðlum ákæru fyrir þingfestfjölmiðlum aðgang að ákæru með
ingu, sem gengur gegn fyrirmælþessum hætti. Fyrirmælunum frá
árinu 1998 þurfi raunar að breyta
um ríkissaksóknara frá árinu
vegna breytts lagaumhverfis.
1998.
Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknHelgi Magnús segir þessi mál
ari hefur nú vísað þeirri kæru
bæði þess eðlis að verjendur virðfrá. Í niðurstöðu hans segir að
ist reyna að gera sitt besta til að
efni ákærunnar hafi ekki átt að
gera saksóknara í málinu torfara leynt, og birting hennar því
tryggilegan.
ekki brot á þagnarskyldu opin„Þetta er allt af sama meiði, það
berra starfsmanna. Valtýr sagðer verið að berjast með öllum tilist í samtali við Fréttablaðið hafa
tækum ráðum. Ég hef ekki séð
rætt verklagið við Helga Magnús
þessar aðferðir í málum almennt.
í gærmorgun. Það væri síður en
Mér finnst þessar varnir einkenn-

ÓLÍKLEGT TIL ÁRANGURS „Það verður
hver verjandi að eiga það við sína
samvisku, en verjendurnir kunna
meira í lögfræði en svo að þeir hafi
haldið að þessar kærur væru líklegar
til árangurs,“ segir Helgi Magnús
Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MILLI STEINS OG SLEGGJU
hvernig vegið hafi verið að persónu
opinberra starfsmanna í nýlegum
sakamálum. Sérstaki saksóknarinn
sé milli steins og sleggju. Þegar
hann sæki menn til saka geti hann
búist við árásum á persónu sína.
Þegar hann komist að þeirri niðurstöðu að ekki séu efni til þess að
gefa út ákæru geti hann búist við
því að verða sakaður um linkind.

ast af því að tilgangurinn helgi
meðalið,“ segir Helgi Magnús.
„Það verður hver verjandi að
eiga það við sína samvisku, en
verjendurnir kunna meira í lögfræði en svo að þeir hafi haldið
að þessar kærur væru líklegar til
árangurs,“ segir Helgi Magnús.
Hann bendir á að sama aðferðafræði við afhendingu ákæra til
fjölmiðla hafi verið viðhöfð áður,
til dæmis í olíusamráðsmálinu árið
2006. Þá hafi Bogi Nilsson, þáverandi ríkissaksóknari, tekið ákvörðun um að gera undantekningu á
meginreglunni. brjann@frettabladid.is

Dómsmálaráðherra Obamas:

Vatnsbrettið er
pyntingartæki
BANDARÍKIN, AP Eric Holder, sem
væntanlega verður dómsmálaráðherra í ríkisstjórn Baracks
Obama, tók
af öll tvímæli
í gær um að
hann líti svo á,
að vatnsbrettaaðferðin svonefnda sé ekkert annað en
pyntingaraðferð.
ERIC HOLDER
Bandaríska
leyniþjónustan CIA hefur beitt
þessari aðferð við yfirheyrslur á föngum, sem grunaðir eru
um hryðjuverkastarfsemi. Tveir
dómsmálaráðherrar í ríkisstjórn
George W. Bush hafa komið sér
undan því að svara því hvort
þeir telji aðferðina vera pyntingu. Vatnsbrettaaðferðin felst
í því að fangarnir eru látnir fá
það á tilfinninguna að þeir séu að
drukkna þegar vatni er hellt yfir
vit þeirra.
- gb

Útvarpsmenn safna lopa:

Hlýja breskum
eldri borgurum
SAMFÉLAGSMÁL Bylgjan, Samskip
Landflutningar og Jónar Transport hafa tekið sig saman um að
safna lopapeysum og öðrum ullarfatnaði fyrir breska eldri borgara.
Upphaf söfnunarinnar má
rekja til bréfs sem íslenskir feðgar í Bretlandi sendu íslenskum
fjölmiðlum. Þar biðluðu þeir til
þjóðarinnar að hefja söfnun fyrir
breska eldri borgara sem margir hverjir búi við erfið skilyrði
vegna kulda. Tekið er á móti lopaflíkum á skrifstofum Landflutninga.
- hhs
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Ferðakynning
Úrvalsfólks

DAGBÓK NÝRRA ÍSLENDINGA
Rachid Benguella:

Árið 2009 verður gott ár
„Þessa dagana reyni ég bara að slaka á þar
sem ég hafði svo mikið að gera um hátíðarnar. Hótelið var fullt af fólki. Ég var meðal
annars að vinna á gamlársdag og þótt ég
hafi verið að þjóna fólki þá naut ég kvöldsins
ágætlega. Ég sá til dæmis flugeldana sem
mér þóttu mjög fallegir, sérstaklega þar sem
veðrið var svo gott. Janúar er rólegur mánuður í vinnunni og þá hef ég meiri tíma til að
hitta vini mína og fjölskyldu, fara í ræktina
og í sund. Ég ber miklar væntingar til ársins
2009 og vona innilega að ástandið verði
betra á Íslandi á þessu nýja ári en það hefur
verið undanfarna mánuði.“

Sunnudaginn 18. janúar
Filipe Figueiredo:

Opið hús í Lágmúla 4 sunnudaginn
18. janúar kl. 14:30 til 17:00.
Kynnum frábært tilboðsverð á völdum
ferðum og þeir sem bóka á staðnum
fá að auki 7000 kr. afslátt.
M\kiXi]\i`ik`cBXeXif^K\e\i`]\%
Mfi]\i`ik`cBXeXi#8cY`i#K\e\i`]\f^KpibcXe[j%
¤m`ek iX]\ildàkXclae%
Jbfjbl?}ce[`eJ\gk\dY\i%
BX]Ôf^d\c´k`Yf`_jj`ej
=\iXm`ee`e^Xi
CX[[`b\dli_\`djbe
J`^li^\`ijg`cXi}_Xidfe`bbleX

K AVÍK
~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJ
S. 585 4000 ~ INFO@UU.IS ~ WWW.UU.IS

Bólusettur fyrir veðráttunni
Filipe kom frá Portúgal í síðustu viku þar sem
hann eyddi jólafríi sínu. Hann fékk svo að
kenna á íslenskri veðráttu þegar hingað var
komið. „Ég átti að fljúga til Ísafjarðar á föstudagsmorgun en þá var snúið við og síðan var
reynt aftur deginum síðar en án árangurs.
Reyndar var þessi seinni flugferð með þeim
alverstu sem ég hef farið í. Á sunnudag fékk
ég svo far með félaga mínum sem var á leið
vestur. Ég hafði aldrei farið þessa leið akandi
og þetta var algjört ævintýri. Sérstaklega
þegar við vorum í blindbyl uppi á Steingrímsfjarðarheiði. Þannig að ég var eiginlega
bólusettur fyrir íslenskri veðráttu um leið og
ég kom,“ segir Filipe og hlær við.

Charlotte Ólöf Jónsdóttir Ferrier:

Tekst á við tækifærin
„Frá því ég kom heim frá Flórída hef ég reynt
að aðlagast aftur sólarleysi og ömurlegu
veðri. Nú, tveimur vikum eftir að ég kom
heim, virðist líkami minn enn vera á austurstrandartíma. En mér hefur þó þótt gaman að
hitta gamla vini sem komu heim yfir hátíðarnar. Við höfum meðal annars eldað okkur
góðan mat, horft á Bollywood-myndir og kíkt
í miðbæinn. Ég var svo ánægð að ég skyldi
fá inngöngu í meistaranám í umhverfis- og
auðlindafræði í Háskóla Íslands. Námið hófst
í síðustu viku og ég stefni á að ljúka náminu á þremur árum. Árið 2009
virðist því ætla að verða ár tækifæranna sem ég hlakka til að takast á við.“

ÚTSALA

ATH.
Breyttir opnunartímar
12:00-18:00 virka daga
12:00-16:00 laugardaga

ÍSLENSK HÖNNUN

Tilboð

Visco X dýna
Queen – 153x203

King og Cal. King.

Áður 114.900. – Nú 79.900

Áður 269.900. – Nú 199.900

Beauty Sleep
Queen – 153x203

Queen

Áður 89.900 – Nú 79.900

Áður 189.900 – Nú 149.900

Box dýna – 140x200

TAKMARKAÐ MAGN

Áður 64.900 – Nú 49.900

ÍSLENSK HÖNNUN

2x90 x 200 cm. Áður 409.900

Nú 299.900

Sængur
30% afsláttur
Takmarkað magn
Sængurverasett
20% afsláttur

2x90 x 200 cm. Áður 684.900

20-70% afsláttur af
öllum húsgögnum
og teppasettum.
20% afsláttur af
svefnsófum.

Nú 499.000

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 12:00 - 18:00 – laugardaga 12:00 - 16:00
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FRÉTTASKÝRING: ESB og sjávarútvegur
STOÐIR SJÁVARÚTVEGSSTEFNU ESB

STYRKIR INNAN ESB 2000-2006
Annað
1.350

Skipta má sjávarútvegsstefnu
ESB í fimm meginhluta:
■ Ákvarðanir um aðgang að auðlindinni og verndaraðgerðir
■ Eftirlit með veiðum
■ Markaðsaðgerðir
■ Samningar við ríki utan ESB
■ Styrkjakerfi

1957 - Evrópubandalagið stofnað
með undirritun
Rómarsamningsins.
Þar er engin vísun í
sjávarútveg.

2. hluti
HVAÐ MYNDI BREYTAST VIÐ AÐILD

Úrelding skipa
554

Utan ESB
Hafrannsóknastofnun

Skipasmíði
481
Endurnýjun skipa
227

Fiskeldi
351

1962 - Ýmis höft á
viðskipti ríkja með
sjávarafurðir afnumin.

Hafnargerð
346

Tölur eru í milljónum evra

HLUTFALL STYRKJA 200-2006

Vísindaleg ráðgjöf

Hafrannsóknastofnun

Sjávarútvegsráðherra
Íslands

Ákvörðun heildarafla

Ráðherrar sjávarútvegsmála
ESB, þ.m.t. íslenski ráðherrann. Hlutfallslegi stöðugleikinn - byggður á veiðireynslu

Kvótakerfi samkvæmt
ákvörðun Alþingis

Fiskveiðistjórnun

Kvótakerfi samkvæmt
ákvörðun Alþingis

Samningar Íslands við
önnur ríki

Hlutdeild Íslendinga í
deilistofnum

Framkvæmdastjórn ESB
semur fyrir hönd aðildarríkja

Lögsaga Íslands +
sérsamningur

Aðgangur að
veiðisvæðum

Lögsaga ESB +
sérsamningur

Kvótakerfi samkvæmt
ákvörðun Alþingis

Fiskveiðistjórnun

Kvótakerfi samkvæmt
ákvörðun Alþingis

Deilistofnar

Félagsmál
53
Markaðsmál
662

Frakkland
6,9%
Írland
1,6%

Pólland
5,0%
Spánn
44,4%

Portúgal
5,9%
Bretland
5,2%

Önnur lönd
11,9%
Þýskaland
4,2%

1972 - Hart deilt um fiskveiðar í aðildarviðræðum
Norðmanna, Breta, Íra og
Dana.
1976 - Íslendingar færa
fiskveiðilögsöguna út í 200
mílur. ESB bregst við.

Önnur atriði

Ítalía
10,2%

1968 - Framkvæmdastjórnin leggur fram
tillögur að sameiginlegri fiskveiðistjórnun.
1970 - Sameiginleg
fiskveiðistjórnun
samþykkt til að tryggja
skynsamlega nýtingu
auðlindarinnar.

1977 - Öll aðildarríki
ESB færa lögsögu sína
út í 200 mílur.
1983 - Reglan um
hlutfallslegan stöðugleika tekur gildi ásamt
meginumgjörð núverandi stefnu.

Innan ESB

Stjórnun íslenskra fiskistofna

Engar takmarkanir

Flotastærð

Áætlun um takmörkun niðurskurðarstyrkir

Landhelgisgæsla Íslands

Eftirlit með veiðum

Landhelgisgæsla Íslands

Sjávarútvegsráðherra Íslands

Tæknilegar aðgerðir
(möskvastærð)

Ráðherraráð ESB
(sjávarútvegsráðherrar)

Bannað

Brottkast

Verður að henda afla

Samkvæmt EES
(fiskur er í raun utan EES)

Tollar

Engir tollar
Allur markaður ESB opinn.

Bannaðar

Fjárfestingar
útlendinga

Leyfðar með skilyrðum

Danmörk
4,7%

1986 - Við aðild
Spánar og Portúgals
breyttust áherslur í
sjávarútvegsmálum.
1988 - Bretar setja lög
til að verjast kvótahoppi.

1991 - Svört skýrsla um
árangur sjávarútvegsstefnunnar 1983-1990.
1992 - Fyrsta endurskoðun sjávarútvegsstefnunnar og tillögur
um endurbætur.

1994 - Noregur fellir
aðildarsamning í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sjávarútvegur aðalástæðan.
2002 - Endurskoðun sjávarútvegsstefnunnar lokið í
annað sinn. Myndin svört
enn sem áður.

2009 - Grænbók
væntanleg um markmið endurskoðunar.
2012 - Þriðju endurskoðun skal lokið.

Sjálfbær nýting er markmiðið
Sjávarútvegsstefna ESB og stjórn fiskveiða á Íslandi hafa sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar að markmiði. Reginmunur er þó á
stefnumörkun og framkvæmd og árangri. Ísland er nær markmiðum sínum samanborið við ESB þar sem margt má betur fara.

Þ

að er kannski til marks um það
hvað sjávarútvegur skiptir lönd
innan Evrópusambandsins efnahagslega litlu máli að ekkert er
vikið sérstaklega að þessum málaflokki í Rómarsáttmálanum – stofnsáttmála
sambandsins. Stofnríkin sex höfðu og hafa
þar lítilla hagsmuna að gæta en því er öfugt
farið um landbúnað. Því er aðeins vikið í
fáeinum orðum að sjávarútvegi í landbúnaðarkafla stofnsáttmálans og eru markmið
hinnar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu
ESB í grundvallaratriðum þau sömu og
landbúnaðarstefnunnar. Mikilvægi sjávarútvegs hefur þó aukist með stækkun ESB
í gegnum árin, og ekki má gera lítið úr því
pólitíska vægi sem greinin hefur. Fiskur er
einnig mikilvægur hluti af fæðu þeirra 500
milljóna manna sem nú lifa og starfa innan
vébanda ESB.

Sjávarútvegsstefna ESB
Hinni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu
ESB var komið á fót árið 1983 til að koma
böndum á nýtingu sameiginlegra fiskistofna aðildarríkjanna. Landfræðileg lega
ríkjanna skýrir nauðsyn þessa þrátt fyrir
að á upphafsárum ESB hafi verið háværar raddir uppi um að sérstök sjávarútvegsstefna væri ónauðsynleg – það væru engin
lagaleg skilyrði sem krefðust þess. Nægilegt væri að tryggja frjáls viðskipti. Mikilvægið kom í ljós nokkrum árum eftir stofnun ESB en árið 1970 var tekið að horfa af
alvöru til fiskveiða og vinnslu sem sérstaks
úrlausnarefnis. Stefnan var síðar fullmótuð
á árunum 1976 til 1983, eða eftir útfærslu
fiskveiðilögsögu aðildarríkjanna í 200 sjómílur árið 1977. Þá varð málið aðkallandi
enda runnu mið hvers lands í raun saman.
Sameiginleg fiskveiðistjórn varð í fyrsta
skipti nauðsynleg.
Sjálfbær nýting
Markmiðin sem eru lögð til grundvallar sjávarútvegsstefnu ESB og Íslands eru
í raun þau sömu – tryggja nýtingu lifandi
sjávarauðlinda sem haldi uppi sjálfbærum
efnahagslegum, umhverfislegum og félags-

legum skilyrðum. Þessi markmið voru fyrst
skilgreind af hálfu ESB árið 2002 við endurskoðun sjávarútvegsstefnunnar sem jafnan
fer fram á tíu ára fresti.
Grundvöllur sjávarútvegsstefnu Íslands er
að auðlindin er takmörkuð. Veiðar eru háðar
eftirliti, stjórnun og takmörkuðum heimildum. Þær eru ákveðnar á grundvelli vísindarannsókna á ástandi og viðkomu veiðistofna,
ráðgjafar vísindamanna og nýtingarreglum
sem miðast við að tryggja endurnýjun veiðistofna og sjálfbæra þróun.
Ekki er deilt um að ESB hefur mistekist
að tryggja sjálfbærni margra fiskistofna.
Svo alvarlegt er reyndar ástand sumra
þeirra að rætt hefur verið um neyðaráætlanir til að koma í veg fyrir að þeim verði
endanlega komið fyrir kattarnef. Á það ber
hins vegar að líta að þetta á alls ekki við um
alla fiskistofna sem Evrópusambandslöndin nýta. Eins þegar framkvæmd sjávarútvegsstefnu ESB og Íslands er borin saman
hvað árangur varðar. Þegar framkvæmdin
er skoðuð á gagnrýninn hátt er nauðsynlegt
að hafa hugfast að þegar kemur að úrlausnarefnum fiskveiðistjórnunar hér og í Evrópu
eru úrlausnarefnin vart sambærileg. Oft er
ástand þorskstofna í Norðursjó og Eystrasalti notað sem dæmi um mistök í fiskveiðistjórnun ESB. Það verður að virða vinum
okkar í austri það til vorkunnar að það er
ekki sami hluturinn að stjórna veiðum níu
ríkja á þorski í Eystrasalti, sem flest hafa
lengst staðið utan sambandsins, og úr okkar
eigin þorskstofni þar sem við erum einir um
að ákveða hvernig slíkri framkvæmd er
háttað. Það eru líka áhöld um það hvernig
gengur að stjórna veiðum hér við land, þar
sem mistekist hefur að byggja þorskstofninn upp þrátt fyrir miklar hömlur á veiðum
á undanförnum árum. Þetta dregur þó alls
ekki úr því að framkvæmd sjávarútvegsstefnu Íslands hefur verið farsælli en Evrópusambandslandanna − og skilur himinn
og haf þar á milli.

Lagasetningarvald
Lagasetningarvald á sviði sjávarútvegsmála er hjá stofnunum ESB og aðildaríkin

hafa einnig framselt vald til stefnumótunar
á sviði sjávarútvegs til sambandsins. Þetta
þýðir að með aðild að ESB flyttist lagasetningarvald Alþingis til ráðherraráðs ESB.
Forræði og fyrirsvar í málefnum sjávarútvegs gengi til framkvæmdastjórnarinnar.
Með þessu félli formlegur fullveldisréttur
Íslands til að taka ákvarðanir um heildarafla niður og stjórnvöld kæmu ekki að samningum við önnur ríki um fiskveiðar.

Veiðiréttur
Jafn aðgangur allra aðildarþjóða ESB að
fiskimiðum og auðlindum fiskimiða er
meginregla en það segir aðeins hálfa söguna. Þetta þýðir ekki að hver sem er geti
veitt hvar sem honum sýnist, eins og ranglega hefur verið haldið fram í opinberri
umræðu hérlendis. Engin hætta er á því að
„Íslandsmið fyllist af útlenskum togurum“,
eins og margir óttast. Alltént ekki miðað við
það regluverk sem nú er í gildi. Miklar takmarkanir eru á aðgangi að miðum og veiði
sem allt að því ómerkir meginregluna. Má
þar nefna að aðildarríkjum er heimilt að
takmarka veiðar innan tólf sjómílna í landhelgi sinni.
Aflaúthlutun
Sjávarútvegsráðherrar aðildaríkjanna,
sem sitja í ráðherraráði ESB, taka ákvörðun um hámarksafla á grundvelli tillagna
frá framkvæmdastjórninni, og byggir sú
ákvörðun á vísindalegri ráðgjöf fiskifræðinga. Aflaheimildum er skipt upp á milli
ríkja á grundvelli reglunnar um hlutfallslegan stöðugleika sem er ein af grunnstoðum sjávarútvegsstefnu ESB. Reglan tryggir
að hver þjóð fær alltaf sama hlutfall heildarkvóta sem byggir á veiðireynslu viðkomandi
þjóðar á hverju hafsvæði fyrir sig. Stutt er
horft til baka þegar veiðireynsla er metin
sem þýðir að allir staðbundnir stofnar sem
hér eru veiddir í dag verða áfram nýttir af
Íslendingum einum.
Því hefur verið haldið fram að án þessarar reglu sé grundvöllur fyrir sjávarútvegsstefnunni ekki lengur fyrir hendi. Það
bendi því ekkert til að við henni verði hagg-

að. Hins vegar er reglan ekki hluti af stofnsáttmála ESB og því er hún breytingum undirorpin. Hefur því raunar verið gefið undir
fótinn að ef umbótatilraunir innan sjávarútvegsins í Evrópu skila tilætluðum árangri sé
ástæða til að endurskoða þörfina á að viðhalda reglunni. Þá gæti verið raunhæft að
„leyfa markaðsöflum að starfa á sviði fiskveiða eins og annars staðar í efnahagslífinu“, eins og segir í Evrópuskýrslu forsætisráðuneytisins frá árinu 2007 og er haft eftir
sjávarútvegssérfræðingum framkvæmdastjórnar ESB.

Endurskoðun sjávarútvegsstefnunnar
Þegar kemur að framkvæmd sjávarútvegsstefnu ESB er reynslan að fjölmargt þarf að
færa til betri vegar. Stefnan er mörkuð til
tíu ára í senn og endurskoðun fór síðast fram
árið 2002, eins og áður sagði. Þá var reynt
að taka á þeim álitamálum sem sífellt eru í
umræðunni þegar sjávarútvegur í Evrópu
ber á góma − brottkast afla, slælegt eftirlit
með veiðum og endurskoðun styrkjakerfisins. Grundvallarmarkmiðið um sjálfbærni
var skilgreint og mörkuð sú stefna að heildaraflaákvarðanir yrðu gerðar til þriggja ára
en ekki eins, eins og tíðkast hafði.
Næsta endurskoðun stefnunnar er áætluð
árið 2012 en þegar er unnið að skilgreiningu
markmiða. Óhætt er að segja að allir grundvallarþættir sjávarútvegsstefnunnar séu til
skoðunar. Svokölluð grænbók, sem verður
grundvöllur umræðunnar, verður lögð fram
á næstu vikum. Spurningin er hversu langt
verður gengið.

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Annar hluti af fimm
Á morgun: Sérlausnir og álitamál
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 47

Velta: 103 milljóni

OMX ÍSLAND 15
329
-0,62%

OMX ÍSLAND 6
886 -0,79%
MESTA LÆKKUN

MESTA HÆKKUN
STRAUMUR

-4,07%

CENTURY ALUM.
EIMSKIP
MAREL

-6,64%
-6,45%
-4,67%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 4,05 +0,00% ... Atlantic
Airways 168,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 620,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,72 +0,00% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,45 -6,45% ... Føroya Banki 110,00 -0,90% ... Icelandair Group 13,25
+0,00% ... Marel Food Systems 71,40 -4,67% ... SPRON 1,90 +0,00%
... Straumur-Burðarás 1,28 +4,07% ... Össur 96,60 -0,52%

Umsjón:

Smærri hluthafar Flögu Group eru gramir
VIÐSKIPTI Nokkur gremja er í hópi smærri hluthafa Flögu Group

með yfirtökutilboð stærsta hluthafa félagsins.
Líkt og fram kom í Fréttablaðinu fyrir viku rambaði Flaga
á barmi gjaldþrots eftir fall Kaupþings í haust og útlit fyrir að
lán þess féllu á gjalddaga þar sem stærstu hluthafar voru ófærir um að setja aukið fjármagn í reksturinn. Exista og Kaupþing
voru stærstu hluthafar. HF Verðbréf mat hlutaféð einskis virði
í kjölfarið.
Í framhaldinu stofnaði Kaupþing félagið Flaga Holdings LLC
um reksturinn í Bandaríkjunum til að tryggja rekstur, viðskiptahagsmuni og skuldbindingar.
Nýja Kaupþing, stærsti kröfuhafinn, hefur selt hlutafé sitt
og breytanlegt lán í Flögu til nýja félagsins, sem nú er í eigu
erlendra aðila, en á kauprétt að því.
Samkvæmt upplýsingum frá lögmannsstofunni Lex, sem fer
með málefni Flögu Holdings LLC, er enn nokkur óvissa um
félagið. Fyrirsjáanlegt sé að hluthafalisti taki miklum breytingum. Ekki liggi þó fyrir hverjir og í hvaða magni nýir hluthafar leggi fjármagn í reksturinn.
- jab

SAGA V0NARSTJÖRNU
Flaga var löngum ein af vonarstjörnum íslenskra sprotafyrirtækja og er í dag eitt fremstu fyrirtækja heims á sviði
svefnrannsókna.
Saga Flögu er dæmigerð fyrir sprota. Helgi Kristbjarnarson,
sem unnið hafði að svefnrannsóknum á Landspítalanum,
stofnaði það síðla árs 1988 og seldi fyrsta búnaðinn til
svefnrannsókna sjö árum síðar. Vatnaskil urðu skömmu eftir
aldamót þegar nýir fjárfestar keyptu frumkvöðulinn út.
Í kjölfar vaxtar var afráðið að flytja starfsemina vestur um
haf 2005. Ákvörðunin er umdeild og benda heimildarmenn á
að virðisauki Flögu sé í Asíu og Evrópu, auk þess sem þekking
hafi farið forgörðum við uppsagnir á nánast öllu starfsfólki.
Flaga er ekki lengur með starfsemi hér á landi, en fyrrverandi starfsmenn hafa stofnað nokkur fyrirtæki á sviði
svefnrannsókna.

nánar á visir.is

Annar eins afgangur aldrei sést áður
„Ég hef aldrei séð annað eins,“
segir Jón Bjarki Bentson, sérfræðingur hjá Greiningu Glitnis um
metafgang af vöruskiptum.
Samkvæmt bráðabirgðatölum
Hagstofunnar nam útflutningur
í síðasta mánuði ársins sléttum
54 milljörðum króna á móti rétt
tæplega 30 milljarða innflutningi.
Afgangurinn nemur 24,1 milljarði.
Niðurstöðurnar eru umfram vænt-

ingar, að sögn Jóns. Ljóst sé að
útflutningur hafi haldið sjó þrátt
fyrir allt á meðan innflutningur
hafi dregist mikið saman.
Mánaðarlegar tölur um vöruskipti á föstu gengi eru fyrirliggjandi frá 1992 og hefur afgangur
á vöruskiptunum í einum mánuði
ekki verið meiri síðan þá. Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir
desember gæti hallinn á vöru-

skiptunum við útlönd á síðasta ári
numið 4,8 milljörðum króna. Niðurstöðurnar eru þó háðar mikilli
óvissu. Tölur gætu breyst vegna
ársyfirferðar og uppgjör verslunar með skip og flugvélar liggur ekki enn fyrir, að sögn Hagstofunnar. Þá eru vísbendingar um
meira verðmæti útfluttra sjávarafurða og áls en minna verðmæti
innflutnings á milli ára.
- jab

HEILSUFÆÐI
Langhollasti þorramaturinn

FÉLAGIÐ STOFNAÐ Hydrokraft Invest hóf aldrei alvörustarfsemi og liggur í dvala.
Landsbankinn og Landsvirkjun lögðu aldrei fé inn í félagið, þrátt fyrir að annað
mætti skilja á yfirlýsingum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sækja peninga
úr dótturfélagi
Landsvirkjun hefur tekið þrjá fjórðu hlutafjár út úr
Landsvirkjun Power. Hydrokraft Invest, félag Landsvirkjunar og Landsbankans, fékk aldrei peninga.
„Þetta er öryggisráðstöfun. Lausafé er mikilvægt fyrir öll fyrirtæki í dag og að hafa það sem
mest handbært. Því fluttum við
þetta aftur í móðurfélagið,“ segir
Þorsteinn Hilmarsson, talsmaður
Landsvirkjunar.
Félagið hafði lagt tvo milljarða
króna inn í dótturfélagið Landsvirkjun Power, en hefur nú tekið
einn og hálfan milljarð króna til
baka.
Landsvirkjun lagði niður verkfræði- og framkvæmdasvið sitt
fyrir rúmu ári og flutti starfsemina inn í sérstakt hlutafélag,
Landsvirkjun Power, sem er að
öllu leyti í eigu Landsvirkjunar.
Þorsteinn Hilmarsson segir að
féð sé í íslenskum krónum, en nú
hafi gengið breyst mikið. „Þannig
að nýting þessa fjár til verkefna á
erlendum vettvangi er ekki eins
raunhæf núna, eins og til dæmis
fyrir um ári.“
Eðlilegt sé að peningarnir liggi
hjá móðurfélaginu en hlutafjárskuldbinding Landsvirkjunar til
Landsvirkjun Power verður áfram
óbreytt.
Um stöðu Landsvirkjunar segir
Þorsteinn þetta: „Við erum með
lausafé og tekjur sem duga vel inn

á árið 2010 til að mæta öllum skuldbindingum þótt lánsfjármarkaðir
verði áfram lokaðir.“
Fram hefur komið að lánshæfismat Landsvirkjunar hefur lækkað. Þá greindi Fréttablaðið frá því
í byrjun desember að Landsvirkjun hefði verið gert að reiða fram
viðbótartryggingar vegna gjaldeyrisskiptasamnings.
Tilkynnt var um stofnun félagsins Hydrokraft Invest, sameiginlegs félags Landsvirkjunar og
Landsbankans, í lok september
árið 2007. Hugmyndin var að fjárfesta í virkjunum erlendis.
Félagið er í eigu dótturfélaga
hvors um sig, Landsvirkjunar
Power og Landsbanki Hydro.
Aðstandendur félagsins sögðu að
hvort fyrirtæki legði um tvo milljarða króna til félagsins.
Þorsteinn Hilmarsson segir
að féð hafi aldrei verið greitt til
Hydrokraft Invest. Félagið hafi
aldrei byrjað á neinum verkefnum erlendis og liggi í dvala.
Fram kemur á heimasíðu Hydrokraft Invest að eigendurnir hafi
heitið því að láta 130 milljónir
Bandaríkjadala í félagið. Hluti
þess hafi verið greiddur.
ingimar@markadurinn.is

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

Veljum íslenskt
í Bónus

VELJUM
ÍSLENSKT

Evrópski seðlabankinn lækkaði
stýrivexti um 50 punkta í gær og
fóru þeir við það í slétt tvö prósent. Þetta er í takt við væntingar
í skugga versnandi efnahagshorfa
á alþjóðlegum mörkuðum.
Í rökstuðningi bankastjórnar
Evrópubankans segir að gripið hafi
verið til lækkunar til að sporna við
djúpri og viðvarandi efnahagslægð
á evrusvæðinu, líkt og Associated
Press tekur til orða.
Stýrivextir stóðu í 4,25 prósentum á evrusvæðinu í október í fyrra
og hafa lækkað um 2,25 prósent
síðan þá.
Almennt er búist við því að evr-

ópski seðlabankinn feti svipaðan slóða og bandaríski og breski
seðlabankinn, lækki stýrivexti
frekar á næstunni og þeir muni
standa nálægt 1,5 prósentum um
mitt ár.
Verðbólga hefur minnkað hratt
á evrusvæðinu. Hún mældist 1,6
prósent í síðasta mánuði og er þar
með komin undir verðbólgumarkmið evrópska seðlabankans. Hún
hefur ekki verið lægri í eitt og
hálft ár. Almennt er reiknað með
að enn dragi úr verðbólgu samfara
þrengingum í evrópsku hagkerfi,
og jafnvel verði hætta á verðhjöðnun á næstu mánuðum.
- jab
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ógnarástandið hefur staðið í þrjár vikur.

Börnin á Gaza
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

H

vert eigum við að fara. Hvert eigum við að leita með
börnin okkar,“ heyrðist örvæntingarfull kona hrópa
í frétt Sjónvarpsins í gær. Konan var ásamt fjölda
fólks, börnum, konum og körlum, í algerri ringulreið
á hlaupum um stræti á Gazasvæðinu. Myndbrotið endurspeglaði hryllilegan veruleika íbúa á Gaza í martröð sem nú
hefur staðið í nærri þrjár vikur.
Börn falla og örkumlast dag hvern á Gaza meðan alþjóðasamfélagið horfir á, eða lítur undan er kannski nær að segja. Í gær voru
hátt í ellefu hundruð Palestínumenn fallnir, þar af nærri þriðjungurinn börn. Að auki eru um fimm þúsund manns særðir og
limlestir og er hlutfall barna í þeim hópi enn hærra.
Á Gaza er ekkert öruggt skjól. Almenningur, þar á meðal börnin,
eru hvergi óhult, ekki einu sinni inni á heimilum sínum. Áhrifin
sem slíkur veruleiki hefur á þau börn sem lifa af, jafnvel heil á
líkama, eru ómælanleg, barn sem vikum saman getur aldrei lagst
öruggt til svefns og veit ekki hvort það fær að borða daginn eftir
eða hvort það á yfirhöfuð heimili. Ekki þarf einu sinni að minnast
á skólagöngu.
Með aðgerðum sínum á hendur óbreyttum borgurum á Gaza vanvirða Ísraelsmenn alþjóðlega mannúðarsáttmála. Meðal þess sem
kveður á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er að börnum
sé tryggð menntun, að þau njóti heilbrigðisþjónustu og að þau þurfi
ekki að lifa við ómannúðlegar aðstæður.
Fram hefur komið að reyndir starfsmenn hjálparstofnana standa
frammi fyrir ástandi sem ekki á sér hliðstæðu. Genfarsáttmálinn
er brotinn og árásir Ísraelsmanna beinast jafnvel beint gegn starfsemi þeirra. Þetta gerðist einmitt í gær þegar her Ísraelsmanna
gerði árás á Flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna á Gaza og óttast er að mikið magn af hjálpargögnum hafi orðið eldi að bráð. Þeir
skutu á sjúkrahús og byggingu Rauða hálfmánans og eyðilögðu
lyfjabirgðir samtakanna. Ljóst er því að þarna er engu eirt.
Hversu lengi ætlar alþjóðasamfélagið að líta undan meðan börn
eru drepin og limlest á Gaza? Svo virðist sem ísraelsk stjórnvöld
kæri sig kollótt um yfirlýsingar og fordæmingar. Jafnvel yfirlýsing öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna þar sem hvatt var til vopnahlés á Gaza fyrir viku hrein ekki á Ísraelsmönnum. Því verður
alþjóðasamfélagið að fara að láta verkin tala með afdráttarlausum
hætti.
Ísraela verður að einangra pólitískt og viðskiptalega til að koma
þeim í skilning um að alþjóðasamfélagið ætlar ekki að líða hernað
sem beinist ekki síst að börnum, börnum sem ekkert hafa sér til
saka unnið annað en að fæðast af palestínsku foreldri og vera niðurkomin á þessari þéttbýlu landræmu sem kallast Gaza.
Hernaður Ísraelsmanna á hendur börnum á Gaza á sér stað í
skjóli Bandaríkjanna. Í næstu viku verða þar forsetaskipti. Obama
gaf tóninn um málefni Ísraels og Palestínu í gær þegar hann lýsti
því yfir að Bandaríkjamenn mættu ekki draga lappirnar lengur í
málefnum þjóðanna, stofna yrði tvö ríki þar sem þjóðirnar tvær
búa saman í friði en um leið sagði hann að aðalatriðið væri að
öryggi Ísraels yrði tryggt.
Ljóst er því að Evrópubúar verða að taka af skarið og sýna Ísraelsmönnum hug sinn í verki. Þangað til verður börnum fórnað á
Gaza.

- fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili,
sem vilja spara og hagræða!
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Rekstrarvörur
RV UNIQUE 010901

- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

Í þjóðfélagsumræðunni getur góð
samlíking verið áhrifaríkari en löng
röksemdarfærsla. Gott dæmi um það
er grein Gunnlaugs Jónssonar framkvæmdastjóra í Morgunblaðinu í gær
þar sem hann tekur upp hanskann
fyrir frjálshyggjuna. Gunnlaugur telur
fráleitt að halda að bankakreppan
endurspegli á nokkurn hátt galla
frjálshyggjunnar. „Líkja má þessum
hugmyndum við að saka
Mahatma Gandhi um
stríðsglæpi,“ skrifar
Gunnlaugur. Og hverjum dettur í hug að
halda því fram?
bergsteinn@
frettabladid.is

SPOTTIÐ

rétt í samræmi við kröfur grasrótarinnar.
Nú er tækifæri fyrir fólkið í landinu, og
þá sérstaklega ungt fólk, til að láta í sér
heyra. Taka þátt í pólitísku starfi og tryggja
að stjórnmálamenn heyri þeirra raddir.
Tækifæri til að endurvekja raunveruleg
gildi stjórnmálanna sem eru traust og samvinna milli kjósenda og fulltrúa þeirra.
tjórnmálaflokkarnir eru ein meginFramsóknarflokkurinn var stofnaður
stoð þess lýðræðiskerfis sem við búum
utan um þær grunnhugsjónir sem drifu
við. Því miður hefur það hins vegar gerst
EGGERT
áfram samvinnuhreyfinguna og ungá síðustu áratugum að fólk hefur í minna
SÓLBERG JÓNSSON
mennafélögin. Leitað er lausna á sameigmæli sinnt starfi innan stjórnmálaflokka
inlegum viðfangsefnum samfélagsins með
en áður. Þetta hefur leitt til þess að færri
samvinnu og jöfnuð að leiðarljósi. Við þurfeinstaklingar taka ákvarðanir, marka
um á tímum sem þessum að leita til þess
stefnu og velja frambjóðendur en áður var.
að endurvekja reisn flokksins með þessi
Áhugi fólks á stjórnmálum hefur samt sem
grunnstef í forgrunni enda á frjálslynd
áður ekki minnkað og við breyttar aðstæðfélagshyggja ávallt við og hefur ekki beðið
ur í þjóðfélaginu má búast við að fólk
skipsbrot eins og þeir ismar sem hafa verið
hafi meiri tíma og hvata til að taka þátt í
boðaðir á sitt hvorum væng pólitíska litstjórnmálastarfi.
rófsins.
Vinnuhópur innan Sambands ungra
Það er hlutverk SUF sem samvisku
framsóknarmanna hefur skilað af sér tilBRYNDÍS GUNNflokksins að leiða flokkinn í rétta átt. Sú
lögum að framtíðarvinnubrögðum innan
LAUGSDÓTTIR
leið er mörkuð heiðarleika, samvinnu og
Framsóknarflokksins sem bera yfirskriftvelferð fyrir hinn almenna borgara.
ina „Framsókn til framtíðar“. Í tillögum hópsins
Taktu ábyrgð á þínu lífi og taktu ábyrgð á framkemur m.a. fram að breytinga sé þörf á skiputíð barna þinna. Taktu þátt í uppbyggingarstarfi
lagi stjórnmálaflokka á Íslandi og starfsháttum
Framsóknarflokksins. Sameinuð í samvinnu byggjstjórnmálamanna. Tillögurnar ganga út á að auka
lýðræði í Framsóknarflokknum, opna hann, auka
um við upp betra Ísland.
sýnileika kjörinna fulltrúa og gera ákvarðanatökuferli enn gagnsærra. Það felast mikil sóknarBryndís er formaður Sambands ungra framsóknarfæri í skynsamri og öfgalausri stefnu Framsóknmanna og Eggert er varaformaður Sambands ungra
arflokksins á næstu árum ef ákveðið er að breyta
framsóknarmanna.
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Þöggun og hlutdrægni

Fullyrðingar um þögn fjölmiðla í
þessu máli eiga ekki við rök að
styðjast; fjallað var um það í flestum
ef ekki öllum fjölmiðlum í gær og
í fyrradag. Þegar fjölmiðlar inntu
Sigurbjörgu eftir skýringum – mitt í
ærandi þögninni – dró hún í land og
sagðist ekki hafa upplifað skilaboðin
sem hótun heldur viðvörun í góðri
trú. Þetta mál snýst sem sagt
ekki um það að Sigurbjörg
Sigurgeirsdóttir hafi sett
fram óljósar en alvarlegar
ávirðingar sem hún gat
ekki staðið við, heldur er
þetta auðvitað enn eitt
dæmið um einelti í garð
sjálfstæðismanna.

UMRÆÐAN
Bryndís Gunnlaugsdóttir og Eggert
Sólberg Jónsson skrifa um Framsóknarflokkinn

Ný og betri RV tilboð, á nýju ári

egur

Aumingja við

Nokkrir bloggarar kvarta undan
tvískinnungi fjölmiðla vegna frétta
af Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur, sem
sagðist á borgarafundi í vikunni hafa
fengið skilaboð frá ráðherra um að
tala varlega. Bloggararnir segja að
þegar upp komst að ráðherrann sem
sendi skilaboðin hafi verið Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir hafi komið allt
annað hljóð í strokkinn og tala sumir
um „ærandi þögn“ fjölmiðla. Gísli
Marteinn Baldursson borgarfulltrúi segir „hreint með ólíkindum“
hvernig umfjöllun hafi breyst
þegar í ljós kom að Ingibjörg
Sólrún átti í hlut; þá hafi fjölmiðlar hætt að tala um „hótun“ en í
stað þess farið að tala um
„viðvörun“.

Framsókn til framtíðar

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.

ndsv
Vesturla

Þöggun og hlutdrægni

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson bih@markadurinn.is og Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is
ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Hildur Sif Hreinsdóttir
matgæðingur býður
fjölskyldunni oft upp á
kjúklingasúpuna góðu.

Tilvalið fyr
ir
árshátíðina
!

2. janúar -28. febrúar
Hinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður
bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem
unna góðum mat á góðu verði.

1

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

2

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði
VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki
og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

3

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)
NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati
og sperglum (6.590 kr.)
LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís

Hringbrot

4

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

Ilmandi kjúklingasúpa
Rjúkandi heit súpa á vel við í kuldatíðinni þessa dagana. Hildur Sif Hreinsdóttir kennari fann uppskrift
að ljúffengri kjúklingasúpu í fórum mannsins síns sem hann hafði víst lítið notað.
„Ég sendi manninn minn á matreiðslunámskeið í kvöldskóla Kópavogs og hann kom heim með möppu
fulla af uppskriftum,“ segir Hildur Sif sem grípur oft til möppunnar góðu. „Ég hef notað hana mjög
mikið, en það hefur hann ekki gert,“
segir hún hlæjandi.
„Kjúklingasúpan er alveg frábær og matarmikil en í hana fara
tvær til þrjár kjúklingabringur skornar í bita, einn laukur og
einn púrrulaukur, paprika, einn
stöngull af brokkólíi og tvö hvít-

lauksrif. Allt grænmetið er saxað
smátt og byrjað á að léttsteikja
lauk og púrru í olíu í potti. Svo er
kjúklingnum og grænmetinu bætt
út í og einum lítra af vatni, einni
matskeið af kjúklingakrafti, einni
teskeið af timjan og hálfri teskeið
af karríi. Þetta er látið malla í tíu
mínútur og þá er tveimur desilítrum af matreiðslurjóma hellt út í
súpuna og tveimur matskeiðum af
rjómaosti bætt út í. Gott að krydda
svo bara með pipar og salti.“
Hildur kann vel að meta kræs-

ingar en hún mætir reglulega í
saumaklúbb þar sem hvorki er
gripið í prjóna né nál.
„Við hittumst æskuvinkonurnar
og étum á okkur gat af lúxusmat og
eftirréttum, þetta er enginn megrunarklúbbur. Ég hef gaman af því
að elda sjálf og er góð í að nota
það sem til er og búa til eitthvað
úr engu. Ég er líka óhrædd við að
sleppa hráefnum úr uppskriftum
ef ég á þau ekki til og nota eitthvað
annað í staðinn.“
heida@frettabladid.is

FÖRÐUNARNÁMSKEIÐ geta verið sniðug fyrir þær sem vilja
ná betri tökum á að farða sig eða kanna nýja möguleika á því sviði.
Förðunarnámskeið eru til dæmis haldin á vegum ýmissa snyrtistofa.

Mikil verðlækkun
w w w.vefta.is
Vefta • Hólagarði • S: 557 2010 • & Mjódd • S: 578 2051

www.wikipedia.com
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ÚTSALA

Gabrielle Bonheur
Chanel, betur þekkt
sem Coco Chanel
fæddist árið 1883 og
var áberandi í tískuiðnaði tuttugustu aldar.
Áhrif hennar á hátískufatnað voru slík að
hún er eina persónan úr tískubransanum
sem nefnd er á lista
TIME-tímaritsins yfir
hundrað áhrifamesta
fólkið á tuttugustu öld.
Kate Winslet var
sigursæl á Golden Globe-verðlaunahátíðinni.
Hún hlaut tvenn
verðlaun.

Svart og hvítt á
rauðum dregli
Hverfisgötu 6 • 101 Reykjavík • Sími 562 2862

NÝTT!!

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar
SÚKKULAÐIVAX
HAFRAVAX
SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

Klassískir svartir og hvítir kjólar þóttu
áberandi á rauða dreglinum á Golden
Globe-hátíðinni um síðustu helgi.
Kvikmynda- og sjónvarpsstjörnur
svifu eftir rauða teppinu í Beverly
Hills á sunnudaginn í sérsniðnum
síðkjólum og klæðskerasaumuðum
jakkafötum. Golden Globe-verðlaunahátíðin var í þann mund að hefjast en
leikararnir gáfu sér þó flestir tíma til
að stilla sér upp fyrir ljósmyndarana
enda vanir því að njóta athyglinnar.
Svartir og hvítir kjólar voru áberandi þennan dag. Kate Winslet, sem
hlaut tvenn verðlaun sem besta leikkonan
og sem besta leikkonan í aðalhlutverki, í
myndinni Revolutionary Road, klæddist
hlýralausum einföldum svörtum kjól.
Amy Adams var í íburðarmiklum
svörtum kjól og hin íðilfagra
Kate Beckinsale þótti skara
fram úr í glæsileik en hún
var í hvítum silkikjól.
solveig@frettabladid.is

ÚTSALA 10-50% afsláttur
Yﬁrhafnir kvenna í frábæru úrvali

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

Stendur í 1 viku frá föstudeginum 16. jan. til 23. jan.
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• Jakkar
• Úlpur
• Ullarkápur
• Dúnkápur
• Vattkápur
• Hattar
• Húfur
opið
mán.-föstud. 10-18
laugardaga 10-16
sunnudaga 12-17

Mörkinni 6
Sími 588 5518
Opið virka daga
Frá kl. 10-18
Laugardaga frá kl. 11-17

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 16. janúar 2009

Magnús Jónsson er
með sjónvarpsþátt,
tvær plötur og bíómynd í vinnslu.

FÆR ÚTRÁS
Í GEGNUM LISTINA
SETTU ÍBÚÐINA Á SÖLU

LEIKA FEÐGIN
Í ÞRIÐJA SINN

ÆVINTÝRALEGA ÞJÓÐLEG

Birgitta Haukdal og Benedikt Einarsson selja glæsi
íbúð sína á Skólavörðustíg.

Sólveig Arnarsdóttir og
Arnar Jónsson leika feðgin í
fjölskyldudramanu Heiðri.

Ásthildur Sturludóttir
opnar heimili sitt og
sýnir uppáhaldshlutina.

2 föstudagur

16. janúar

núna

✽ jákvæðnin er milljóna virði

SIGRÍÐUR ARNARDÓTTIR
Í kvöld förum við hjónin í argentínskan tangó í Kramhúsinu. Eftir það förum
við stundum á lítinn veitingastað sem selur framandi kræsingar á sanngjörnu
verði. Um helgina stefnum við fjölskyldan að því að sjá Sólskinsdrenginn. Á
sunnudaginn ætla ég að elda eitthvað gott og halda hvíldardaginn heilagan.

helgin
MÍN

Sólveig Arnarsdóttir leikkona:

LEIKUR DÓTTUR FÖÐUR
SÍNS Í ÞRIÐJA SINN

egar ég var þrettán ára lékum við fyrst feðgin í leikritinu Lítið fjölskyldufyrirtæki í Þjóðleikhúsinu. Fyrir tveimur árum vorum við svo
Starfsfólk Gyllta kattarins í Austurfeðgin í Öxinni og jörðinni og nú í Heiðri í þriðja
stræti segir nú alfarið skilið við karl- sinn,“ segir Sólveig Arnarsdóttir leikkona sem
menn. Í auglýsingu sem verslunin
mun leika dóttur föður síns, Arnars Jónssonar,
sendi frá sér á Facebook segir að
í leiksýningunni Heiður. Sýningin verður frumstarfsfólkið hafi tekið þá ákvörðun
sýnd 24. janúar í Kassanum í Þjóðleikhúsinu og
með tárin í augunum að vera einer ástralskt nútímafjölskyldudrama sem fjallar
göngu með kvenmannsföt í búðum fjölskyldu sem sundrast óvænt.
inni og muni sakna sárt allra ynd„Það eru mikil forréttindi að fá að standa með
islegu og myndarlegu karlmannArnari Jónssyni á sviðinu og alltaf jafn skemmtianna sem hafa verslað við það yfir
legt. Yfirleitt eru samt deilur á milli feðginanna
árin. Fyrir vikið eru nú öll herraföt
í verkunum, en við pabbi erum mjög góðir
á hálfvirði og á næstunni mun
vinir og vinnum vel saman,“ segir Sólveig
dömudeildin stækka.
sem var kjörin leikkona ársins á EdduverðHELST launahátíðinni í nóvember fyrir leik sinn í
sjónvarpsþáttunum Svörtum englum. Hún
Sjóðheitur gamanleikur
situr ekki auðum höndum þessa dagana því
Eins og fram hefur komið í Fréttaauk þess að æfa stíft fyrir Heiður leikur hún í
blaðinu hefur Bjarni Haukur Þórslögfræðiþættinum Rétti sem hefur göngu sína
son tekið yfir rekstur Loftkastalá Stöð 2 á sunnudaginn, en Sólveig tók einnig
ans þar sem
að sér starf skriftu í þáttunum. „Ég er skrifta í
hann ætlar
fyrsta skipti, sem felst í því að fylgjast með að
að setja upp
leikararnir fari rétt með texta, geri hlutina eins
Grease næsta
í hverju skoti og svo er ég með klappspjaldið, en
sumar. Fyrst
aðallega er ég að reyna að vera sæt og skemmtimun Menntaleg,“ útskýrir Sólveig og hlær. „Mig langaði að
skólinn við Sund
prófa að vera hinum megin við myndavélina,
hins vegar leigja
taka þátt í öllu ferlinu og mér hefur fundist það
húsið undir upp- mjög skemmtilegt,“ bætir hún við.
færslu sína á rokksöngleiknum
Undanfarin ár hefur aðalstarf Sólveigar verið
Harry Potter sem verður frumsýndí Þýskalandi þar sem hún hefur leikið í fjölda
ur 17. febrúar. Bjarni Haukur virðsjónvarpsmynda og að Heiðri og Rétti loknum
ist ekki láta kreppuna ná til sín því
bíða hennar tvö hlutverk þar í landi. „Fyrir jól
endurbætur standa nú yfir á húsfór ég í prufur fyrir aðalhlutverk í nýrri sjóninu auk þess sem fjárfest verðvarpsseríu og það kemur í ljós í lok mánaðarur í nýjum tækjabúnaði. Hann slær
ins hvort ég fæ hlutverkið. Það gekk mjög vel, en
hvergi slöku við því Bjarni hefur
þarna voru líka tíu af bestu kvikmyndaleikurum
einnig tryggt sér réttinn á vinsælum Þjóðverja svo maður getur ekkert vitað. Annars
gamanleik sem hefur slegið í gegn
er ýmislegt fleira í spilunum í Þýskalandi svo
bæði á West End og Broadway og
mér sýnist að þar haldi áfram að vera minn aðverður settur upp á næsta leikári.
alstarfsvettvangur,“ segir Sólveig.
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Kveðja karlmennina

Flott feðgin
Sólveig og Arnar
leika feðgin í þriðja
sinn í sýningunni
Heiður sem verður
frumsýnd í Kassanum 24. janúar.
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Árangur fer eftir gæðum
Hvaða Spirulina ert þú að taka?
29 vítamín og steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans
Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum.

Aukið úthald,
þrek og betri líðan
V ot
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Gott fyrir ræktina og mikið álag.
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Spirulina inniheldur mikið af blaðgrænu
0 % lífr æ
og glyccogen, því meira glycogen sem er til
staðar í líkamanum við æfingar því betri árangur.
Blaðgræna eykur súrefnisflutning í blóðinu. Ef
Spirulina er tekið inn 1/2 tíma fyrir æfingar
eða annað álag gefur það aukið þrek, úthald
og einbeitingu.
Dregur úr pirringi, sleni og sætindaþörf, truflar
ekki svefn. Gæðastaðall ISO9001, ISO1401.
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Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.

www.celsus.is

Birgitta og Benedikt setja á sölu

Glæsiíbúðin föl
fyrir 35 millur
Söngkonan Birgitta Haukdal
og eiginmaður hennar, Benedikt Einarsson, hafa sett glæsiíbúð sína við Skólavörðustíg
í Reykjavík á sölu. Þau eru þó
ekkert óviss hvert þau eiga að
flytja því í fyrravor festu þau
kaup á einbýlishúsi við Bakkaflöt 3 í Garðabæ. Það verður þó
örugglega eftirsjá að íbúðinni
við Skólavörðustíginn því hún
er sérlega vönduð, 101 fermetri
á stærð með útsýni yfir hálfa
borgina. Í stofunni er hvorki
meira né minna en fjögurra
metra lofthæð. Framtíðarheimilið er þó á Bakkaflöt, en Birgitta og Benedikt giftu sig í október síðastliðnum og eiga von á
sínu fyrsta barni með vorinu.

Brúðkaup ársins Birgitta og Benedikt á
brúðkaupsdaginn í október 2008.

augnablikið

TÖFF Í GALLABUXUM
Thor Vilhjálmsson sannar það að
gallabuxur eru ekki bara fyrir unga
fólkið. Hann var flottur í þeim dökkbláu þegar hann mætti á ljósmyndasýningu Jónatans Grétarssonar.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Ritstjóri Marta María Jónasdóttir martamaria@365.is
Penni Alma Guðmundsdóttir alma@frettabladid.is Forsíðumynd Vilhelm Gunnarsson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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ANNABELL
Rúm var 39.900

nú 19.950.nú 6.450.-

RIO GRANDE
Kómmóða var 39.900

Náttborð var 12.900

nú 19.950.-
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JADE GARDEN
Skilrúm var 19.900.-

nú 11.940.nú 14.940.Skápur var 24.900.-

SHINJU
Vínskápur
var 69.900

nú 41.940.-

Einstakt tækifæri til að eignast
falleg húsgögn á góðu verði
S m á r a t o r g i 3 / 2 01 K ó p avog i / s í m i : 52 2 786 0 / / K o r p u t o r g i / 112 R e y k j av í k / s í m i : 52 2 7870
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LISTAMAÐUR Í HÚÐ OG HÁR
Magnús Jónsson

rosalega gaman í svona tvö þrjú
ár, allir rosalega góðir saman, en
svo byrjuðu egóin að eigast við.
Það var ástæðan fyrir því að ég fór
úr bandinu eftir um það bil fjögur
ár,” segir Magnús sem hafði íhugað að hætta um nokkurt skeið.
„Ég lenti í sjálfheldu með hvort ég
vildi þetta eða ekki, og svo eftir
aðra plötuna lét ég verða af því og
hætti. Fleiri meðlimir hættu í kjölfarið og voru þá greinilega búnir
að vera að upplifa það sama. Þetta
eru í raun miklu betri vinir mínir
í dag en þá og við erum í ágætis
sambandi núna. Við vorum svolítið dæmd til að vera saman í
hljómsveitinni, en þetta var samt
gríðarlega skemmtilegur tími með
þeim svona eftir á að hyggja.“
Magnús hóf að vinna að sinni
fyrstu sólóplötu eftir að hann
hætti í GusGus. „Mig langaði til að
gera eitthvað sjálfur og var ekki
mikill teknókarl eins og tónlist
GusGus var kannski að færast í. Ég
var meira farinn að gæla við diskó
og house-fílinginn á þessum tíma
og gaf mér nokkur ár til að vinna
í þessari sólóplötu minni, ásamt
Magga Legó og Hlyni Jakobssyni,
sem kom svo út í kringum 2001
undir nafninu Blake,“ segir Magnús en hann varð síðar partur af
tónlistartvíeykinu BB&BLAKE
ásamt Veru Sölvadóttur.

hefur gert það gott bæði
sem leikari og tónlistarmaður. Nú hefur hann
brugðið sér í hlutverk
lögfræðings í sjónvarpsþáttunum Réttur
sem hefur göngu sína
á sunnudagskvöldið og
er með tvær plötur og
bíómynd í vinnslu.
Viðtal: Alma Guðmundsdóttir
Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson
agnús er fæddur
á Selfossi 1965.
Hann bjó fyrstu
árin sín í Þykkvabæ, þar til
hann varð sjö ára og var algjör
sveitastrákur sem ætlaði sér svo
að verða lögga eða læknir þegar
hann yrði stór. „Ég held að það
hafi bara verið af því hvað það
hljómaði vel. Ég vissi í raun ekkert hvað ég vildi verða, flosnaði
upp úr skóla í samræmdu prófunum og var kominn út á sjó fimmtán ára gamall þar sem ég var á
togara í tvö ár,” útskýrir Magnús en segir tónlistina samt hafa
togað í sig snemma. „Ég var að
gera pabba geðveikan með sífelldu blístri sem krakki og flautaði lög endalaust, en það var ekki
fyrr en ég kynntist Guðmundi
Haraldssyni leikara sem ég fór
að íhuga leiklistina. Þá var eitthvað byrjað að gerjast í mér. Ég
hafði alltaf haft mikinn áhuga á
bíómyndum sem krakki og var
kallaður Maggi bíóglaði því alltaf
þegar ég átti pening fór ég í bíó,”
segir Magnús brosandi.
„Við Guðmundur sóttum um hjá
Helga Skúlasyni heitnum sem var
þá með leiklistarskóla. Eftir eitt ár
þar sótti ég svo um í Leiklistarskóla Íslands og komst inn með
skilyrðum því ég var ekki stúdent. Það var alveg hræðilegt álag
því fyrsta árið þurfti ég alltaf að
fara upp í öldungadeild MH að
læra bókleg fög þegar aðrir voru
að fara heim. Það endaði með því
að ég samdi við Helgu Hjörvar
skólastjóra um að ef ég myndi ná
góðum prófum þá önnina væri ég
laus úr MH. Það gekk eftir og ég
slapp,“ segir Magnús sem útskrifaðist úr Leiklistaskólanum 1991.
„Námið fór ekkert rosalega vel í

M

FYRIR RÉTT
Fjölhæfur Magnús leikur lögmanninn Loga í sjónvarpsþættinum Réttur sem hefur göngu sína á Stöð 2 á sunnudagskvöldið.

„Þegar ég hætti í Borgarleikhúsinu 1995 var ég kominn með upp
í kok af leiklist um sinn og flutti
til Los Angeles. Þá var ég reyndar

bak við tjöldin

Á SAMNING Í BRETLANDI

einnig nýbúinn að gera plötu með
GusGus sem varð til þegar hópur
krakka hittist við gerð stuttmyndarinnar Nautn og ákváðum í einhverju hléi á tökum að gera plötu
saman. Við Daníel Ágúst og Siggi
Kinski vorum svona stærstu lagahöfundarnir, en við höfðum fram
að því bara verið kassagítarglamrarar með okkar böndum, ég með
Silfurtónun, Daníel Ágúst með
Nýdönsk og Siggi svona meira
fyrir skúffuna. Við fengum svo
Magga Legó og Birgi Þórarinsson til að koma lögunum inn í
elektróníska heiminn og gáfum
fyrstu plötuna okkar út á Íslandi,“
útskýrir Magnús.
„Þegar ég hafði búið í LA í
nokkra mánuði hafði Baldur Stefánsson samband, en hann hafði
þá reddað okkur plötusamningi í London. Þetta var eiginlega
bara „too good to be true“ því við
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mig og þegar ég útskrifaðist var ég
staðráðinn í því að ég ætlaði ekki
að verða leikari. Ég er ekki mikil
hópmanneskja til langs tíma, svo
eftir að hafa unnið með þröngum
hópi fólks í fjögur ár var ég kominn með hálfgerða flóttatilfinningu og fór bara beint á sjóinn
aftur, á togara frá Sauðárkróki.
Í öðrum túrnum mínum var
hringt í mig frá Borgarleikhúsinu
og mér boðinn samningur þar, svo
ég ákvað að slá til,“ segir Magnús
sem starfaði hjá Borgarleikhúsinu
næstu fimm árin og spilaði með
hljómsveitinni Silfurtónum sem
hann hafði verið í frá því í Leiklistarskólanum.

vorum í raun engin hljómsveit,
svo á þessum tímapunkti þurftum við í GusGus að setjast niður
og ákveða hvernig við ætluðum
að hafa þetta. Hljómsveitin fæddist því nánast bara við borðið og
við bjuggum til þennan listahóp
sem fór að búa til „visuala“, leika
sér með texta, myndform og tónlist, og hræra þessu saman í einn
graut sem við kölluðum GusGus,“
segir Magnús um hljómsveitina
sem fór á samning hjá plötufyrirtækinu 4AD.
„Það gekk illa að standa í því
að vera að fljúga á milli LA, Íslands og London þegar þetta var
að fæðast svo ég flutti aftur heim.
Við fengum fyrirframgreiðslu til
að kaupa okkur stóran mixer og
settum upp stúdíó. Þar ætluðum
við að vera með svona production company, en þetta var svolítið eins og með hippahugsjónina,

Eftir tólf ára hlé sneri Magnús
sér aftur að leiklistinni árið 2005.
Aðspurður segist hann ekki hafa
ætlað sér að leika aftur. „Ég hef
alltaf þurft smá tíma fyrir sjálfan
mig og finnst frekar óþægilegt að
negla framtíðina. Það getur aldrei
neitt verið endanlegt fyrir mig og
ég þarf reglulega að fara í gegnum einhvers konar hreinsun svo
ég geti fúnkerað almennilega. Ég
hafði neitað verkefnum fram að
þessu en fannst ég vera tilbúinn
þegar Kolla Halldórs hringdi í mig
og bað mig um að koma í prufur
fyrir Siðameistarann Í Kabarett í
Óperunni 2005, sem ég fékk svo
hlutverk í,“ útskýrir Magnús.
Magnús sinnir nú bæði tónlistinni og leiklistinni af fullum krafti,
en á sunnudagskvöldið hefur lögfræðikrimminn Réttur göngu sína
á Stöð 2, þar sem Magnús fer með
hlutverk lögmannsins Loga. „Þetta
eru hörkuspennandi og vel skrifaðir þættir sem Sigurjón Kjartansson, Margrét Örnólfs og Kristinn
Þórðarson. Þeir gerast í samtím-

Stjörnumerki:
Sporðdreki.
Besti tími dagsins:
Kvöldin þegar allt er
komið í ró.
Geisladiskurinn í
spilaranum:
Rockferry með
Duffy í iPodinum.
Uppáhaldsverslunin:
Rauði krossinn Laugavegi. Þar
slæ ég tvær flugur í einu höggi.
Styð gott málefni og finn mér
þægilegar flíkur.
Uppáhaldsmaturinn:
Sushi og taðreykt hrossabjúgu.
Líkamsræktin:
Sund, skokk, fót- og körfubolti, reiðhjólatúrar og
bullworker workout.
Mesta dekrið:
Þegar ég kemst á hestbak með pabba.

Ég lít mest upp til:
Pabba og afa minna.
Áhrifavaldurinn?
Mamma og ömmur mínar.
Draumafríið?
Draumurinn er að fara til Taílands með Bjössa.
Hverju myndirðu sleppa ef
þú yrðir að spara?
Bílnum klárlega fyrst, en ég lifi yfirleitt
sparlega hvort sem það er kreppa eða
ekki.
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anum og fjalla um þrjá lögfræðinga, þeirra líf og þau sakamál
sem þau taka að sér hverju sinni.
Minn karakter er Logi Traustason lögmaður, sem finnst mest
spennandi að vera á gráa svæðinu þegar hann skoðar mál sem
hann vinnur við. Hann er mikill töffari og kallar sko ekki allt
ömmu sína, sem er frekar langt
frá mér sjálfum, þó svo að það
séu kannski ekki allir sammála
því,“ segir Magnús og hlær. „Það
er búið að vera gríðarlegur lærdómur fyrir mig að vinna með
þessu mikla fagfólki sem stendur
að Rétti, enda snillingar allir sem
einn,“ bætir hann við.

MEÐ MÖRG JÁRN Í
ELDINUM
„Við eigum eina viku eftir í tökum
og ég er að reyna að einbeita mér
að því að gera ekkert annað á
meðan, en svo er ég með nokkur verkefni í gangi sem ég fer
að vinna í þegar Rétti lýkur. Eitt
þeirra er að gera partíplötu þar
sem ég fæ nokkra vini mína til að
semja eitt lag á kjaft með mér og
ég vinn plötuna í stúdíóinu heima
hjá mér. Svo er ég kominn vel af
stað með aðra plötu sem er hálfgerð stelpuplata. Þar mun ég fá
stelpur til að syngja lög sem ég
hef samið og er enn að, en platan
er svona soul, diskó, James Bond
70’s stíll,“ segir Magnús sem er
einnig með bíómynd í smíðum.
„Ég skrifaði handritið fyrir
nokkru og er kominn með aðalleikara sem ég er aðeins byrjaður
að æfa með. Mig langar svolítið að
fara kreppuleiðina, án styrkja og
gera ákveðinn samning við leikara og tæknifólk. Svona „litla gula
hænan kvikmyndagerð“ þar sem
allir sem tækju þátt myndu eignast hlut í myndinni. Mér finnst
bíómyndaformið mjög skemmtilegt form og það er ekki svo ólíkt
tónlistinni. Ég ætla að reyna að
skjóta myndina í vor, en það fer
reyndar allt eftir ástandinu í samfélaginu. Þetta eru svo undarlegir tímar að maður veit ekki neitt
hvað er að fara að gerast á næstunni, svo það verður að koma í
ljós hvenær hún verður tilbúin.”
Aðspurður segist hann ekki geta
gert upp á milli leik- og tónlistarinnar í dag. „Ég hef alltaf þurft að
vera að gera bæði. Ef ég fæ leið á
leiklistinni gríp ég í tónlistina og
öfugt. Í dag er ég búinn að bæta
við fleiri listgreinum sem ég get
flakkað á milli, bæði mála, teikna
og skrifa. Ætli ég sé ekki bara það
ruglaður að ég verði að fá útrás í
gegnum listina til að halda sönsum,” segir Magnús að lokum og
brosir.
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Undrakremið frá Helenu Rubinstein

Andlitslyfting í krukku
Prodigy Re-Plasty er hannað í beinni samvinnu við lækna
Laclinic Montreux. Fyrsta línan er sérhönnuð til að
vinna gegn öldrun húðarinnar. Þetta er sannkölluð lýtaaðgerð án þess að þurfa að leggjast undir hnífinn. Línan er
fyrir 35 ára og eldri sem vilja
líta brjálæðislega vel út. Á
einum mánuði er hægt að
ná ótrúlegum árangri með
kreminu. Húðin stinnist og
styrkist töluvert og kremið sléttir vel úr óæskilegum
hrukkum.
Er hægt að biðja um meira
en það?

Opið laugardaginn 17. jan. 11-16

Þráinn Skóari Skóbúð • Grettisgata 3
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6 föstudagur

16. janúar

tíðin

✽ í lopapeysu og ullarsokkum

LJÓSMYNDASÝNING Á morgun klukkan 15 verður opnuð ljósmyndasýning Bjargeyjar Ólafsdóttur í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Sýningin nefnist Tíra og er samansafn táknmynda sem hafa ýmist orðið til í draumum Bjargeyjar eða sprottið fram í vitund hennar milli svefns og vöku.

DÍANA MIST

FRÖNSK KVIKMYNDAHÁTÍÐ Það er fátt
skemmtilegra en að skella sér í bíó á dimmum vetrardögum. Í dag hefst frönsk kvikmyndahátíð í Háskólabíói þar
sem frumsýndar verða tíu gæðamyndir á frönsku frá Frakklandi, Belgíu og Kanada. Hátíðinni lýkur 29. janúar.

TOPP
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Föstudagur 9. janúar: Góðærisblakkur stendur fyrir sínu
Sat heima allan föstudaginn og valdi mér lag til að taka fyrir Idolið. Þar sem
ég hafði reynt fyrir mér síðast grunaði mig ekki annað en ég kæmist alla leið
núna. Var alveg á því að ég gæti sett mig í stellingar Önnu Fridu og Agnetu
og valdi mér því smellinn Waterloo. Var í svo miklu stuði að ég hringdi í vinkonu mína og bað hana að kíkja aðeins á góðærisblakk í tilefni kvöldsins.
Eini maðurinn sem ég rakst á var Sigurður Arnljótsson og vinir hans. Dönsuðum frá okkur allt vit …

Laugardagur 10. janúar: blindfull og hress …
Markmiðið hafði verið að skrá sig í Idolið og því urðu vonbrigðin ógurleg þegar ég komst að því að ég var fallin á tíma – djöfull. Finnst að þeir
ættu að gera nýja keppni fyrir 30+. Ég var því frekar niðurlút þegar ég labbaði út af Hilton-hótelinu enda hafði
ég eytt geðveikum tíma í að blása á mér hárið og mála
mig. Var þó komin yfir mesta sjokkið þegar ég kíkti á ljósmyndasýningu Jónatans Grétarssonar í Hafnarborg.
Þar var stjörnuparið Ragnar Sólberg tónlistarmaður og
Sóley Ástudóttir förðunarfræðingur og Lýður
Guðmundsson ljósmyndari. Um kvöldið kíkti
ég í einn drykk á 101. Þar var Anna Rakel
Róbertsdóttir listaháskólanemi í banastuði,
þar voru líka Þórhallur Gunnarsson og Brynja
Nordquist ásamt vinum. Síðan lá leið mín á Prikið þar sem Sammi í Jagúar var einn af þeim
bitastæðustu sem ég hnaut um. Eins og alltaf var ég orðin blindfull þegar leið á nóttina og endaði á Kaffibarnum. Var alltof full
til að muna eftir þekktum andlitum en sá
Gísla Galdur þar sem hann þeytti skífum, svona menn eins og hann fara náttúrulega ekki fram hjá manni!

ELDHÚSHNÍFARNIR

ÁSTHILDUR STURLUDÓTTIR
GÖNGUSKÓRNIR

UPPHLUTURINN MINN. Móðir mín,
Hallgerður Gunnarsdóttir, saumaði
hann á mig. Það er alltaf hátíðlegt að
vera með rauðan skúf, í peysu.

VOR 2009

stjórnsýslufræðingur

EYRNALOKKASKRÍN er minning um
einstaka ferð um Kína með skólafélögum mínum í Bandaríkjunum.
LANDBROT eftir Friðrik Örn.

KAJAKINN Prada og árin svarta.

LOPAPEYSAN

PERLUFESTI.
Er festarbandið sem afi
Gunnar Guðbjartsson,
færði ömmu minni, Ásthildi Teitsdóttur, þegar þau
opinberuðu árið 1940.
Kringlan // Smáralind // Keﬂavík
www.blend.is

BORÐSTOFULJÓSIÐ sem mig hafði
dreymt um að eignast frá 9 ára aldri.

ÝMISLEG LJÓÐMÆLI eftir Hannes
Hafstein.

föstudagur
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KLINGENBERG SPÁIR
Eva María Jónsdóttir sjónvarpskona
Eva María Jónsdóttir er fædd
26.04.1971. Sigríður Klingenberg
segir að það gefi henni lífstöluna
3. „Þristurinn er heillandi og reynir alltaf að hafa jafnvægi á milli jing
og jang. Hún fer milliveginn eins
mest og hún má og þar af leiðandi getur hún sogað
til sín mikið af fólki. Þristurinn er þægilegur og það
er gott að vinna með honum. Hann hefur húmor fyrir
sjálfum sér og er lífsglaður. Eva María er dálítið þannig
karakter að hún vill hafa allt 140%. Þar af leiðandi

FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Guðjón Bergmann rithöfundur og jógakennari
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Byrja daginn með góðri æfingu.

2
3
4
Fara í nudd ef
tími gefst til.

Skipuleggja
næstu viku –
það dregur úr
streitu og leyfir mér að skilja
verkefnin eftir í
vinnunni.

Hafa pitsuveislu með fjölskyldunni – helst heimatilbúnar pitsur.

5

Föstudagskvöld eru yfirleitt
kósí fjölskyldukvöld.

er hægt að treysta henni fyrir öllu hvað varðar vinnu.
Barnauppeldi og heimilishald er líka alltaf óaðfinnanlegt þrátt fyrir annríki. Eva María gerir að hluta til of
miklar kröfur til sjálfrar sín og hún ætti jafnvel að leyfa
sér að slaka aðeins á og vera eilítið kærulausari. Eva
María er búin að vera á árstölunni 4 sem er yfirleitt það
ár sem breytir lífi manns. Þegar fólk gengur í gegnum
það ár er oft eins og fólki finnist það erfiðasta ár sem
það hefur gengið í gegnum. Yfirleitt er það samt árið
sem breytir öllu til betri vegar. Eva María vill ekki breytingar breytinganna vegna og er tákn styrks og stöðug-

leika. Hún er að fara inn á fjögurra ára góðæristímabil. Vinir og fjölskylda munu hópast í kringum hana
og vilja allt fyrir hana gera. Ótrúlegustu hlutir munu
detta í hendurnar á henni. Hún ætti að skoða það
gaumgæfilega hvort þau plön sem gerð voru
2008 henti framtíðinni eða hvort hún ætti að
endurskoða þau því maður skrifar sjálfur sínar
lífsins bækur. Lífsins bók Evu Maríu verður
björt og sterk og afkomendur hennar eiga eftir
að ná langt, bæði hér og erlendis,“ segir frú
www.klingenberg.is
Klingenberg.
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Búslóðaflutningar S. 555
6363 & 899 7188.

1-2 milljónir
Hjólbarðar

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

Húsaviðgerðir

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

Búslóðaflutningar

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

PORSCHE
CAYENNE
TURBO,
árg.3/2003, ek.71þúskm, leður, lúga,
fjarlægðaskynjarar, Einn með öllu
og mjög vel með farinn!!! Tilboð
6390þús.kr!!

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 !

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

Til sölu dökkgrár Toyota Aygo árgerð
2006 Fór á götuna í janúar 2007
Keyrður 21.000 km Frítt í stæði í
Reykjavík, Visthæfur bíll Lítil eyðsla eða
um 5 á hundraði Yfirtaka á íslensku láni
sem stendur í 1.332.963,-kr. Afborgun
um 27.000,-kr. á mánuði Nýr Aygo
kostar 1.790.000,-kr. Upplýsingar gefur
Svanhildur gsm. 6993799

Fjármál

Bílar óskast
Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. helst
ekki eldri en ‘97 má þarfnast lagfæringa. S. 691 9374.
Óska eftir bíl frá 20 til 60 þús. Má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 660
0113.

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

Bílar til sölu

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

Allt staðgreitt .Toyota Hi lux, Toyota
hiace ,Mcc L-200 Toyota landcricer nissan pikkup nissan sunny Honda crv
Árgerðir Frá 1986-1997 Verð frá 15400 þús Bílabankinn 588-0700 Avar@
bilabankinn.is Bílarnir þurfa ekki að
vera í topp standi, mega vera ryðgaðir
og bilaðir.

Cooper vetrardekk 235/70R16 Verð kr.
50 þúsund Uppl. í s. 698 3510.

Viðgerðir

Meindýravarnir
- Guðmundur Óli
Scheving - NÝTT símanúmer!

Jeppar

Gegn nagdýrum - skordýrum
- áttfættlum og fuglum. Eyði
geitungabúum og úða fyrir
köngulóm. Útvega allan búnað
- geri verðtilboð fyrir heimili
og fyrirtæki. Hef sérhæft mig
í meindýravörnum HACCP
umhverfi.
Upplýsingar og pantanir
í síma 857 7200.
Geymdu auglýsinguna.

Til leigu 4 herb íb Skugga 101R, svalir, bílsk. 150þ mán+hússj. m/hita.
S8249098
Bókhald
og
Fjármál
Bókhald,skattskýrslur,fjármálaráðgjöf S
8425500 www.simnet.is/bfm

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 !

Vespur

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

Húsaviðhald

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

Dulspeki-heilun

Þriðja augað

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

Nudd

SPARAÐU
BENSÍN
!
NOTAÐU
FJARSTÝRÐANN RAFMAGNSBÍL FRÁ
VDO. VDO BORGARTÚN 36 588 9747
www.vdo.is

Hreingerningar

Vélsleðar

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

TILBOÐ 1.890.þ

Vy-þrif ehf.

HONDA ACCORD SPORT, árg 2/2006,
ek 26.þ km, 2.0L 155 Hö, Sjálfskiptur
steptronic, Hálfleðraður, Álfelgur, Ásett
verð 2.290.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2.
S. 567 2700.

Þú dast í lukkupottinn

Þú færð hann gegn yfirtöku. Yamaha
RX1 Vector árg. ‘05. Ek. 350 km. Mjög
vel með farinn. Afb. 22 þ. á mán. Lán
915 þ. Skoða öll skipti. Uppl. veitir Björn
í s. 616 1113.

Vinnuvélar

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

Garðyrkja
Trjáfellingar

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

Bókhald
TILBOÐ 990 þ stgr.

CHEVROLET KALOS SE, árg 5/2006, ek.
21þ. km, 1.4l SJÁLFSKIPTUR, 5 dyra,
Rafm. Í rúðum, Eyðslugrannur bíll, Ásett
verð 1.1 90 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2.
S. 567 2700.

Fjölplógar

Aflvélar ehf www.aflvelar.is S: 4800000

Bátar
Nissan Almera sjálfsk. 08.2005. Konubíl
vel með farinn ek.aðeins 39.þús km vel
útbúinn topplúga álf ofl. Ný nelgd vetrardekk Ekkert áhv. Uppl í s:898-8228.
Ford Mondeo 1.6 16V ‘99 ek. ‘100 ek.
121. V. 259þ. S. 844 9005.
Yfirtaka og 200.000,- í peningum fylgir.
Nissan Micra 2004, 4 dyra. Allur nýtekin í gegn af umboði. uppl.8241450
Stefán

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

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

Audi A8, 4.2 Quatro. Árg. ‘95, ek. 195
þ.km. Verð 350 þús. Uppl. í s. 772
6599 Tómas.

0-250 þús.
ÓDÝR BÍLL TIL SÖLU. Hyundai Elantra,
árg. ‘95, ek. 143þ.km. Í góðu standi en
body farið að láta á sjá. VERÐ AÐEINS
50Þ.KR. S. 868 1936.

250-499 þús.
Toyota Hiace diesel sjálfsk. árg. ‘98
ekinn 250.000. Nýskoðaður. Verð
350.000. Góður bíll. Uppl. í s. 660
9596.

Til sölu Grásleppuleyfi. Stærð 10,8 +
2,5. Hagstætt verð. Uppl. í s. 862 8795
e. kl. 19.

Varahlutir
Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

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

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is
Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

Bjóðum upp á alhliða bókhaldsþjónustu og rekstrarráðgjöf (bókhald, reikningagerð, laun, vsk, stofnun félaga,
ársreikninga og skattframtöl) Sími 534
0040.
Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör,
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Hagstætt verð. S. 517 3977
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Whole body massage. S. 841 8529.

Iðnaður
Pípulagnir

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

Spádómar

Ástandskoðun fasteigna. www.matfasteigna.is S. 694 1385.
Pípulagnir. Getum bætt við okkur
verkefnum. Stór og smá verk. Vönduð
vinnubrögð. Eingöngu faglærðir menn.
G.Ó Pípulagnir s.6950170
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.
Menn
með
rét tindi!
Húsasmiður,Múrari,Rafirki,pípari
og málari. Tilboð í gegn um e-mail!
Áhugasamir sendið fyrirspurn tökum
allt sem viðkemur uppbyggingu eða
viðhaldi. Fagleg vinnubrögð með réttindsbundni ábyrgð! Sendið fyrirspurn
með verklýsingu og eða magntölum. svörum með fastri tölu í verklið.
oph85@hotmail.com

Húsaviðhald!

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

Til sölu

4), 3®,5

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
Bókhald, skattskýrslur, laun og vsk.
Lækkaðu kostaðinn. S. 699 7371,
Bónusbókhald ehf.
Bókhald, launavinnsla og ársuppgjör minni og meðalstórra fyrirtækja,
s.8459944
Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar

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

EYDÍS VE 17 SKR.N.2241
Sjóstanga og Farþegaskip
Uppl. Ásgeir Þorvaldsson skipst.
Vestmannaeyjum Sími 863-2640
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Nýtt Kerfisstjóranám Rafiðnaðarskólans
hefst 2. feb. Bættu Microsoft í ferilskrána. www.raf.is 8632186.

Heimilistæki
Þvottavél og lítil frystikista til sölu.
Einnig hvaltennur og kýrhorn. S. 553
7842.
Eldavél óskast, má vera notuð. Breidd
50 cm. Upplýsingar í síma 899 1089

Tveggja herbergja, 50 fm. íbúð m.eldhúskrók ásamt 30 fm.bílskúr til leigu
á góðum stað í 104 Rvk. Verð 90.000
kr. Upplýsingar í síma 568 1336 eða
898 3562.
Til leigu nýlega uppgerð 75fm íbúð á
neðri hæð í einbýlsihúsi í Hfj. sem er í
gömlu rólegu hverfi. Laus 1 feb. S. 894
5454 & 840 2844.
30fm stúdíóíbúð til leigu fyrir fullorðinn einstakling í Smárahverfinu, mjög
rólegt og gott hús. S. 867 1158.
Herbergi í neðra breiðholti til leigi m.
aðgangi að snyrtingu. Uppl. í s. 617 722
& 566 7960.

Hestamennska
661 3839 - Símaspá

Tímapantanir alla daga eftir kl. 13.00.

Rafvirkjun

Til leigu nokkur pláss í Mosó með hey
og hirðingu. Topp snyrtiaðstaða. Uppl. í
s. 862 7849.

Óskast keypt
Gipsslípivél óskast keypt.

helst af gerðinni Flex. Uppl. í s. 660
1787

Ýmislegt

Vatnshitablásarar óskast keyptir. Stærð
frá ca 30kw - 100kw. Uppl. í s. 840
7542.

Óska eftir gamalli Nintendo tölvu,
Nintendo eða Super Nintendo með
leikjum. Upplýsingar í síma 843 1484.

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

Húsnæði í boði

Skjávarpi Panasonic model PT-LB.
Tölvuskápur = nt box. hæð 88 cm.
Uppl. í s. 698 3510

Vélar og verkfæri
Vatnshitablásarar óskast keyptir. Stærð
frá ca 30kw - 100kw. Uppl. í s. 840
7542.

Til bygginga
Óska eftir álvinnupalli á hjólum, samanbrotanlegur. Lágmarkshæð 1,80.
Uppl. í s. 898 2602.
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

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

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

Til leigu
Góð 2ja her. íbúð í 109 Rvk.
Langtímaleiga.
Upplýsingar í síma 699 6464

9 Daga Aloe Vera Hreinsiprógram! S.
772 2885 Sigríður & Kristján, 435@
aloelive.is
HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is

Uppsetning og Þjónusta
á öllum dyrasímakerfum.

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

Almenn smápennuþjónusta
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Útsala!

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

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

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

Nudd
Útsala!

Til sölu elshúsinnrétting frá IKEA,
klæðaskápur í hjónaherb. frá IKEA,
sturtuklefi og baðherb. innrétting, WC
og handlaug ásamt blöndurnartæki.
S. 824 5698.

Til leigu fullbúin herb. á gistih .Flóki
- Inn að Flókagötu 1. Þrjár stærðir þrjú
verð, 38,48, og 58þ allt innifalið, þráðlaust net, fjöldi sjónvarpstöðva. Uppl í
s.663-9309 Bjarni

Húsnæði óskast

Verslun

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.

Einbýlishús til leigu á góðum stað í
Hafnarfirði. Verð 140þús á mán. S:
8650046

ROOMS FOR RENT IN 108.109.111.
RVK w/furnit acess to kitchen/bathr
8973611

Heilsuvörur

EVRUR !!! EVRUR !!! EVRUR get útvegað
mikið magn evra á sanngj.verði marrow@simnet.is

Til sölu

Til leigu herb. á gistiheimili í miðb. Gott
fyrir stúdenta. Aðg. að öllu + inter. V. frá
37 þ. Á sama stað 2-3 herb., 80 fm íbúð
í 200 Kóp. S. 896 4661.

3 herb. íbúð til leigu í Sóleyjarhlíð HFJ.
Leiguverð 115 þús. með hita, rafmagni
og hússjóði. Uppl. s. 864 1585

Bækur

Tengingar og mælingar á
tölvu- og ljósleiðaralögnum.
Góð Þjónusta.
Vönduð vinnubrögð.
ProService
894-7999
johann@proservice.is

Til leigu 4 berb. íbúð á góðum stað í Hf.
Leigist á 110 þús. á mán. Nánari uppl. í
síma 849 9952.

58 ferm 3 herb. íbúð í hfj til leigu, 1
herb og þvottahús er í kjallara. laus
strax, 95þús á mán m. rafm hita.
Ískápur og fl. 8660734

Tölvur

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

2 herb. íbúð til leigu á Reykjanesinu,
úti á landi. 72 fm. V. 115 þ. á mán. S.
696 3136.

Hlíðar - Herbergi til leigu á kr. 25.000
á mánuði. Sér inngangur,aðgangur að
snyrtingu og sturtu. Uppl.i síma 8657853 eftir kl.17

Sjónvarp

Er tölvan biluð?

Falleg og bjørt 3 herbergja 90 fm íbúð
til leigu i Vesturbænum. Laus strax.
Leiga 130.000 . Beautiful 2 bedroom
90 sqm apartment for rent in Center
of Reykajvík. Available now. Rent
130.000kr per month.

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

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

www.heimkynni.is
Til leigu 2ja, 3ja og 4ja herbergja íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

3-4 herbergja íbúð í 101
Rvk
Til leigu 90 m2 íbúð á besta
stað
í 101, getur leigst með húsgögnum.
Skammtíma eða langtímaleiga
verð 120 þús á mánuði
Uppl. Gefur Sverrir í s. 6617000

Til leigu

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis Sendu inn umsókn á www.
leiguibudir.is

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.

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: 16/2, 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

Óska eftir 2-3 herb. íbúð fyrir 75-85 þ. á
mán. Helst miðsvæðis. S. 862 0869.
2 herb. íbúð óskast til leigu, íbúð
má þarfnast lagfæringa er húsasmiður.
Uppl. sendist á david@verksjon.is
Íbúð óskast f. sendiráð, 75 fm. Nálægt
miðbæ Rvk. Langtímaleiga. Amk. 1 ár.
russemb@itn.is.

Sumarbústaðir
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.

Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðarhúsnæði 130-700fm
í Garðabæ. Hátt til lofts, stórar innkeyrsludyr, laust strax. Uppl. í síma
480-0000.

Nudd - Japanska baðið

Til sölu

2 leita eftir íbúð á höfuðborgarsvæðinu,helst miðsvæðis,erum með hvolp.
Vantar strax og helst með húsgögnum.
Uppl. í s. 846 9445 Sóley.

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

Exclusive tantra massage

Námskeið

Óskum eftir einbýli eða parhúsi til leigu
frá 1. apríl næstkomandi. Einungis langtímaleiga kemur til greina 3-5 ár. Erum
skilvís og reglusöm. Góðri umgengni
heitið. Erum að leita helst á sv. 270,
112, 113 enn annað kemur til greina.
Uppl. í s. 770 3993 Anna eða 849 0120
Ásta eða anna7565@gmail.com

Íbúðir til leigu

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

Óska eftir stídióíbúð á höfuðb.sv.
Greiðslug. 45þ. Skilvísi og reglus. S.
847 3719.

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 4535.
Til leigu tæplega 200 fm., 6-7 herb.
íbúð á Akranesi. Uppl. í s. 896 3068.

101 RVK. Til leigu falleg 55fm 2 herb.
íbúð m/húsg. 89þús. + kostn. á mán.
Tilvalin í langtímaleigu. S. 690 0557.
Pláss til leigu á Smiðjuvegi, 320 fm.
Hentar vel fyrir heildsölu eða lager. S:
8960551.
Til leigu 340 fm atvinnuhúsnæði, við
Selhellu, 8m lofthæð + skrifstofur.
Uppl. í s. 896 2908

Geymsluhúsnæði
Geymsla fyrir bíla, fellihýsi, hjólhýsi og
tjaldvagna. Austan Selfoss. Uppl. í s.
897 1731 Ásgeir

geymslaeitt.is

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir,
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og
vaktað. S. 564 6500.

www.buslodageymsla.is

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

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

Tilkynningar

Fundir / Mannfagnaður

Til leigu
!TVINNUHÒSN¾ÈI p EINSTAKLEGA GOTT T¾KIF¾RI

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

Atvinna í boði

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

!ÈALFUNDUR SKULÕÈSSAMBANDS ¶JËÈKIRKJUNNAR VERÈUR HALDINN
FÎSTUDAGINN  FEBRÒAR KL  Å 3AFNAÈARHEIMILI RB¾JARKIRKJU
$AGSKR¹
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 ®NNUR M¹L
!È FUNDI LOKNUM VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹ KVÎLDVERÈ Å 3AFNAÈARHEIMILI KIRKJUNNAR
6ERIÈ VELKOMIN
3TJËRNIN

3JALDAN HEFUR VERIÈ EINS ¹RÅÈANDI OG NÒ AÈ TAKA TIL Å
REKSTRI OG HAGR¾ÈA (ÎFUM TIL LEIGU Å 3KEIFUNNI 
 FM HÒSN¾ÈI ¹  H¾È MEÈ SÁR INNGANGI TILBÒIÈ TIL
NOTKUNNAR MEÈ SKÎMMUM FYRIRVARA &RÅ HÒSALEIGA FYRSTU
M¹NUÈINA MEÈAN VERIÈ ER AÈ KOMA SÁR FYRIR ¹ NÕJUM STAÈ
OG AÈLAGA HÒSN¾ÈIÈ REKSTRINUM %FTIR ÖAÈ ËDÕRASTA
HÒSALEIGA SEM ÙNNST ¹ MARKAÈNUM (ENTAR HVORT SEM ER
FYRIR SKRIFSTOFUR EÈA LÁTTAN IÈNAÈ 3JËN ER SÎGU RÅKARI KOMIÈ
OG LÅTIÈ ¹ STAÈINN
5PPLÕSINGAR GEFUR 4RYGGVI Å SÅMA  

Tilkynningar
Sala grill óskar eftir kraftmiklu fólki eldri
en 25 ára í vaktavinnu. Nánari upplýsingar eru einungis veittar á staðnum.
Sala grill, Rjúpnasalir 1.

!ÈALFUNDUR
!ÈALFUNDUR &ÁLAGS
ELDRI BORGARA Å 2EYKJAVÅK
OG N¹GRENNI VERÈUR HALDINN ¹ (ËTEL ,OFTLEIÈUM
LAUGARDAGINN  FEBRÒAR  KL 

Prikið auglýsir.
Vantar starfsfólk á dagvaktir,
fullt starf. Vaktavinna
Áhugasamir hafið samband í s.
698 8698.

$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
®NNUR M¹L
4ILLÎGUR UPPSTILLINGARNEFNDAR TIL STJËRNARKJÎRS ¹
AÈALFUNDI FÁLAGSINS LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU
ÖESS AÈ 3TANGARHYL  TIL SKOÈUNAR FYRIR FÁLAGS
MENN ALLA VIRKA DAGA KL   4ILLÎGUR
FÁLAGSMANNA UM AÈRA EINSTAKLINGA EN Ö¹ SEM
UPPSTILLINGARNEFND HEFUR GERT TILLÎGUR UM SKULU
BERAST SKRIFSTOFU FÁLAGSINS Å SÅÈASTA LAGI
FÎSTUDAGINN  JANÒAR 

Smart starfsfólk
Starfsfólk óskast á sólbaðsstofuna Smart Grensásvegi og v/
Ánanaust
Umsóknareyðublöð á www.
smartsol.is Yngri en 19 ára
koma ekki til greina.
Vantar vanann bókara fyrir verktakafyrirtæki í Hfj. Kunnátta á Stólpa skilyrði.
S. 848 9710.
www.net-marketing-money.com þetta
er góð leið til að kom sér úr skuldum
aðeins 2-4 tíma á dag. þetta bjargaði
mér;)

Atvinna óskast
34 ára húsgagna smiður sem hefur
búið á Íslandi í 6 ár og hefur mikla
reynslu af trésmíði, tréhús, parket, inniveggir ofl. S. 865 7293 jary@visir.is

3ÅMI   

Einkamál

Símaþjónusta
Spjalldömur

.ETFANG FEB FEBIS

4ILKYNNING UM YÙRF¾RSLU ¹
V¹TRYGGINGASTOFNI FR¹ "RITISH
-ARINE ,UXEMBOURG 3! TIL 1"%
)NSURANCE %UROPE ,IMITED
"RITISH -ARINE ,UXEMBOURG 3! FÁLAG SEM SKR¹È ER Å ,ÒXEMBORG
OG LÕTUR EFTIRLITI 4RYGGINGAEFTIRLITS ,ÒXEMBORGAR THE b,UXEMBOURG
#OMMISSARIAT AUX !SSURANCESm MEÈ SKR¹È HEIMILI AÈ  "OULEVARD
2OYAL ,  ,UXEMBOURG TILKYNNIR HÁR MEÈ AÈ FÁLAGIÈ ¾TLAR AÈ
ÚYTJA ALLA STARFSEMI SÅNA Å V¹TRYGGINGUM ÎÈRUM EN LÅFTRYGGINGUM TIL
MËÈURFÁLAGS SÅNS 1"% )NSURANCE
%UROPE ,IMITED SEM SKR¹È ER Å %NGLANDI OG 7ALES MEÈ SKR¹È
HEIMILI AÈ 0LANTATION 0LACE  &ENCHURCH 3TREET ,ONDON %#"$ OG LÕTUR EFTIRLITI BRESKA &J¹RM¹LAEFTIRLITSINS THE b5NITED +ING
DOM &INANCIAL 3ERVICES !UTHORITYm Å SAMR¾MI VIÈ  GR ÖRIÈJU
TILSKIPUNAR %VRËPUSAMBANDSINS UM SKAÈATRYGGINGAR %"% 
&J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ HÁR ¹ LANDI TILKYNNTI UM HINN FYRIRHUGAÈA ÚUTNING
Å ,ÎGBIRTINGABLAÈINU ÖANN  DESEMBER  OG ËSKAÈI JAFNFRAMT
EFTIR SKRIÚEGUM ATHUGASEMDUM V¹TRYGGINGATAKA OG V¹TRYGGÈRA
INNAN TILTEKINS FRESTS SEM &J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ SETTI
%FTIR AÈ HINN FYRIRHUGAÈI ÚUTNINGUR HEFUR ¹TT SÁR STAÈ MUN 1"%
)NSURANCE %UROPE ,IMITED VEITA YÙRF¾RÈA V¹TRYGGINGASTARFSEMI ¹
ËBREYTTUM FORSENDUM OG SKILM¹LUM 2ÁTTINDI OG SKYLDUR V¹TRYGG
INGATAKA V¹TRYGGÈRA OG ANNARRA SAMKV¾MT YÙRF¾RÈUM V¹TRYGG
INGASAMNINGUM HALDA SJ¹LFKRAFA GILDI SÅNU VIÈ ÚUTNINGINN ¶ANNIG
VERÈA ENGAR BREYTINGAR GERÈAR ¹ ÖEIRRI ÖJËNUSTU SEM V¹TRYGGINGATAK
AR HAFA NOTIÈ

3TJËRNIN

Auglýsingasími

4ILKYNNING ÖESSI ER GERÈ Å SAMR¾MI VIÈ  MGR  LAGA UM V¹TRYGG
INGASTARFSEMI NR  6AKIN SKAL ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ SAMKV¾MT 
MGR  GR LAGA UM V¹TRYGGINGASTARFSEMI NR  GETA V¹TRYGG
INGATAKAR SAGT UPP V¹TRYGGINGASAMNINGI SÅNUM VIÈ "RITISH -ARINE
,UXEMBOURG 3! FR¹ ÖEIM DEGI ER ÚUTNINGUR STOFNSINS ¹ SÁR STAÈ
TILKYNNI ÖEIR UPPSÎGN SKRIÚEGA INNAN M¹NAÈAR FR¹ ÚUTNINGSDEGI

2 nýjar dömur
S. 908 6666.

– Mest lesið

Tilkynningar
Tapað - Fundið

'REIÈSLU¹SKORUN

Amerísku sólskyggni
stolið!
Um síðustu helgi var amerísku
sólskyggni stolið af Toyota
Fourrunner við Blesugróf 2.
Sólskyggni eru á mjög fáum
bílum hér. Þeta ákveðna sólskyggni er mjög auðþekkjanlegt. Það er í þrem pörtum, sett
saman með blikkrenningum að
neðanverðu og draghnoðum.
Það er smá skekkja í samsetningu hægra megin.
Þjófurinn er hvattur til að skila
því. Þá verða engin eftirmál.
Þeir sem vita um þetta eru
beðnir um að hringja í s. 843
8915 og 841 8621.

)NNHEIMTUMENN RÅKISSJËÈS SKORA HÁR MEÈ ¹ GJALDENDUR EFTIRTALINNA GJALDA AÈ GERA
SKIL NÒ ÖEGAR EÈA Å SÅÈASTA LAGI INNAN  DAGA FR¹ DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR
'JÎLDIN ERU 3TAÈGREIÈSLA TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  JANÒAR 
VIRÈISAUKASKATTUR SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  JANÒAR  OG ÎNNUR GJALDFALLIN ¹LÎGÈ GJÎLD OG ËGREIDDAR
H¾KKANIR ER FALLIÈ HAFA Å EINDAGA TIL OG MEÈ  JANÒAR  ¹ STAÈGREIÈSLU TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS VIRÈIS
AUKASKATTI VIRÈISAUKASKATTI Å TOLLI VANSKILUM LAUNAGREIÈENDA ¹ GJÎLDUM Å OG UTAN STAÈGREIÈSLU FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTI ¹ SKILA
SKYLDA AÈILA ¹FENGISGJALDI LAUNASKATTI BIFREIÈAGJALDI ÒRVINNSLUGJALDI OLÅUGJALDI KÅLËMETRAGJALDI VIÈBËTAR OG AUKA¹LAGNINGU
SÎLUSKATTS VEGNA FYRRI TÅMABILA SKR¹NINGARGJALDI VEGNA LÎGSKR¹NINGAR SJËMANNA VINNUEFTIRLITSGJALDI VÎRUGJALDI AF INNLENDRI
FRAMLEIÈSLU VÎRUGJALDI AF ÎKUT¾KJUM EFTIRLITSGJÎLDUM AÈÚUTNINGSGJÎLDUM SKILAGJALDI ¹ UMBÒÈIR FASTEIGNA
GJÎLDUM SKIPULAGSGJALDI SKIPAGJÎLDUM ÙSKSJÒKDËMAGJALDI JARÈARAFGJALDI SEKTUM SKATTRANNSËKNARSTJËRA OG ¹LÎGÈUM
ÖING OG SVEITARSJËÈSGJÎLDUM SEM ERU

Lagerútsala

6EGNA ÚUTNINGS ER 0RAXIS MEÈ LAGERÒTSÎLU AÈ $VERGSHÎFÈA 

  AFSL¹TTUR
/PIÈ FÎSTUD OG LAUGARDAG OG SUNNUDAG FR¹ KL  
WWWPRAXISIS

Skemmtanir

4EKJUSKATTUR OG ÒTSVAR ¹SAMT VERÈBËTUM ¹ ËGREIDDAN TEKJUSKATT OG ÒTSVAR SÁRSTAKUR TEKJUSKATTUR MANNA EIGNARSKATTUR
SÁRSTAKUR EIGNARSKATTUR FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTUR SLYSATRYGGINGAGJALD VEGNA HEIMILISSTARFA TRYGGINGAGJALD BÒNAÈARGJALD
IÈNL¹NASJËÈS OG IÈNAÈARM¹LAGJALD MARKAÈSGJALD GJALD Å FRAMKV¾MDASJËÈ ALDRAÈRA OG SKATTUR AF VERSLUNAR OG SKRIFSTOFU
HÒSN¾ÈI OFGREIDDAR BARNAB¾TUR OG OFGREIDDAR VAXTAB¾TUR

&J¹RN¹MS VERÈUR KRAÙST ¹N FREKARI FYRIRVARA AÈ ÖEIM TÅMA LIÈNUM FYRIR VANGOLDNUM EFTIRSTÎÈVUM GJALDANNA ¹SAMT
DR¹TTARVÎXTUM OG ÎLLUM KOSTNAÈI SEM AF INNHEIMTU SKULDARINNAR KANN AÈ LEIÈA ¹ KOSTNAÈ GJALDENDA

!THYGLI SKAL VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ AUK ËÖ¾GINDA HEFUR FJ¹RN¹M Å FÎR MEÈ SÁR VERULEGAN KOSTNAÈ FYRIR GJALDANDA &J¹RN¹MSGJALD Å
RÅKISSJËÈ ER ALLT AÈ  KR FYRIR HVERT FJ¹RN¹M ¶INGLÕSINGARGJALD ER  KR OG STIMPILGJALD   AF HEILDARSKULDINNI AUK
ÒTLAGÈS KOSTNAÈAR EFTIR ATVIKUM %RU GJALDENDUR HVATTIR TIL AÈ GERA FULL SKIL SEM FYRST TIL AÈ FORÈAST ËÖ¾GINDI OG KOSTNAÈ
¶¹ MEGA ÖEIR GJALDENDUR SEM SKULDA STAÈGREIÈSLU STAÈGREIÈSLU TRYGGINGAGJALDS VÎRUGJALD AFDREGINN FJ¹RMAGNSTEKJUSKATT
¹FENGISGJALD OG VIRÈISAUKASKATT BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ STARFSEMI ÖEIRRA VERÈI STÎÈVUÈ ¹N FREKARI FYRIRVARA ÖEIR GJALDENDUR ER SKULDA
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ÚTSÖLUMARKAÐUR
Á TÖLVULEIKJUM
LEIKIR FRÁ 995,-

Örþjóð á krossgötum
ekki hafa peninga til að stunda bankaviðskipti og geti ekki staðið í skilum með sín
lán. Þetta getur leitt til þess að annaðhvort munu þeir fara í þrot eða ríkissjóður þarf að leggja þeim til aukið hlutafé.
Jafnframt því að bankarnir verða orðnsíðustu misserum hafa menn trúað
ir eigendur þessara fasteigna verða þeir
því að hér hafi átt sér stað mikill upporðnir rekstraraðilar fyrirtækja sem
gangur, sem byggðist á áræði og dugnskulda bönkunum háar fjárhæðir. Þetta
aði þjóðarinnar. Þegar betur er að gáð
fyrirkomulag skapar ýmiss konar vandavar ekki um vöxt að ræða, sem byggðist
mál, m.a. við að einkavæða banka, þar
á aukinni framleiðni og verðmætasköpsem einkaaðilar myndu með eignaraðild
un, heldur vöxt sem að stórum hluta var
HARALDUR L.
sinni að bönkum jafnframt komast yfir
byggður á erlendri skuldasöfnun.
HARALDSSON
stóran hlut af fasteignum í landinu. EinnErlendar skuldir þjóðarbúsins
ig má gera ráð fyrir að þetta fyrirkomulag sé lítt
og greiðslubyrði vegna þeirra
aðlaðandi fyrir erlenda banka til að koma sem eigendur að íslensku bönkunum.
Á síðustu fjórum árum hafa erlendar skuldir
Íslendinga sjöfaldast. Á sama tíma og þessi skuldaHvað er til ráða?
söfnun á sér stað eykst verg landsframleiðsla
um 54% og útflutningstekjur um 69%. Af þessu
Miðað við erlenda skuldsetningu þjóðarbúsins er
má ljóst vera að ekkert samræmi er í aukningu
ljóst, hvort sem þær skuldir eru taldar með skulderlendra skulda annars vegar og vergri landsframum bankakerfisins eða án, að skuldirnar verða vart
leiðslu og útflutningstekjum hins vegar. Í ársgerðar upp með peningalegum afgangi þjóðarbúslok 2004 samsvöruðu erlendar skuldir þjóðarbúsins, hvað þá ef bætt verður við þær. Í venjulegum
ins 182% af vergri landsframleiðslu og 477% af
fyrirtækjarekstri eru fyrirtæki sem svo er komið
útflutningstekjum. Í september 2008 eru skuldfyrir orðin gjaldþrota nema þau hafi eignir til að
irnar orðnar 816% af vergri landsframleiðslu og
selja upp í skuldir.
1.951% af útflutningstekjum.
Sem lausn út úr greiðsluvanda okkar gætum
Skuldir annarra en banka voru í árslok 2004
við í fyrsta lagi tilkynnt að við getum ekki stað443 milljarðar kr., eða 48,4% af vergri landsframið við greiðslur af erlendum lánum og færum fram
leiðslu, en voru orðnar 1.803 milljarðar kr. í lok
á að hluti þeirra verði felldur niður. Önnur leið,
september 2008, eða 128% af vergri landsframsem fyrirtæki og heimili myndu grípa til ef eignir
leiðslu. Þannig hafa erlendar skuldir annarra en
væru til fyrir skuldum, er að selja eignir. Gera má
banka rúmlega fjórfaldast á um fjögurra ára tímaráð fyrir að aðilar erlendis væru tilbúnir að greiða
bili. Ef litið er á vaxtabyrði þessara skulda, þ.e.
mikið fyrir náttúruauðlindir og aðrar eignir okkar
annarra en banka, miðað við 5% vexti, er hún um
hér á landi. Þannig gætum við hugsanlega greitt
90 milljarðar kr., sem lætur nærri að vera um 15%
skuldir okkar. Ekki er mælt með að þessi leið verði
af útflutningstekjum þjóðarinnar. Af hálfu stjórnfarin. Þriðja leiðin er aðildarumsókn Íslendinga
valda kemur til greina að ríkið taki lán í tengslað Evrópusambandinu. Hér er lagt til, með vísan
um við fyrirgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að
til framanritaðs, að það verði kannað. Óskað verði
upphæð allt að 650 milljarðar kr. og að auki lán til
eftir því að viðræðum um aðild verði hraðað svo
að standa skil á Icesave-reikningum, allt að 600
sem kostur er vegna stöðu efnahagsmála. Í aðildarmilljarðar kr. Ef af þessu verður mun vaxtabyrðin
viðræðum verði gengið út frá því að við getum ekki
aukast um allt að 63 milljarða kr. á einu ári miðað
staðið við erlendar skuldir okkar að fullu. Vegna
við framanritað. Verði af þessum lántökum verða
þess verði leitað eftir sérstakri fyrirgreiðslu af
erlendar skuldir ríkissjóðs orðnar meiri en erlendhálfu Evrópusambandsins til lausnar á vandanum.
ar skuldir allra banka á Íslandi árið 2004. Að viðJafnframt verði skuldir vegna Icesave-reikninga
bættum öðrum erlendum skuldum ríkis og sveitteknar inn í þessar viðræður og því ekki gengið frá
arfélaga, sem fyrir eru, yrðu skuldir opinberra
þeim einum og sér.
aðila þannig orðnar hærri en allar erlendar skuldir þjóðarbúsins árið 2004. Ljóst má vera að ekki
Skuldir annarra en banka voru í árslok 2004
verður auðvelt að standa skil á greiðslum þessara
443 milljarðar kr., eða 48,4% af vergri landsvaxta, hvað þá afborgunum.

UMRÆÐAN
Haraldur Líndal skrifar um efnahagsmál

Á

Samdráttur vergrar landsframleiðslu
og kaupmáttar launa
Samkvæmt spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins mun
landsframleiðsla dragast saman um 9,6% á árinu
2009. Sjóðurinn áætlar að landsframleiðslan árið
2010 verði svipuð og hún var árið 2005. Því má
ljóst vera að þó að engin ný lán verði tekin aukast erlendar skuldir þjóðarbúsins sem hlutfall af
vergri landsframleiðslu.
Samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands
rýrnaði kaupmáttur launa á árinu 2008 miðað við
nóvemberlok um 7,7%. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn áætlar að kaupmáttur launa muni dragast
saman um 12% á yfirstandandi ári. Samkvæmt
því mun kaupmátturinn á yfirstandandi ári verða
svipaður og hann var fyrir um tíu árum.
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Skuldir heimila
Á tímabilinu frá 2004 til 2008 rúmlega tvöfaldast skuldir heimila við lánakerfið. Ef aukningin er skoðuð næstu fjögur ár þar á undan er hún
„einungis“ 68%. Nú þurfa heimilin á árinu 2009
að standa skil á skuldum sem eru tæplega fjórfalt
hærri en skuldir heimilanna voru í árslok 1999,
en með svipuðum kaupmætti og þá var.
Breyting á gengisvísitölu og vísitölur neysluverðs
Á síðustu tólf mánuðum hækkaði gengisvísitalan um
80% og vísitala neysluverðs um 19%. Nú er ljóst að
vegna mikils samdráttar er umframeftirspurn ekki
að valda hækkun vísitölu neysluverðs heldur svo til
eingöngu gengisfall krónunnar. Mörg skuldsett fyrirtæki og heimili munu ekki geta staðið þessar hækkanir af sér. Gengistryggt lán, sem tekið var í lok
síðastliðins árs, hefur hækkað um 80%. Nú eiga fyrirtæki og heimili að fara að greiða af þessum lánum á
sama tíma og mikill samdráttur á sér stað í þjóðarframleiðslu og kaupmætti launa en jafnframt eykst
atvinnuleysi. Hægt er að færa sterk rök fyrir því
að hækkun gengisvísitölunnar og þar með hækkun
neysluverðsvísitölu vegna innflutnings megi rekja til
spákaupmennsku með krónur.
Miðað við hina miklu skuldsetningu þjóðarbúsins og tengingu lána við gengisskráningu og vísitölu
neysluverðs verður að telja að ein mikilvægasta efnahagsaðgerðin, sem grípa þarf til, sé að marka stefnu
fyrir þann gjaldmiðil sem hér á að vera til framtíðar.
Nýju bankarnir
Á nýju ári munu mörg skuldsett fyrirtæki og heimili fara í gjaldþrot eða þurfa að selja eignir upp í
skuldir. Sú stefna hefur verið mörkuð að bankarnir stofni fjárfestingarfélög til að yfirtaka þessar
eignir og selji þær síðar þegar eðlilegt markaðsástand hefur skapast, þ.e. til að koma í veg fyrir að
stór hluti eigna á Íslandi verði seldur á „brunaútsölu“. Hætta er á, þar sem bankarnir taka fasteignir í stað þess að fá greiðslur fyrir lán, að þeir muni

framleiðslu, en voru orðnar 1.803 milljarðar
kr. í lok september 2008, eða 128% af vergri
landsframleiðslu. Þannig hafa erlendar skuldir
annarra en banka rúmlega fjórfaldast á um
fjögurra ára tímabili.
Samhliða aðildarumsókn verði óskað eftir viðræðum um upptöku evru svo skjótt sem mögulegt
er. Jafnvel áður en viðræðum um aðild að Evrópusambandinu verður lokið. Hér er ekki beint verið
að leggja til að evra verði tekin upp einhliða heldur að hún verði tekin upp eins fljótt og unnt er, en í
fullu samráði við sambandið. Leitað verði leiða til
að láta gengisfall krónunnar síðustu misseri ganga
til baka og þannig leiðrétta að hluta til það tjón
sem orðið er vegna erlendra lána heimila og fyrirtækja. Jafnframt verði leitað leiða til að leiðrétta
vísitölu neysluverðs vegna áhrifa gengisfallsins
við hrun bankanna og í aðdraganda þess. Með því
verði skuldastaða fyrirtækja og heimila leiðrétt og
þannig komið í veg fyrir frekari gjaldþrot.

Fjárfestingarfélög í eigu ríkisins
Til að koma í veg fyrir að bankarnir verði eigendur og rekstraraðilar að stórum hluta af fasteignum í landinu ætti að kanna þann möguleika
að ríkið sjálft, eða aðrar stofnanir en bankarnir í
eigu þess, verði eigendur að þessum fjárfestingarfélögum. Í stað þess að leggja bönkum til aukið
hlutafé verði hlutafé sett í sérstök fjárfestingarfélög í eigu ríkisins eða stofnana á þess vegum.
Það hlutafé verði síðan ávaxtað með kaupum á
fasteignum af bönkunum og þrotabúum. Þannig
munu bankarnir fá fjármagn með eðlilegum
bankaviðskiptum í stað þess að þeir safni til sín
fasteignum og kalli síðan eftir auknu hlutafé frá
ríkinu. Fjárfestingarfélögin geta síðan selt einstakar eignir með tíð og tíma og/eða almenningur gerst hluthafi í þessum félögum. Á sama hátt
getur almenningur gerst hluthafi í bönkunum án
þess jafnframt að eignast stóran hlut í fasteignum
landsmanna. Þetta ætti að geta auðveldað aðkomu
lífeyrissjóða að slíkum félögum og jafnvel auðveldað þau mál sem nú eru komin upp þar sem lífeyrissjóðir ásamt bönkum eru með kröfur vegna
viðkomandi fasteigna og fyrirtækja. Einnig má
ætla að þetta sé fýsilegri leið fyrir erlenda banka
til að koma sem eignaraðilar að íslensku bönkunum sem stunda þá orðið eðlilegri bankaviðskipti.
Jafnframt má gera ráð fyrir að fjárframlög ríkisins til endurreisnar bankanna ávaxtist betur með
þessum hætti. Gera má ráð fyrir að hærra verð
fáist fyrir sjálfstæð fjárfestingarfélög heldur en
þegar þau eru hluti af efnahagsreikningi banka.
Höfundur er hagfræðingur.
Lengri útgáfa greinarinnar birtist á Vísi.
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Innilegar þakkir færum við öllum sem
sýndu okkur hlýhug og samúð vegna andláts og útfarar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Eufemiu Kristinsdóttur
Ebbu
Garðatorgi 17, Garðabæ.
Kristján Haraldsson
Eysteinn Haraldsson
Sigurbjörn K. Haraldsson
Einar Haraldsson
Haraldur Axel Haraldsson
Hrafnhildur Haraldsdóttir
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Halldóra S. Magnúsdóttir
Finnborg Laufey Jónsdóttir
Ingibjörg Sigurbergsdóttir
Jóhanna K. Guðbjartsdóttir
Sigrún Ásta Gunnarsdóttir
Snorri Olsen
Hlynur Rúnarsson

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

KATE MOSS
ER FÆDD Á ÞESSUM DEGI ÁRIÐ 1974

Elskuleg kona mín, móðir, stjúpmóðir,
tengdamóðir, amma, dóttir, systir, mágkona,

Auður Kristmundsdóttir
framkvæmdastjóri, Austurbrún 23,
Reykjavík,

„Ég læt það sem aðrir segja
ekki stoppa mig. Ég verð að
gera það sem er best fyrir
sjálfa mig.“
Breska fyrirsætan Kate Moss hóf
feril sinn aðeins 14 ára gömul.

lést á líknardeild Landspítala 12. janúar. Útför hennar
fer fram í Dómkirkjunni miðvikudaginn 21. janúar
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir
krabbameinssjúka.
Jón S. Knútsson
Margrét Magnúsdóttir
Kristmundur Magnússon
Kristmundur Jakobsson
Þórdís Kristmundsdóttir
Kristín Kristmundsdóttir
Sólveig Jónsdóttir
Jóhanna Clara Jónsdóttir
Sæunn María Pétursdóttir
Jón Knútur Jónsson
barnabörn.

Halla Sigrún
Sveinbjörnsdóttir

timamot@frettabladid.is

Eiríkur Örn Arnarson
Eyjólfur E. Bragason
Haukur Viðar Jónsson

Björgvins Jósteinssonar
kennara.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar L-4,
Landspítala, Landakoti.
Guðrún Steingrímsdóttir
Dóra Björgvinsdóttir
Ingi Steinn Björgvinsson
Dagný Björgvinsdóttir
Bryndís Björgvinsdóttir
og barnabörn.

Vera Buus Nielsen
Jóhann S. Bogason
Brjánn Ingason

Þökkum innilega sýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför

Fjólu Guðmundsdóttur
frá Stóru-Skógum.

Sérstaklega þökkum við starfsfólki Dvalarheimilis
aldraðra í Borgarnesi einstaka umönnun. Guð blessi
ykkur. Fyrir hönd aðstandenda,
Erla Kristjánsdóttir.
AFMÆLISBÖRN Árni með barnabarnið Blævi og barnabarnabarnið
Hörpu sem báðar deila afmælisdegi með honum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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

Birgir Axelsson
Hraunbæ 194, 110 Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans þann 12. janúar.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur, sími 561 3770. Jarðarförin
auglýst síðar.
Steinunn Bjartmarsdóttir
Einar Gunnar Birgisson
Bjartmar Birgisson
Axel Valur Birgisson
Áslaug Guðlaugsdóttir
Kristín Axelsdóttir
Edda Axelsdóttir
og afabörn.

Ásta Björk Sveinsdóttir
Berglind Kristinsdóttir

ÁRNI BJÖRNSSON: TVÆR GÓÐAR GJAFIR
Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Helgi Kristján Halldórsson
Sævarlandi 14,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, þriðjudaginn
13. janúar. Jarðarförin auglýst síðar.
Elísabet Gunnlaugsdóttir
Lára V. Helgadóttir
Margrét H. Helgadóttir
Gunnlaugur Helgason
barnabörn og langafabörn.

Eiríkur Jónsson
Siegfried Hugemann
Ágústa Valsdóttir

Árni Ísleifsson
Ómar Friðriksson

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

Sigurður Ágúst Magnússon
slökkviliðsmaður,

lést á heimili sínu, mánudaginn 12. janúar. Jarðarförin
mun fara fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Guðmunda Bjarný Ólafsdóttir
Jóngeir A. E. Sigurðsson
Una Árnadóttir
Benedikt G. Sigurðsson
Ólafía K. Ólafsdóttir
Magnús Sigurðsson
Dagbjört Lára Garðarsdóttir
Sigurður Á. Sigurðsson
Kelly Lane
Margrét Sigurðardóttir
Guðmundur S. Guðmundsson
Jóhanna S. Martin
Jay A. Martin
barnabörn og barnabarnabörn.

Halldór Friðriksson
Dvalarheimilinu Hulduhlíð, Eskifirði,

lést miðvikudaginn 7. janúar. Útförin verður gerð frá
Eskifjarðarkirkju laugardaginn 17. janúar kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Georg Friðrik
Hansína Margrét
Kristinn Helgi
og Sigríður Friðný Halldórsbörn.

Þrefalt afmæli
Þegar Árni Björnsson þjóðháttafræðingur, sem er 77 ára í
dag, varð 59 ára fékk hann barnabarn í afmælisgjöf en því
var gefið nafnið Blær. Nákvæmlega fimmtán árum síðar, eða
hinn 16. janúar 2006, eignaðist hann svo barnabarnabarnið
Hörpu. Hann er að vonum stoltur og segir þetta skemmtilegar tilviljanir.
„Blær lét nú bíða eftir sér en blessunarlega alveg mátulega
lengi til að hitta á afmælisdag afa gamla,“ segir Árni en hún
kom í heiminn aðfaranótt 16. janúar árið 1991. „Harpa litla,
sem er barnabarn sonar míns Marðar Árnasonar, hitti svo
beint á daginn og urðum við afskaplega hissa.“
Árni segir þau afmælisbörnin ekki hafa gert neitt alveg
sérstakt í tilefni dagsins hingað til en yfirleitt líti hann þó við
í afmæliskaffi til stelpnanna. Hann á ekki von á sameiginlegu
afmælishaldi að þessu sinni heldur. „Ég þykist að minnsta
kosti vita það að sú eldri vilji halda sína afmælishátíð með
öðrum en afa,“ segir hann.
Blaðamaður vindur sér þá að Blævi og spyr hvað hún ætli
sér að gera í tilefni dagsins. „Það vill svo til að mjög góður
vinur minn á líka afmæli í dag og ætlum við að halda upp á
daginn saman,“ segir hún glöð í bragði. En sérðu fyrir þér að
þú munir halda upp á afmælið með afa þínum einhvern tíman
í framtíðinni? „Ég yrði kannski til í það eftir svona fjörutíu
ár,“ segir hún og hlær.
Árni er einstaklega vel að sér um hina ýmsu merkisdaga
enda höfundur Sögu daganna sem fjallar um hátíðir og merkisdaga á Íslandi. Aðspurður segist hann ekki vita til þess að
nokkuð annað markvert hafi gerst þennan dag.
„Hann er afskaplega laus við vera merkilegur ef frá eru
talin afmælin okkar,“ segir hann sposkur. „Nú eru allir jóladagarnir liðnir en sá síðasti, Geisladagur, var hinn 13. janúar. Þorrinn byrjar svo ekki fyrr en 23. janúar. Mér fyndist
alveg réttlætanlegt að þessi skemmtilega tilviljun yrði skráð
á spjöld sögunnar til að fylla upp í þessa vík og ég tala nú ekki
um ef fleiri fjölskyldumeðlimir bætast í hópinn.“
vera@frettabladid.is

Móðir mín, amma og langamma,

Kristín Þorvarðardóttir
Dvalarheimilinu Fellaskjóli, Grundarfirði,

sem lést sunnudaginn 11. jan, verður jarðsungin frá
Grundarfjarðarkirkju laugardaginn 17. jan. kl. 14.00.
Sigrún Þóra Indriðadóttir
Kristín Þórsdóttir
Rannveig Þórsdóttir
Sigrún Halldórsdóttir
og barnabörn.

Þórður Guðmundsson

Þökkum innilega öllum þeim sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför
elskulegs föður okkar, sonar og bróður,

Birgis Andréssonar
vélstjóra, Meistaravöllum 21.
Matthildur Dröfn Birgisdóttir
Eyjólfur Einar Birgisson
Andrés Kristinsson
Kristín Andrésdóttir
Elín Andrésdóttir

Sigrún Eyjólfsdóttir
Ólafur Brynjólfsson
Pétur Jónsson.

GI
N
A
MG
U
L
L
Í FU

%
0
9
R
5
U
2AFSLÁTT
LAN
A
S
ÚT

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is

VERÐ

HRUN

MARKS
G
Á
L
25%
TUR
AFSLÁT

FULLT AF NÝJUM TITLUM!
Ótrúlegt úrval af geislaplötum, DVD og tölvuleikjum á hlægilegu verði.

699,-

5 CD
999,-

799,-

099,1..0

Hinn íslenzki Þursaflokkur
og Caput

+2DVD
CD+
3CD
3C

499,2.4

CD//DVD

999,2.9

í Höllinni á þorra 2008

699,-

7 CD
999,1.9

299,1..2

.299,1.2

Athugið að opið er til kl. 22:00 í Skífunni Laugaveginum

Móa kjúklingaleggir

Móa kjúklingabringur

570,kr./kg

1.679,kr./kg

ÁÐUR 949,kr./kg

ÁÐUR 2.798,kr./kg

Blandað hakk

798,kr./kg

FK vínarpylsur

558,kr./kg

ÁÐUR 989,kr./kg

ÁÐUR 698,kr./kg

Hamborgarar 4x80g m/brauði

396,kr./kg
ÁÐUR 496,kr./kg

Kjötveisla í

Fjarðarkaupum
16. - 17. janúar

úr
kjötborði

Nauta Rib-eye

2.198,kr./kg

Weetaflakes 375g

ÁÐUR 3.098,kr./kg

395,kr.

Weetos 375g

499,kr.

Ali grísahakk

Ali grísagúllas
Ali grísahnakki beinl.

619,kr./kg

1.079,kr./kg

ÁÐUR 884,kr./kg

ÁÐUR 1.798,kr./kg

Ali grísasnitsel

1.315,kr./kg

1.315,kr./kg

ÁÐUR 1.878,kr./kg

ÁÐUR 1.878,kr./kg

úr
kjötborði

Ali bjúgu
Svínakótilettur

481,kr./kg

998,kr./kg

ÁÐUR 687,kr./kg

ÁÐUR 1.398,kr./kg

Ali helgarsteik

FK jurtakryddað lambalæri

1.139,kr./kg

Ali reykt medesterpylsa

1.458,kr./kg

543,kr./kg

ÁÐUR 1.898,kr./kg

ÁÐUR 2.430,kr./kg

ÁÐUR 775,kr./kg

Special K mini breaks
Chocolate

498,kr.

Kelloggs Allbran 500g

Special K Bar 6 stk.

447,kr.

Alpen Original Musli 750g

398,kr.

Kelloggs Just Right 500g

Special K mini breaks
Original

679,kr.

498,kr.

Homeblest 400g
Kelloggs Kornfleks 750g

498,kr.

599,kr.

Kelloggs special K 500g

499,kr.

179,kr.

Haust Graham Kex
Brink hrískökur

99,kr.

Tilboð gilda 16. og 17. janúar
Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag

198,kr.
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Öfugsnúið gildismat í NBA?

Þ

forsíðu, taldi þetta hið besta mál og hvatti
alla laumu-samkynhneigða NBA-leikmenn að skunda út úr skápnum hið snarasta. Þúsundir lesenda rituðu athugasemdir við fréttina og kom þá í ljós að sjálfvirkt
ritskoðunarkerfi síðunnar breytti orðinu
„gay“ í „####“. Dæmi: “Maybe it‘s time for
a #### NBA player to come out as a role
model for other young ####/lesbian athletes.“ Þýðing = Að vera „gay“ er ekkert til að
skammast sín fyrir, en orðið „gay“ er engu
að síður hræðilega móðgandi og á ekkert
erindi við lesendur.
Þegar Eddy Curry, leikmaður NY
Knicks, var kærður fyrir kynferðislega
áreitni í vikunni ætluðu fjölmiðlar vestra
að tapa sér. Ástæðan: Kærandinn var ekki
kona heldur karlmaður. Þýðing = Það er
ekki vitund fréttnæmt að íþróttamenn
áreiti konur. En karla? Stop the press!
Það er margt skrítið í kýrhausnum.

egar Lakers-maðurinn Magic Johnson
tilkynnti að hann hefði smitast af HIVveirunni árið 1991 varð uppi fótur og
fit í fjölmiðlum. Daginn eftir blaðamannafundinn fræga kom Magic fram í spjallþætti Arsenio Hall og ræddu þeir um
málið. Um miðbik viðtalsins spurði Arsenio
spurningarinnar sem virtist brenna á flestum: Ertu samkynhneigður? Magic svaraði
neitandi. Hver einasti áhorfandi í Paramount-stúdíóinu klappaði, stappaði og sneri
sér í hring. Þetta þóttu góðar fréttir. Þýðing = Skítt með það þótt Magic hafi haldið
fram hjá eiginkonu sinni í gríð og erg víðs
vegar um heiminn. Að minnsta kosti var
hann ekki að vasast neitt í karlmönnum.
Þegar John Amaechi, fyrrverandi
leikmaður Orlando Magic og Utah Jazz
í NBA-deildinni, kom út úr skápnum
fyrir tveimur árum þótti það sæta tíðindum. Vefsíða ESPN sló fréttinni upp á

NOKKUR ORÐ
Kjartan
Guðmundsson

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Sem spákona vantar mig
eitthvað verkfæri! Ég get
ekki bara setið hér og fundið hlutina upp!

Nei, það
segir sig
sjálft.

Mig vantar spákúlu!
Kúlan getur svo virkað
sem gluggi á milli fortíðar
og framtíðar! Milli jarðarinnar og þess óþekkta!

Og þú ætlar að
finna hana inni
í skáp?

■ Gelgjan
Palli, þú ert þó
ekki í ísskápnum?

Töfrar!

Já, ef enginn
fattar að þetta
er gömul keilukúla! Einmitt!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Við
erum að
fara að
borða.

Ég fékk
mér smá
snarl.

Er afgangur af
pitsu, kjúklingalæri og sósuskál
„smá snarl“??

Ókei...

Stór
skammtur
af smá
snarli.

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

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Sumarljós

Kokkurinn í sjónvarpinu sagði að
þetta myndi verða
ljúffengt – þú hlýtur
bara að vera að
borða þetta eitthvað vitlaust!

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

fös. 16/1 uppselt
lau. 17/1 örfá sæti laus

Heiður

Joanna Murray-Smith
Magnað meistaraverk

Frumsýning í
Kassanum 24. janúar

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem
snertir okkur öll
EB, FBL

Ætlar þú að panta þér
forrétt Mjási?

Nei.

Mér nægir að narta
í blómin.

sun. 18/1 uppselt

Klókur ertu,
Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Krúttleg brúðusýning
fyrir yngstu börnin

sun. 18/1
allra síðustu sýningar

Kardemommubærinn

Frumsýning 21. febrúar
Miðasala í fullum gangi!

www.leikhusid.is

■ Barnalán
Mamma, á
ég að vera
í bolnum
með dótinu
þarna sem
passar
með hinu
dótinu?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Af hverju
prófarðu ekki
þennan með
myndinni á?

Þú meinar
þennan
sem er
svona... þú
veist?

Já.
Einmitt.
Góð
hugmynd.

Segðu mér Sko, ég skil
að þú hafir
þær varla
ekki skilið þó þær séu
orð af þessu ekki að tala
líka.
um föt!
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Logi Bergmann kryfur eitísið
OPNUNARMYNDIN

MIÐNÆTURSÝNING

SKÓLABEKKURINN

NIÐDIMM NÓTT

Logi Bergmann verður með vaðandi eitís-stemmara í þættinum
sínum í kvöld á Stöð 2. „Þetta verður svakalegt!“ lofar hann og er
búinn að kalla nánast alla Íslendinga sem tengjast þessu vafasama
tímabili í þáttinn. Richard Scobie,
Herbert, Greifarnir, Máni Svavars og Jón Gústafs verða þarna
svo einhverjir séu nefndir, auk
tískufrömuðarins Dóru Einars,
sem veitir sitt fyrsta viðtal í átján
ár. „Dóra var á bak við margt af
þessu, sá um búninga Icy-hópsins og allt lúkkið á Stöð 2 í byrjun.
Þá voru ekki slökkvitæki á veggjunum heldur hárblásarar,“ segir
Logi. „Svona eftir á að hyggja var
þetta mikil bylting því maður hafði
verið alinn upp við samviskubit
yfir því að vera ekki af 68-kynslóðinni. Því var haldið að manni

WWW.GRAENALJOSID.IS - WWW.AF.IS

NÁNAST ALVEG EINS OG Í DAG Logi

Bergmann sirka 1988, aðeins dottinn í
80´s-gírinn.

að maður væri bara ekkert merkilegur fyrst maður hafði ekki verið
hippi, en þarna var komið fyrirbæri sem þessi kynslóð á skuldlaust. Svo hefur það hálfpartinn hjálpað þessu tímabili hversu

margt af þessu hefur elst rosalega
illa. Fólki finnst gaman að rifja
þetta upp.“
Logi hefur sjaldan eða aldrei
verið með jafnmarga gesti í þættinum og ætlar þar að auki að bjóða
upp á gamlar auglýsingar, gamla
muni og gamlar ljósmyndir. Sem
sé: þetta verður sagnfræðileg ofurskemmtun.
En hvernig var Logi sjálfur á
þessum árum? „Shit, maður! Ég
ríghélt reyndar lengi í Pink Floyd
en datt aðeins inn í þetta í restina.
Ég var aldrei mikið fyrir Duran
Duran og Wham og meira fyrir
nýbylgju eins og Gary Numan og
XTC. Í restina fór maður í Yazoo
og Spandau Ballet. Í seinni tíð hef
ég svo farið að hafa meira gaman
af þessari erki eitís-tónlist, hvernig svo sem stendur á því.“
- drg

Vill ekki græða á slagorðinu
SÍMI 564 0000

VILTU VINNA MILLJARÐ
VILTU VINNA MILLJARÐ LÚXUS
SEVEN POUNDS D
SÓLSKINSDRENGURINN
TRANSPORTER 3
AUSTRALIA D
INKHEART
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

Gunnar Már Pétursson
er maðurinn á bak við
mótmælaskiltið „Helvítis fokking fokk!“ Hann
hefur nú sett í sölu eigin
stuttermaboli með slagorðinu vinsæla.

SÍMI 551 9000

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 530 - 8 - 10.30
kl. 5.30
kl. 8 - 10.15
kl. 4.30 - 8
kl. 3.30
5%
kl. 4

12
12
L
L
16
12
10
L

TAKEN
AUSTRALIA
INKHEART
THE DAY THE EARTH...
QUANTUM OF SOLACE

16
12
10
12
12

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6.30 - 10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.20
kl. 5.30

SÍMI 530 1919

SKÓLABEKKURINN / ENSKUR TEXTI
ÁSTARSÖNGVAR / ENSKUR TEXTI
KRUMMASKUÐ NO. 1 / ENSKUR TEXTI
NIÐDIMM NÓTT / ENSKUR TEXTI
SÓLSKINSDRENGURINN
SEVEN POUNDS
AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

kl. 5.40
kl. 6
kl. 10.20
kl. 12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 9
5%
kl. 6

L
L
L
12
L
12
12
L

SÍMI 462 3500

VILTU VINNA MILLJARÐ
TRANSPORTER 3
SEVEN POUNDS
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

kl. 8 - 10.10
kl. 10.10
kl. 6 - 8
kl. 6

12
L
12
L

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
++++

+++1/2

V.J.V – Topp5.is/FBL

SV MBL

VILLTU VINNA MILLJARÐ

kl. 5.45, 8 og 10.20

12

CHANGELING

kl. 6 og 9

16

BOLTI - 3D

kl. 4

L

INKHEART

kl. 4

10

SKOPPA OG SKRÍTLA

kl. 4

L

TAKEN

kl. 6, 8 og 10

16

„Þetta átti fyrst og fremst að
vera til gamans gert, fyrir vini og
vandamenn. Ég hef ekkert auglýst þessa boli nema aðeins á Facebook, en viðbrögðin hafa verið góð.
Fyrsta upplagið er búið og ég á von
á öðru,“ segir Gunnar Már Pétursson nemi, hönnuður mótmælaskiltisins „Helvítis fokking fokk!“ sem
hefur verið áberandi að undanförnu. Fréttablaðið greindi frá því
í síðustu viku að verslunin Fígúra
á Laugavegi hefði hafið sölu á stuttermabolum með slagorðinu. Höfundurinn sjálfur hefur hins vegar
líka hannað sína eigin útgáfu af
slíkum bolum sem hann selur gegn
vægu verði og gefur hluta ágóðans
til líknarmála.
Gunnar Már segir eiganda
Fígúru ekkert hafa rætt við sig
áður en hann setti bolina í sölu,
enda hafi hann aldrei ætlað sér
að slá eign sinni á slagorðið. „Það
truflar mig ekkert þótt einhver
strákur sé að selja svona boli á
Laugaveginum, svo lengi sem einhver stórfyrirtæki hagnast ekki
á þessu. Mér finnst bara gaman
hvað fólk var fljótt að grípa þetta
og þetta breiddist fljótt út. Ef skoðanir einhverra ríma við „Helvítis fokking fokk“ er það hið besta
mál.“
Bolirnir sem Gunnar hannar og selur eru nákvæm eftirlík-

MÓTMÆLANDI Gunnar segist aldrei
hafa hugsað sér að græða á slagorðinu
fræga. Bolirnir hafi fyrst og fremst verið
hugsaðir fyrir vini og vandamenn og
ekki sé verra ef líknarmál geti notið
góðs af þeim.

ing af skiltinu fræga og slagorðið
skrifað með rithönd höfundarins.
„Það er rándýrt að standa í svona
framleiðslu. Ég verð ánægður ef
ég sjálfur kem út á núlli og ekki
verra ef þörf málefni fá að njóta
ágóðans, ef einhver verður,“ segir
Gunnar, og bætir við að mæðrastyrksnefnd og Félagið Ísland-Palestína séu væntanlegir styrkþegar.
Það eigi vel við þessa dagana.
Boli Gunnars er hægt að nálgast
á Facebook og í gegnum netfangið Helvitisfokkingfokk@gmail.
com. „Ég reyni að sendast með
alla boli, ef leiðin er ekki of löng,“
lofar Gunnar að lokum.
kjartan@frettabladid.is

Slumdog og Button
með ellefu tilnefningar
Ótrúleg saga byggð á sönnum atburðum um baráttu einstæðrar móður við spillingu, morð, mannshvörf og lögregluyﬁrvöld.

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER

SELFOSS
kl. 6 - 8 - 10:10 L
kl. 6
L

BEDTIME STORIES

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

L

BEDTIME STORIES

kl. 8 - 10:20

VIP

BEDTIME STORIES
BOLTI m/ísl. tali

ROCKNROLLA

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30

16

SÓLSKINSDRENGUR

kl. 8

L

CHANGELING

kl. 5 - 8 - 10:40

16

THE SPIRIT

kl. 10:10

7

YES MAN

kl. 3:40 - 5:50 - 8:10 - 10:30

7

YES MAN

kl. 3:40 - 5:50

VIP
DIGTAL-3D
DIGTAL-3D

AKUREYRI
kl. 6 - 8
kl. 10

L

12

BEDTIME STORIES
ROCKNROLLA

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 6

L

kl 8

7

kl. 10
KEFLAVÍK
kl 5:50 - 8

16

THE SPIRIT

kl. 10:20

BOLTI 3-D m/ísl. tali

kl. 3:40(3D)

CITY OF EMBER

kl. 3:40 - 5:50

7

YES MEN

TWILIGHT

kl. 8

12

THE CHANGELING

BEDTIME STORIES

KRINGLUNNI
4 - 6:10 - 8:20 - 10:30 DIGTAL L

ROCKNROLLA

kl. 8:20 - 10:40

YES MAN

DIGTAL 16

BEDTIME STORIES
THE SPIRIT

16

L

kl. 10:10

16

kl. 6:10 - 8:20 - 10:30
DIGTAL-3D

7

BOLT m/ísl. tali

kl. 6

L

L

SÓLSKINSDRENGUR

kl. 8

L

DIGTAL-3D

L

TWILIGHT

kl. 10:10

12

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 4

BOLT 3-D m/Ensku tali

kl. 6:10

MADAGASCAR m/ísl. tali kl. 4

L

Kvikmyndirnar Slumdog Millionaire og The Curious Case of Benjamin Button fengu ellefu tilnefningar hvor til Bafta-verðlaunanna sem
verða afhent í London 8. febrúar.
The Dark Knight hlaut níu tilnefningar og Changeling í leikstjórn
Clints Eastwood hlaut átta. Frost/Nixon var næst á blaði með sex tilnefningar, The Reader með fimm og In Bruges, Milk og
Revolutionary Road með fjórar hver.
Bæði Brad Pitt og Kate Winslet hlutu tvær tilnefningar hvor. Pitt fyrir hlutverk sín í The Curious Case of Benjamin Button og Burn After
Reading og Winslet fyrir Revolutionary Road og
The Reader. Stutt er síðan hún vann tvenn Golden
Globe-verðlaun fyrir hlutverkin.
Þetta er í annað sinn sem Winslet hlýtur tvær
Bafta-tilnefningar sama árið. Síðast gerðist það
árið 2005 þegar hún var tilnefnd
fyrir Finding Neverland og Eternal
Sunshine of the Spotless Mind.
Heath Ledger, sem lést á síðasta ári,
var tilnefndur sem Jókerinn í The
Dark Knight. Kemur það ekki á óvart
miðað við að stutt er síðan hann
fékk Golden Globe-verðlaunin fyrir
frammistöðuna.

FLOTTARI EN MINN
Guðjón Rúnar Emilsson í Fígúru
segist hafa selt mjög vel af Helvítis
fokking fokk!-bolnum sem hann
útbjó. „Ég var alltaf að bíða eftir
þeim með skiltið
til að fá bol, en
þess þarf greinilega ekki fyrst
hann er að gera
sína eigin boli.
Ég er viss um að
hans bolir eru
miklu flottari,“
segir Guðjón.
Síðasti opnunardagur Fígúru á
Laugavegi er á morgun en eftir
það ætlar Guðjón að starfa á
netinu (myspace.com/figurastore)
og í samvinnu við Krakk á Skólavörðustíg.
- drg

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 16. janúar 2009
➜ Tónleikar
21.00 Hjörvar Hjörleifsson verður

með útgáfutónleika í Iðnó við Vonarstræti. Þar mun einnig hljómsveitin Árstíðir koma fram. Húsið opnar kl. 20.
21.00 Þjóðlagahljómsveitin Bardukha
verður með tvenna tónleika á Kaffi Kúltúra við Hverfisgötu. Fyrri tónleikarnir
hefjast kl. 21 en þeir seinni kl. 23.
22.00 Vinir Dóra ásamt Ragnheiði
Gröndal verða með tónleika á Græna
hattinum, Hafnarstræti 96, Akureyri.
Húsið opnar kl. 21.
22.00 Á Grand Rokki, Smiðjustíg
6, koma fram Nico Muhly, Reykjavík!,
Agent Fresco, Sudden Weather Change
og DJ Sveppi P.

➜ Leiklist
20.00 Nýtt íslenskt leikrit, Falið fylgi

eftir Bjarna Jónsson verður frumsýnt í
Rýminu hjá Leikfélagi Akureyrar, Hafnarstræti 57, Akureyri.
20.00 Leikritið Dubbeldusch eftir
Björn Hlyn Haraldsson verður sýnt í
Hafnarfjarðarleikhúsinu, Strandgötu 50,
Hafnarfirði.

➜ Opnanir
17.00 Anna Gunnarsdóttir opnar

DANNY BOYLE Bretinn Danny Boyle

leikstýrir Slumdog Millionaire sem er
byggð á bókinni Viltu vinna milljarð?

sýninguna Sjávarföll í DaLí Gallery,
Brekkugötu 9, Akureyri.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.
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> Emil orðaður við Chievo og Parma
Landsliðsmaðurinn Emil Hallfreðsson hefur fengið fá
tækifæri með Reggina á þessu keppnistímabili og ítalskir
fjölmiðlar hafa því verið iðnir við að orða hann við önnur
félög. Í gær var greint frá því í ítölskum fjölmiðlum að
bæði Chievo og Parma væru á höttunum á eftir honum
með lánsamning í huga, sem gæti orðið að varanlegum
samningi eftir tímabilið. Chievo er sem stendur í botnsæti Serie A-deildarinnar en Parma í þriðja sæti í Serie
B-deildinni. Vefsíðan Strill.it því fram að Reggina muni
líklega taka ákvörðun um framtíð
Emils í næstu viku og að hann fái
lokatækifæri til að sanna sig í
byrjunarliðinu um helgina
í leik gegn Siena.

sport@frettabladid.is

KÖRFUKNATTLEIKSLIÐ GRINDAVÍKUR: BÚIÐ AÐ SEMJA VIÐ EINN AF FYRRVERANDI LYKILMÖNNUM KEFLAVÍKUR

Hataði Bradford þegar hann spilaði með Keflavík
Grindavík gekk í gær frá samningi við Bandaríkjamanninn Nick
Bradford. Samningurinn er til tveggja vikna en standi Bradford undir
væntingum mun hann klára tímabilið með Grindvíkingum.
„Það gekk ágætlega að fá hann hingað. Hann hafði úr
einhverju öðru að moða en ég held að hann hafi viljað
koma hingað aftur,“ sagði Óli Björn Björgvinsson, formaður
körfuknattleiksdeildar Grindavíkur.
Bradford lék með Keflvíkingum á árunum 2003-2005
og stóð sig afar vel. Varð meistari með þeim árin 2004
og 2005. Sé Bradford í fínu líkamlegu ástandi er
ljóst að Grindavík er að fá gríðarlegan liðsstyrk.
„Hann segist vera í fínu formi og vonandi
er það satt. Við vitum hvernig leikmaður
þetta er og ég hataði hann þegar hann spilaði
með Keflavík því hann lék okkur oftar en ekki
grátt,“ sagði Óli Björn léttur.
Bradford á að lenda á Íslandi í dag
og hafi hann náð flugvélinni bíður hans
Grindavíkurbúningur sem hann mun

klæðast á heimavelli gegn Njarðvík í kvöld. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins kostar það Grindavík rúma milljón að fá
leikmanninn hingað í þrjá mánuði. Það eru velunnarar
körfuboltans í Grindavík sem borga brúsann og kostnaður kemur því ekki við rekstur körfuknattleiksdeildarinnar.
„Það er búin að vera söfnun í gangi og ótrúlegt hvað
fólk var viljugt að vera með í þessu. Við vorum búnir að
slá þetta út af borðinu en síðan komu utanaðkomandi
aðilar inn og þeir fjármögnuðu þetta á einni viku. Því
var ekkert til fyrirstöðu að finna leikmann,“ sagði
Óli Björn og bætir við að Grindavík hefði aldrei
farið í þessa aðgerð ef KR hefði sent sinn Kana
heim.
„Ég sagði það allan tímann að á meðan KRingar halda sínum Kana eru þeir að bjóða upp á
þetta. Við hefðum aldrei farið út í þetta dæmi ef
KR-ingar hefðu losað við sinn Kana. Við hefðum
ekki einu sinni pælt í því,“ sagði Óli Björn Björgvinsson.

Svakaleg sigurkarfa Shouse
Stjarnan missti niður 20 stiga forskot en sigurgangan heldur áfram undir stjórn
Teits Örlygssonar þökk sé þriggja stiga körfu Justin Shouse í lok leiksins.
KÖRFUBOLTI Justin Shouse tryggði

SIR ALEX Var kjörinn knattspyrnustjóri

ársins 2008 af Alþjóðasambandi fótboltasögu og -tölfræði. NORDIC PHOTOS/GETTY

Val á knattspyrnustjóra ársins:

Sir Alex valinn
besti stjórinn
FÓTBOLTI Alþjóðasamband fót-

boltasögu og -tölfræði (IFFHS)
tilkynnti í gær árlegt val sitt á
knattspyrnustjóra ársins og hlaut
Sir Alex Ferguson hjá Englandsog Meistaradeildarmeisturum
Manchester United heiðurinn að
þessu sinni, fyrir árið 2008.
Dirk Advocaat hjá Evrópumeisturum félagsliða í Zenit St.
Pétursborg varð annar í valinu og
Edgardo Bauza hjá Suður-Ameríkumeisturum LDU de Quito varð
þriðji. Arsene Wenger hjá Arsenal og Rafa Benítez hjá Liverpool
urðu svo fjórði og fimmti í valinu.
- óþ

Stjörnuliðinu 74-71 sigur á ÍR með
þriggja stiga körfu átta sekúndum
fyrir leikslok. Stjarnan hefur því
unnið fyrstu fjóra leikina fyrstu
leiki sína undir stjórn Teits Örlygssonar.
„Þetta var frábær sigur og ég
er í skýjunum. Þetta var líka fjögurra stiga leikur og lyfti okkur
aðeins ofar í töflunni. Núna erum
við betri en þeir innbyrðis,“ sagði
Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörnunnar, sigurreifur eftir dramatískan sigur en með þessum sigri
komst Stjarnan upp fyrir ÍR og í
áttunda sætið. „Það er smá breyting á því að vera alltaf að tapa
þessum jöfnu leikjum og við
ætlum að reyna að ýta okkur upp
töfluna,“ sagði Teitur en Stjarnan
vann Grindavík með tveimur stigum í síðustu umferð en fyrir áramót tapaði liðið fjórum leikjum
með 6 stigum eða minna.
Stjörnuliðið var miklu grimmara
fram eftir öllum leik og allt leit út
fyrir öruggan heimasigur. Í stöðunni 58-42 fóru ÍR-ingar í svæðissvörn sem fór að svínvirka gegn
taugastrekktu liði Stjörnunnar.
Hreggviður fór í gang og baráttan
og grimmdin var nú öll ÍR-megin
og á endanum voru Breiðhyltingar búnir að vinna upp forskotið.
Eiríkur Önundarson jafnaði leik-

ÚRSILT
Iceland Express deild karla
Stjarnan-ÍR

74-71 (41-33)

Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 23 , Justin
Shouse 21, Fannar Freyr Helgason 12, Kjartan
Kjartansson 10, Guðjón Lárusson 4, Birkir Guðlaugsson 2, Hjörleifur Sumarliðason 2.
Stig ÍR: Hreggviður Magnússon 23, Steinar Arason
13, Eiríkur Önundarson 13, Ómar Sævarsson 9,
Davíð Fritzson 9, Ólafur Þóris. 2, Ólafur Ingvas. 2.

FSu-Tindastóll

69-77

Stig FSu: Sævar Sigurmundsson 20, Árni Ragnarsson 13, Tyler Dunaway 12, Nicholas Mabbutt 8,
Vésteinn Sveinsson 7, Björgvin Valentínusson 5,
Christopher Caird 4.
Stig Tindastóls: Darrell Flake 23, Svavar Birgisson
21, Ísak Einarsson 13, Hegli Viggósson 12, Friðrik
Hreinsson 7.

N1 deild kvenna
Valur-Grótta

39-20

Arsene Wenger, Arsenal:

Bjartsýnn á að
fá Arshavin
FÓTBOLTI Knattspyrnustjórinn

HETJAN Justin Shouse skoraði glæsilega sigurkörfu og sökkti ÍR.

inn á vítalínunni 30 sekúndum
fyrir leikslok en þá setti Justin
niður sigurþristinn aðþrengdur út
á kanti. „Sigurkarfan var mögnuð.
Hann er bara svona sterkur karakter og er tilbúin að taka svona
skot,“ sagði Teitur um Justin.
„Nú er bara Njarðvík á sunnu-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

daginn og við ætlum bara að halda
áfram og reyna að komast að
alvöru inn í þennan pakka fyrir
ofan okkur. Með því fáum við að
vera með í úrslitakeppninni og það
er það sem við viljum,“ sagði Teitur kátur að lokum.
ooj@frettabladid.is

Arsene Wenger hjá Arsenal bindur vonir við að Lundúnafélagið gangi frá kaupum á rússneska
miðjumanninum Andrei Arshavin frá Zenit St. Pétursborg.
„Við erum ekki nálægt því að fá
neinn í dag, en við vitum hvað við
viljum gera. Ég er mjög vongóður
[um að fá Arshavin] og það gæti
eitthvað gerst í því máli á næstu
dögum. Fyrst og fremst viljum
við halda áfram að bæta okkur
sem lið og bæta núverandi leikmannahóp,“ sagði Wenger.
- óþ

Kellogg’s Special K
kemur mér á sporið
Við fjölskyldan borðum alltaf morgunmat, eins og t.d. Kellogg's Special K.
Það auðveldar mér líka að komast á sporið á ný eftir jólaboðin og áramótin.

Mig langar til að …
... geta verið löt að loknum

Með vel samsettum morgunmat hættir mér líka miklu síður til að detta í

vinnudegi þegar börnin eru sofnuð

óhollustu á miðjum morgni eða fituríkan skyndibita í hádeginu. Eftir allt

enda eru letiköst eitt helsta áhuga-

laufabrauðið og heimagerða konfektið mitt yfir jólin er frábært að

mál mitt. Í sjónvarpssófanum með

eiga gómsæta Special K stöng að grípa til. Þá þarf ég heldur ekki að

Kellogg's Special K bliss og góða

hafa neinar áhyggjur af því að innbyrða of margar hitaeiningar.

bíómynd. Er það ekki bara allt í lagi?

F í t o n / S Í A

F I 0 2 4 2 9 1

Kristjana Guðbrandsdóttir,
blaðamaður og móðir

specialk.is
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VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON BÍÐUR EFTIR SÖGULEGUM VIÐBURÐI

> Matthew Broderick

Sjónvarp, sjónvarp sýndu mér

„Auðvitað er gott að vera ríkur, frægur
og dáður en það er líka margt sem
fylgir því sem er alls ekki eftirsóknarvert.“
Broderick leikur í myndinni Deck
the Halls sem sýnd er á Stöð 2 Bíó
í kvöld.

Sjónvarpstæknin hefur leikið lykilhlutverk í
sprengjum á frumstæð þorp og snerist gegn
að breyta viðhorfum fólks til heimsviðburða
öllum stríðsrekstri. Menn fóru út á götur og
og manna. Hægt er að velta því fyrir sér hvort
mótmæltu, heimtuðu að endi yrði bundinn
seinni heimsstyrjöldin hefði þróast eitthvað
á þessa tilgangslausu slátrun. Að endingu
öðruvísi ef Þjóðverjar hefðu haft óheftan aðgang
höfðu Bandaríkjamenn svo veikan málstað
að erlendum fréttastöðvum sem hefðu sýnt það
að verja að þeir neyddust til að draga herlið
í fréttatímum sínum og beinum útsendingum
sitt til baka. Sama má segja um Íraksstríðið,
hvernig farið var með gyðinga í útrýmingarbúðsjónvarpið hefur afsannað allar þær kenningunum. Nasistar vissu að myndræn framsetning
ar um að allt sé í himnalagi í Bagdad. Innrás
léki stórt hlutverk í heilaþvotti og forðuðust í
Ísraela í Gaza fellur undir sama hatt, sjónlengstu lög að sýna allar þær hörmungar sem
varpið sannar bæði grimmd og miskunnarLYKILHLUTVERK Sjónvarp leikur lykilhlutverk leysi hermanna Davíðsstjörnunnar.
dundu yfir þýska þjóð. Þess í stað var hún
í sögulegum aðstæðum og getur haft mikil
látlaust mötuð af stanslausum áróðri úr heila
Þess vegna bíður maður eiginlega eftir því
áhrif á skoðanir fólks þegar atburðir birtast
Göbbels og Hitlers.
að sögulegir viðburðir eigi sér stað í íslensku
ljóslifandi á skjánum.
Víetnamstríðið er kannski ágætt dæmi um
sjónvarpi. Spurningin er bara hvenær en ekki
hvernig umdeilt stríð snýst í höndunum á „góðu gæjunum“.
hvort, nægur er efniviðurinn. Því þegar öllu er á botninn hvolft er
Heimurinn fylltist hryllingi þegar amerískur her varpaði napalmraunveruleikinn besta sjónvarpsefnið.

STÖÐ 2 SPORT

ur) Í þessum þætti eigast við lið Kópavogs
og Skagafjarðar. Sigmar Guðmundsson og
Þóra Arnórsdóttir stýra þættinum. Dómari og spurningahöfundur er Ólafur Bjarni
Guðnason.

21.20 Svarta örin (Black Arrow) Banda-

20.15

Útsvar

SJÓNVARPIÐ

rísk ævintýramynd frá 1985 byggð á sögu
eftir Robert Louis Stevenson. Sagan gerist í Rósastríðinu og segir frá huldumanninum Svörtu örinni sem stundar skæruhernað gegn aðalsmanni. Aðalhlutverk: Benedict
Taylor, Georgia Slowe, Oliver Reed, Fernando Rey og Stephan Chase.

22.50 Lögin í Söngvakeppninni (1:4)
Flutt verða lögin tvö sem komust áfram
í Söngvakeppni Sjónvarpsins um síðustu
helgi.
23.00 Lewis - Tryggðabönd (Lewis: Old

20.45

The O.C.

STÖÐ 2 EXTRA

School Ties: Tryggðabönd) Bresk sakamálamynd þar sem Lewis, áður aðstoðarmaður
Morse sáluga, lögreglufulltrúa í Oxford, glímir við dularfullt sakamál. Aðalhlutverk: Kevin
Whately, Laurence Fox, Frances Albery og
Owen Teale. (e)

00.35 Lögin í Söngvakeppninni (e)
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli litli kanína og vinir, Refurinn Pablo, Gulla og grænjaxlarnir, Lalli og Ofurhundurinn Krypto.
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (232:300)
10.15 Beauty and The Geek (11:13)
11.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (6:8)
12.00 Project Runway (11:15)
12.45 Neighbours
13.10 Forboðin fegurð (101:114)
13.55 Forboðin fegurð (102:114)
14.40 Meistarinn (15:15)
15.35 A.T.O.M.
15.58 Nornafélagið
16.18 Camp Lazlo
16.43 Bratz
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Neighbours
17.58 Friends (6:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.27 Veður
19.35 The Simpsons (11:23) Börn
Springfield taka höndum saman þegar Wiggum lögregluforingi setur á útgöngubann til
að halda börnum heima hjá sér en ekki á
götum borgarinnar.

20.45

Wipeout

STÖÐ 2

Danny Devito og Matthew Broderick í aðalhlutverkum.

22.00 Primeval
00.00 Talladega Nights: The Ballad of
Ricky Bobby

21.50

The Contender

SKJÁREINN

02.00 The Omen
04.00 Primeval
06.00 Field of Dreams

17.40 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það
helsta sem er að gerast í íþróttunum úti í
heimi og skyggnst bak við tjöldin.
18.10 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

18.35 Spænski boltinn. La Liga Report Fréttaþáttur spænska boltans þar sem
hver umferð fyrir sig er skoðuð í bak og fyrir.
Leikir helgarinnar skoðaðir og viðtöl tekin við
leikmenn og þjálfara.

19.05 Keflavík - KR Bein útsending frá
leik í Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

20.55 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á Angel Stadium í Kaliforníu.
21.50 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

22.40 Main Event Sýnt frá World Series
of Poker þar sem mæta til leiks allir bestu og
snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

23.30 NBA-tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar
í NBA körfuboltanum.
00.00 Philadelphia - San Antonio Bein
útsending frá leik í NBA-körfuboltanum.

20.00 Logi í beinni Spjallþáttur í umsjá

17.30 Portsmouth - Man. City Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

Loga Bergmanns Eiðssonar.

19.10 Arsenal - Bolton Útsending frá

▼

20.45 Wipeout (10:11) Raunveruleika-

08.00 Failure to Launch
10.00 Draumalandið
12.00 Deck the Halls
14.00 Elizabethtown
16.00 Draumalandið
18.00 Failure to Launch
20.00 Deck the Halls Gamanmynd með

SKJÁREINN

leik í ensku úrvalsdeildinni.

þáttur þar sem 24 manneskjur hefja keppni
um 50.000 þúsund dollara. Keppendur þurfa
að ganga í gegnum ýmsar þrautir og allt í
kappi við tímann.

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

21.30 Can‘t Buy Me Love Rómantísk
gamanmynd um Ronald Miller sem borgar
vinsælustu stúlku skólans fyrir að vera kærastan sín. Á einni nóttu breytist hann úr glötuðum gæja í glæsimenni.

23.05 Bachelor Party Tom Hanks fer
með aðalhlutverkið í mynd um villt piparsveinapartí þar sem bókstaflega allt fer úrskeiðis.

00.50 Walking Tall
02.15 Breaking and Entering
04.10 Wipeout (10:11)
04.55 The Simpsons (11:23)
05.20 Fréttir og Ísland í dag

21.20 Premier League Preview Hitað
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl
tekin við leikmenn og þjálfara.
21.50 PL Classic Matches Leeds - Man
United, 2001. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
22.20 PL Classic Matches Arsenal Blackburn, 2001.

22.50 Premier League Preview Hitað
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl
tekin við leikmenn og þjálfara.
23.20 Newcastle - West Ham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
17.35 Vörutorg
18.35 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

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

19.45 America’s Funniest Home Videos (41:42) (e)
20.10 Charmed (17:22) Bandarískir þættir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar örlaganornir.
21.00 The Bachelor (6:10) Stúlkurnar
fjórar bjóða Brad til heimabæja sinna til að
hitta vini og vandamenn. Hann fær sjampó
frá einni mömmunni, heyrir spádóma frá
annarri og einn pabbinn liggur ekki á skoðunum sínum. Hann þarf síðan að gera upp
hug sinn og senda eina stúlku aftur heim
með tárin í augunum.

21.50 The Contender (8:10) Bandarísk raunveruleikasería þar sem leitað er
að næstu stórstjörnu í hnefaleikaheiminum. Efnilegir boxarar mæta til leiks og berjast þar til aðeins einn stendur uppi sem sigurvegari.

▼

Keflavík – KR, beint

15.55 Leiðarljós (e)
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Spæjarar (2:26)
17.47 Músahús Mikka (39:55)
18.10 Afríka heillar (Wild at Heart) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Útsvar (Kópavogur - Skagafjörð-

▼

19.05

SJÓNVARPIÐ

▼

FÖSTUDAGUR

22.45 The Dead Zone (5:12) Bandarísk
þáttaröð sem byggð er á sögupersónum
eftir Stephen King. Johnny Smith sér framtíð
þeirra sem hann snertir og reynir að bjarga
þeim sem þurfa á hjálp að halda. (e)
23.35 Comanche Moon (2.3) (e)
01.15 Jay Leno (e)
02.05 Jay Leno (e)
02.55 Vörutorg
03.55 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Föstudagsþátturinn Endurtekið á klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 20.10
Logi í beinni
Það verður sérstakur 80‘s-þáttur með
Loga í beinni í kvöld þar sem rifjað
verður upp allt það skemmtilega og
hallærislega frá þessum tíma. Logi
fær að venju góða viðmælendur
í heimsókn en í kvöld verður það
sannkallað landslið níunda áratugarins sem mætir til leiks. Meðal gesta
verða Elma Lísa, Richard Scobie,
Máni Svavars, Dóra Einars, Jón
Gústafs, Dr. Gunni og margir fleiri.
Herbert Guðmundsson og Greifarnir verða með tónlistaratriði. Andi
níunda áratugarins, sögurnar, hárið
og Logi í beinni í kvöld á Stöð 2.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Charmed
Skjár einn kl. 20.10

▼

Í KVÖLD

Bandarískir þættir um þrjár fagrar og
kynngimagnaðar örlaganornir. Nemar
úr galdraskóla Leos eru ásóttir af
djöflum og biðja systurnar um hjálp.
Piper er viss um að hún ráði við
málið en djöflarnir eru máttugri en
hún bjóst við. Billie fær Christy til að
hitta foreldra þeirra og Coop kennir
Phoebe að elska aftur.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Gæludýrin

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

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 (104:260)
16.30 Hollyoaks (105:260)
17.00 Ally McBeal (7:24)
17.45 The O.C. (4:27)
18.30 20 Good Years (4:13)
19.00 Hollyoaks (104:260)
19.30 Hollyoaks (105:260)
20.00 Ally McBeal (7:24) Gamanþættir
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma.
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og
ástamál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

▼

20.45 The O.C. (4:27) Stöð 2 Extra og
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð
frá upphafi. Orange-sýsla í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar sem lífið virðist
leika við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim
betur koma hins vegar leyndarmálin í ljós.
Með aðalhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa
Barton, Adam Brody, Benjamin McKenzie og
Peter Gallagher.

21.30 20 Good Years (4:13) Frumlegir og ferskir gamanþættir um John Mason og
Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast getur. Það eina sem þeir eru sammála
um er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og
eru staðráðnir í því að nýta þau til hins ítrasta. Með aðalhlutverk fara John Lithgow og
Jeffrey Tambor úr Arrested Development.
22.00 Prison Break (14:22) Fjórða serían af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar 2. Til þess að sanna sakleysi sitt og leita
hefnda þurfa bræðurnir að uppræta Fyrirtækið, dularfulla stofnun sem er ábyrg fyrir því
að þeir eru hafðir fyrir rangri sök.

22.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Heimastjórn Hrafnaþings kemur
saman: Hallur Hallsson, Ármann Kr. Ólafsson og Jón Kristinn Snæhólm.
21.00 Sportið mitt Íþróttaþáttur í umsjá
Sverris Júlíssonar þar sem íþróttaviðburðir
verða til umfjöllunar.

21.30 Hugspretta Andri Heiðar Kristinsson og Stefanía Sigurðardóttir hafa umsjón
með þætti um nýsköpun og frumkvöðla.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

10.45 NM på ski 13.25 V-cup skiskyting 14.40
V-cup alpint 15.30 V-cup hopp 16.55 Nyheter
på tegnspråk 17.00 Ugleskogen 17.10 Mumfie
17.20 Charlie og Lola 17.35 Danny og Daddy
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30
Norge rundt 18.55 Mesternes mester 19.55
Nytt på nytt 20.25 Grosvold 21.10 Detektimen
22.00 Kveldsnytt 22.15 Detektimen 23.00
John Lennon. Plastic Ono Band 23.50 Riksarkivet
00.20 Kulturnytt

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 Debatt 12.05 Inför
Idrottsgalan 2009 12.20 Alpint 13.25
Skidskytte 14.25 Inför Idrottsgalan 2009
14.30 Kattgalen
15.00 Rapport
15.05
Gomorron Sverige 15.55 Antikrundan 17.00
Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala
nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med
A-ekonomi 19.00 På spåret 20.00 Skavlan
21.00 Skidor 22.00 Solens mat 22.30
Kulturnyheterna 22.45 Body Double 00.35
Sändningar från SVT24

HÍVTA HÚSIÐ / SÍA

10.15 Hvor kragerne vender 11.00 DR Update
- nyheder og vejr 11.10 Jersild Live 11.35
Aftenshowet 12.05 Aftenshowet 2. del 12.30
Ildsjæle - Den skøre cafe 13.00 Det lille hus på
prærien 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 DR
Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.00
Boogie Listen 16.00 Amigo 16.30 Shanes verden
17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 X Factor 20.00
TV Avisen 20.30 Men så kom Polly 21.55 Den
usynlige mands erindringer 23.30 Boogie Mix

Búum
Búum við
við á besta
besta stað
stað
blessa
blessa skyldum
skyldum kúna
kúna
Íslendingar
Íslendingar eiga
eiga það
það
sem
sem aðra
aðra vantar
vantar núna
núna
Öllum
Öllum standa
standa opnar
opnar dyr
dyr
andans
andans kraft
kraft skal
skal virkja
virkja
þá
þá er
er best
best að
að borða
borða skyr
skyr
búkinn
búkinn til
til að
að styrkja
styrkja
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Þrír bræður syngja bakraddir í Eurovision
„Við strákarnir hins vegar
fórum og náðum okkur í egg og
tómata og þrusuðum í hann.
Okkur fannst það við hæfi eftir
svívirðingarnar.“
Hálfdán Pedersen kvikmyndagerðarmaður tjáir sig um viðskipti sín við leikarann Johnny Depp í Morgunpóstinum 17.
október 1994. Hálfdán og félagar hentu
Depp út úr partíi í Los Angeles.
„Það er erfitt að rifja upp 15 ára gamlar
tilfinningar. Þetta kom bara yfir okkur. Við
vorum ekki stoltir af þessu en prófuðum
þetta engu síður,“ segir Hálfdán nú.
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LÁRÉTT 2. svín, 6. utan, 8. stykki, 9.
endir, 11. í röð, 12. endurtekning, 14.
blossaljós, 16. sjó, 17. atvikast, 18.
hluti verkfæris, 20. ólæti, 21. nytsemi.
LÓÐRÉTT 1. elds, 3. í röð, 4. tungumál, 5. skjön, 7. hagnýta, 10. óvild,
13. eldsneyti, 15. dvöl, 16. pumpun,
19. skóli.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. grís, 6. án, 8. stk, 9. lok,
11. aá, 12. stagl, 14. flass, 16. sæ, 17.
ske, 18. orf, 20. at, 21. gagn.
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. rs, 4. ítalska, 5.
ská, 7. notfæra, 10. kal, 13. gas, 15.
seta, 16. sog, 19. fg.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1. Auga Óðins.
2. 50.
3. Franskar.

Bræðurnir Árni Þór, Ævar Örn
og Sigurður Einar Guðjónssynir
syngja saman bakraddirnar í lagi
Hallgríms Óskarssonar, Undir
regnboganum, sem tekur þátt í
Eurovision á laugardagskvöld.
Ingó úr Veðurguðunum syngur lagið og höfundur textans
er Eurovision-kempan Eiríkur
Hauksson. Árni Þór var að taka
upp gítarleik sinn í laginu í hljóðveri þegar kom í ljós að bakraddir vantaði.
„Ég ætlaði að finna bakraddir
sem voru líkar minni rödd og þar
komu ekki margir aðrir til greina
en bræður mínir,“ segir Árni, sem
var eitt sinn meðlimur Lands og
sona ásamt bróður sínum Sigurði. Þriðji bróðirinn, Ævar, hefur

aftur á móti lítið verið í tónlistinni. „Ævar er hestamaður mikill.
Ætli hann hafi ekki sönghæfileikana þaðan, að syngja einhverjar
hestavísur,“ segir Árni og hlær.
„Hann er hörkusöngvari, það má
ekki taka það af honum en hann
er bara ekki vanur því að koma
fram.“
Hann segir þá bræður hafa náð
vel saman í söngnum og að rifrildi
séu aldrei inni í myndinni. „Þetta
er búið að vera mjög skemmtilegt
og við erum ótrúlega samstiga í
þessu,“ segir hann og er vongóður
fyrir laugardagskvöldið.
„Fara ekki allir til að spila til
sigurs? Við ætlum samt fyrst og
fremst að hafa gaman af þessu og
gera okkar besta.“
- fb

SÖNGELSKIR BRÆÐUR Bræðurnir Árni Þór, Ævar Örn og Sigurður Einar Guðjónssynir

syngja bakraddir í Eurovision-laginu Undir regnboganum.

STEFÁN KARL: GÆTI LEIKIÐ Í SÖNGLEIK UM KÖNGULÓARMANNINN

Í PRUFUM FYRIR ÞRJÁ
SÖNGLEIKI Á BROADWAY
Stefán Karl Stefánsson leikari er
um þessar mundir í prufum fyrir
þrjá stóra söngleiki á Broadway.
Eins og Fréttablaðið hefur greint
frá hefur Stefán fengið lofsamlega
dóma fyrir hlutverk sitt sem Trölli
í söngleiknum Þegar Trölli stal jólunum. Sú sýning hefur verið sýnd
víða um Bandaríkin undanfarna
mánuði og vakið mikla athygli.
Stefán Karl nýtur nú góðs af þessari athygli. „Ég get ekkert tjáð mig
um þetta, ég er bara í prufum og
þetta er allt óráðið,“ sagði Stefán í
samtali við Fréttablaðið í gær.
Stærstur söngleikjanna þriggja
er án nokkurs vafa sá sem fjallar
um ævintýri Peters Parker sem er
betur þekktur sem Köngulóarmaðurinn. Stefán kemur þar til greina
sem The Green Goblin. Söngleikurinn er sá fyrsti sem gerður er eftir
myndasögu Marvel-fyrirtækisins
og öllu verður tjaldað til við uppsetningu hans. Lög og textar eru
eftir þá fóstbræður Bono og The
Edge, aðalmennina í írsku stórhljómsveitinni U2. Hann verður að
öllum líkindum dýrasti söngleikurinn í sögu Broadway,
er sagður kosta yfir 50
milljónir dollara
eða sex milljarða íslenskra
króna. Ráðgert er

SEMJA UM SPIDERMAN Söngleikur-

inn um Kóngulóarmanninn á
eftir að vekja
mikla athygli
en lögin í
honum verða
eftir fóstbræðurna Bono og
The Edge úr
U2.

Auglýsingasími

– Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI
Þótt hrikti í stoðum fjölmiðla heldur jeppaklúbbur
sjónvarpsstjarnanna – NFS
– sínu striki. Helsta
sprautan þar er Lára
Ómarsdóttir og nú
er hún að skipuleggja
þorraferð klúbbsins sem
verður farin 23. þessa mánaðar í
Þórsmörk. Talsvert minni velta er á
félögum í NFS en almennt meðal
blaðamanna.
Ásgrímur Sverrisson
kvikmyndaspekúlant
er hættur sem ritstjóri
tímaritsins Lands og
sona en Íslenska
kvikmynda- og
sjónvarpsakademían leitar nú arftaka
hans til að taka við vefnum logs.is
og tímaritinu.
Enn bætist í hóp þeirra sem
stunda sjósund. Þannig
stakk laganeminn, blaðamaðurinn og leikkonan
Helga Vala Helgadóttir
sér nýverið til sunds í
hrollkalt Atlantshafið
og lifði það af.

PRÓFAÐUR Í ÞRJÁ STÓRA SÖNGLEIKI Velgengni söngleiksins um Trölla hefur vakið
mikla athygli og Stefán Karl er nú kominn inn fyrir þröskuldinn á Broadway. Hann
kemur til greina í stór hlutverk í þremur söngleikjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

að æfingar hefjist síðar á þessu
ári og að hann verði frumsýndur
árið 2010.
Stefán hefur jafnframt verið
prófaður í hlutverk hins valdasjúka
ljóns Skara í söngleiknum Lion
King. Teiknimyndin um ævintýri
litla ljónsungans Simba fór sigurför um heiminn á sínum tíma og
söngleikurinn hefur gengið fyrir
fullu húsi á Broadway í nokkur ár.
Þá hefur jafnframt komið til tals
að Stefán taki að sér hlutverki í
söngleiknum Billy Elliot sem einnig er byggður á samnefndri kvikmynd.
Stefán er þó með báðar fætur
á jörðinni þrátt fyrir gylliboðin.
Veit af fenginni reynslu að hlutirnir eru fljótir að breytast í bandarískum skemmtanaiðnaði. Hann
viðurkennir þó að frammistaða
hans sem Trölli hafi opnað honum

stærri dyr en hann bjóst við.
„Þetta er bara margra ára vinna
sem er þarna að skila sér og þetta
hefst allt með litlum hænuskrefum.
Sýningin gekk mjög vel, við seldum 125 þúsund miða á tveimur og
hálfum mánuði,“ útskýrir Stefán
en það er svipaður fjöldi og kemur
í Þjóðleikhúsið á hverju ári og jafngildir miðasölu upp á 800 hundruð
milljónir íslenskra króna.
Stefán flutti nýverið ræðu á
þrettándagleði Íslendingafélagsins í New York og talaði þar um
nauðsyn þess að endurreisa orðspor Íslands út á við. Og listamenn
væru ekkert undanskildir því
verkefni. „Ísland þarf á smá andlitsupplyftingu og við sem erum að
vinna úti í heimi verðum að átta
okkur á mikilvægi þess að passa
orðspor landsins.“
freyrgigja@frettabladid.is

Valur Gunnarsson, tónlistarmaður, blaðamaður og
rithöfundur, er með nýja
skáldsögu í smíðum
en þema bókarinnar
er sjálf kreppan.
Valur aflar sér salts
í grautinn með því
að skrifa fréttir fyrir
AP-fréttastofuna
þar sem kreppan er
einnig til umfjöllunar þannig að
Valur slær tvær flugur í einu höggi.
Danska rokksveitin D-A-D hyggst
ekki sitja auðum höndum og eyða
sínum tíma í einhverju vitleysu
þegar hún kemur hingað til lands
og spilar á Nasa 24. þessa mánaðar. Jesper Binzer og félagar ætla
sér að taka upp myndband við nýtt
lag en það er í annað sinn sem
meðlimir sveitarinnar gera það,
fyrra skiptið var árið 1995.
Finnur Jóhannsson og
hans fólk hjá
True North mun
aðstoða dönsku
rokkarana við
myndbandsupptökurnar.
-jbg, fgg

Gissur bjargar bíl fatlaðs drengs
SÚR HVALUR

STÓR HUMAR

„Gissur bjargaði málunum. Hann
var kosinn gleðigjafi þennan morgun og í mínum huga er hann það.
Algjör gleðigjafi,“ segir Sigríður
Kristín Hrafnkelsdóttir, M.P.H.
Sigríður varð fyrir þeim ósköpum fyrir viku að bíl hennar var
stolið meðan hún var í Listasafni
Íslands. Bíllinn kom fljótlega í leitirnar.
Lögreglan gerði lítið í málinu
að sögn Sigríðar en hún segist
eiga ótrúlega marga góða að. Hún
fór á netið og sendi meðal annars
neyðarkall í tölvupósti á 700 konur
í FKA – Félag kvenna í atvinnurekstri sem fóru á stúfana. En það
sem gerði útslagið var að Gissur
Sigurðsson, fréttamaður á Bylgj-

unni, fjallaði um málið, athugull
hlustandi heyrði í Gissuri, sá bílinn og tilkynnti um hann.
Skaðinn var tilfinnanlegur því
bíllinn er sérinnfluttur og sérútbúinn fyrir fatlaðan son hennar,
Hrafnkel Björnsson, sem verður
þrettán ára eftir viku.
Um er að ræða Mazda CX9 en
hann hefur nógu stóra hurð farþegamegin fram í til að hægt sé
að taka sérútbúinn stólinn út úr
bílnum og setja hann inn í aftur.
„Bíllinn fannst í Skuggahverfinu á
stæði þar. Þjófarnir voru búnir að
hreinsa allt út úr bílnum og rispa
en ég var svo þakklát fyrir að fá
bílinn aftur að ég tók varla eftir
því,“ segir Sigríður.
- jbg

SIGRÍÐUR OG HRAFNKELL Bíllinn sem

hvarf er sérútbúinn og skaðinn því
tilfinnanlegur.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Páls Baldvins
Baldvinssonar

Mátað um
miðja nótt

M

ikil blessun er það að nú
skuli manni gefast kostur á að skella sér í iðngarðana
gömlu í Skeifunni, leita uppi
hús þeirra Valfellsmanna þar
sem Hagkaup er enn til húsa
og máta þar buxur um fjögurleytið eftir miðnætti. Ekkert er
nauðsynlegra okkur neytendum en að eiga greiðan aðgang
að fjölbreytilegu vöruúrvali
þegar maður er rændur svefni
af áhyggjum af yfirdrætti og
myntkörfuláninu. Þá má svala
sér með því að dræfa í Hagkaup Skeifunni, skoða nærföt,
láta konuna máta nýtt buxnasett, kíkja í salatbarinn og falla
í freistingu fyrir innfluttum
ostum.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

RISAÚTSALA

KONAN

byltir sér og festir
ekki blundinn, sprettur svo upp
í hugljómun: Nú veit ég − förum
í Hagkaup! Karlinn er rifinn
upp, skellt í föt og undir stýri
og saman skjótast þau aðalbrautir inn í Skeifu, ranka svo
við sér í hvítri flúorbirtunni:
Æ, hvað vantaði mig aftur?

OPIÐ

allan sólarhringinn
þýðir jú að það er loksins friður í búðunum. Einstaka öryggisvörður sést á stangli og ef
kúnnanum verður svo brátt í
brók að hann þurfi aðstoð truflar það engan þótt kallað sé hátt
endanna á milli í húsinu: Hei,
áttu nokkuð þessar í stærð 36!
Feiminn og fámáll piltur frá
Öryggismiðstöð leitar að réttum stærðum í nærfatarekkanum fyrir tvær áhugasamar konur á fimmtugsaldri sem
vantaði kompaní upp úr klukkan tvö á þriðja glasi. Geturðu
hjálpað mér að hneppa?

-48%
2.490 kr.

-90%

-50%

-40%

440 kr.

2.480 kr.

5.980 kr.

-46%
7.990 kr.

-60%

-60%

-53%

1.990 kr.

1.990 kr.

1.990 kr.

SVEFNVANA vagnstjóri reik-

ar um eins og Palli einn í heiminum og undir suðar þægileg
lyftutónlist með kerruna sína:
hvaða þvottaduft átti ég aftur
að kaupa? Hvar er saltfiskurinn? Skyldi fást tólg hérna?

-60%

Æ,

hugsar nú vandfýsinn lesandi, ætlar nú þetta Baugsþý
að fara að vekja athygli á því að
gamla Hagkaupsbúðin í Skeifunni er opin 24/7. Ekki er að
spyrja að þessu þýi þeirra Jóns
og Ingibjargar. Eigendaþægðin er slík að jafnvel hleypur
það ótilkvatt til að reka erindi
þeirra í auglýsingamennskunni. Sá er að koma sér í mjúkinn. Hvort þeirra heldurðu að
hafi hringt?

1.990 kr.

-57%
2.990 kr.

-56%
2.490 kr.

-60%
1.990 kr.

-60%
1.990 kr.

Yfir 200 titlar og hellingur af annarri vöru!
GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 16. janúar, 16. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.52
10.57

Hádegi

Sólarlag

13.37
13.22

16.24
15.48

Heimild: Almanak Háskólans

