HOLLT OG HEILNÆMT
SÉRBLAÐ MATUR

ÁSTRÓS GUNNARSDÓTTIR DANSARI
Viðtal 40

SANNLEIKURINN
MUN KOMA FRAM
Sigurjón Kjartansson og Pétur Jóhann Sigfússon
sameinast með verk í Borgarleikhúsinu

VIÐTAL 24

HELGARÚTGÁFA
17. janúar 2009 — 16. tölublað — 9. árgangur

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

VIÐTAL 36

Ráð skuggabankastjórnar:

Skipt verði út á
æðstu stöðum

EFNAHAGSMÁL „Núverandi fyrirkomulag peningamála, með
gjaldeyrishöft og háa stýrivexti,
sameinar það versta úr tveimur
heimum,“ segir Edda Rós Karlsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum nýja.
Edda Rós, ásamt öðrum sem
sæti eiga í skuggabankastjórn
Markaðarins, tína til brýnustu
úrlausnarefnin í efnahagsmálum
þjóðarinnar í blaði dagsins. Fjórir af fimm skuggabankastjórnarmönnum leggja til að hafnar
verði aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Ólafur Ísleifsson, lektor við
Háskólann í Reykjavík, leggur
jafnframt til tafarlaus mannaskipti í Seðlabankanum, Fjármálaeftirliti og ríkisstjórn.

Stríðshrjáðir vinir
á Gasasvæðinu
KREPPUANNÁLL 32

- óká / sjá síðu 38

Hundrað dagar liðnir
frá hruni bankanna

Sveitarstjóri tekur pokann:

Hefði betur eldað en bloggað

TÍSKA 50

Stystu buxurnar fyrir
sumarið
TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

Á FLOKKSÞINGI FRAMSÓKNARFLOKKSINS Valgerður Sverrisdóttir, fráfarandi formaður Framsóknar, sagði í ræðu sinni í gær að

framsóknarmenn þyrftu að líta í eigin barm og horfast í augu við eigin ábyrgð á hruni fjármálakerfisins.
matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
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Ebba Guðný Guðmundsdóttir eldar

Ljúffengt grænmetisbolognese

● BRYNJAR KJÆRNESTED

Með höfuð heima í stofu
● HEIMILI

Nauðsynjar námsmannsins
● INNLIT

Matur sem gleður munn og maga

Léttir hvunndagsréttir
Þorskur í meðförum meistarakokka

Sjávarfang með
þjóðlegu ívaﬁ

Keypti húsið óséð

Hollir réttir

Heilnæm og góð fæða sem stuðlar að
hreysti og langlíﬁ

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

70,7%

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,4%

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...

... alla dag

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Framsókn styður
aðildarviðræður

EYJAFJÖRÐUR Guðmundi Jóhannssyni hefur verið sagt upp störfum sem sveitarstjóra í Eyjafjarðarsveit. Brottrekstrarsök
er sögð vera bloggfærsla undir
titlinum „Umboðslaus skríll“
sem hann skrifaði á gamlársdag um mótmælendur sem höfðu
sig í frammi í Kryddsíldarþætti
Stöðvar 2.
„Ég horfði á þáttinn en fór svo
að blogga sem er greinilega stórhættulegt, ég hefði betur farið
inn í eldhús að hræra í pottum
með konunni, hún væri allavega
ánægðari með mig í dag,“ segir
Guðmundur.
Hann telur reyndar að eitthvað
annað búi að baki uppsögninni
sem hann fékk senda með tölvupósti þar sem hann er staddur í
fríi í Florída.
- jse

Framsóknarmenn samþykkja ályktun um aðildarviðræður við ESB, þó með
skilmálum sem stjórnmálafræðingur segir virka sem hentuga útgönguleið.
STJÓRNMÁL „Þetta var í raun svo
afgerandi að það þurfti ekki að
telja,“ sagði Einar Skúlason,
framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins, eftir að fyrir lá að
flokkurinn hafði samþykkt ályktun um aðildarviðræður við Evrópusambandið.
„Ég er mjög sáttur enda voru
tillögur mínar um breytingar
samþykktar,“ sagði Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson formannsframbjóðandi eftir að útkoman lá
fyrir. Breytingarnar snúa að því
að skilyrði eru sett fyrir aðild, en
þau snúa að landbúnaði, sjávarútvegi og fullveldi landsins. Þeirra
á meðal er sú krafa að staðfest
verði að Íslendingar einir hafi
veiðirétt innan íslenskrar fiskveiðilögsögu, að fiskveiðistjórnun verði áfram innanríkismál

Íslendinga og að framleiðsla og
úrvinnsla íslenskra landbúnaðarafurða verði tryggð.
Höskuldur Þór Þórhallsson,
einnig formannsframbjóðandi,
segir að hann hafi einnig lagt til
að þessi leið yrði farin og sagðist ánægður með niðurstöðuna.
„Það er mjög ánægjulegt að
Framsóknarmenn hafi komist að
svo eindræginni niðurstöðu um
mál sem jafnvel var talið að átök
stæðu um,“ sagði Páll Magnússon
sem einnig býður sig fram til formanns.
„Þetta er leið sem rædd hefur
verið í okkar röðum,“ segir Arnbjörg Sveinsdóttir, formaður
þingflokks Sjálfstæðisflokksins,
en flokkurinn mun líklega gera
Evrópumálin upp á landsfundi
sem haldið verður eftir hálfan

mánuð. Aðspurð hvort hún teldi
ályktun sem þessa líklega lendingu segir hún, „ja, þetta hefur
alla vega verið rætt.“
„Við teljum að aðild að Evrópusambandinu sé sú leið sem við
verðum að fara til að koma okkur
úr þessum ógöngum,“ segir Lúðvík Bergvinsson, formaður þingflokks Samfylkingarinnar. „Og
í góðri baráttu er alltaf gott að
hafa sem flesta í fylkingunni svo
ég fagna því að Framsóknarflokkurinn lýsi því yfir að hann sé til
í slaginn.“
Einar Mar Þórðarson stjórnmálafræðingur segir svo afgerandi kosningu óvænta. „Hins
vegar geta þessi skilyrði sem
sett eru virkað eins og hentug
útgönguleið fyrir flokkinn í Evrópumálunum,“ segir hann.
- jse
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Gréta María Halldórsdóttir hlaut fyrstu verðlaun í nýyrðasamkeppni:

Kaupþing S & F:

Fær myndavél fyrir skjóluna

Endurgreiðsla
hefst í vikunni

MENNTUN „Ég hef ekki enn fengið

Árni Þór, er þetta sannkallað
bræðralag?
„Já, enda erum við góðir lagsbræður.“
Bræðurnir Árni Þór, Ævar Örn og Sigurður
Einar Guðjónssynir syngja allir bakraddir
í laginu Undir regnboganum í undankeppni Eurovision í kvöld.

Launalækkun forseta Íslands:

Lækkar eins og
Geir H. Haarde
KJARAMÁL Forseti Íslands hefur

samið við fjármálaráðuneytið um
að laun forseta verði lækkuð til
samræmis við lækkun á launum
forsætisráðherra.
Í úrskurði
kjararáðs, sem
opinberaður var í gær,
kemur fram
að ráðinu sé
óheimilt að
lækka laun forÓLAFUR RAGNAR
seta, þrátt fyrir GRÍMSSON
að hann óski
eftir því. Stjórnarskrá mæli fyrir
um að óheimilt sé að lækka laun
hans á miðju kjörtímabili.
Í úrskurði kjararáðs er ekki
tekin afstaða til þess hvort sá
sem embættinu gegni geti sjálfur
afsalað sér launum að hluta.
- bj

Ritstjórn Markaðarins:

Björn Ingi lætur af störfum
Björn Ingi Hrafnsson hefur látið
af störfum sem ritstjóri Markaðarins, viðskiptablaðs Fréttablaðsins, en
þar hefur hann
starfað frá því
2. apríl í fyrra.
Óli Kristján
Ármannsson
heldur áfram
störfum sem
ritstjóri Mark- BJÖRN INGI
HRAFNSSON
aðarins.
Björn Ingi
hefur þó ekki sagt skilið við 365,
því hann mun eftir sem áður
stjórna þættinum Markaðurinn
með Birni Inga á fimmtudagskvöldum á Stöð 2.
Fréttablaðið þakkar Birni Inga
vel unnin störf og óskar honum
góðs gengis á nýjum vettvangi.

myndavélina senda, en þegar ég fæ
hana ætla ég taka mynd af kennaranum mínum, henni Kristvinu,“
segir Gréta María Halldórsdóttir, nemandi í fimmta bekk Varmahlíðarskóla í Skagafirði. Gréta
hlaut fyrstu verðlaun í Nýyrðasamkeppni fimmtu til sjöundu bekkja
sem hleypt var af stokkunum á degi
íslenskrar tungu hinn 16. nóvember
síðastliðinn. Hún stakk upp á orðinu
„skjóla“ fyrir höfuðfatið buff og fær
stafræna myndavél og bók að launum.
„Ég bjóst alls ekki við að fá fyrstu
verðlaun, en ég er mjög ánægð,“
segir Gréta María, og bætir við að

EFNILEG Gréta María Halldórsdóttir og

Sigfinnur Andri Marinósson

henni þyki nýyrðasmíðar skemmtilegar og jafnvel sé von á fleiri slíkum tillögum frá henni á næstu
árum.

Íslensk málnefnd hafði frumkvæði að keppninni en aðrir
aðstandendur voru Námsgagnastofnun, Stofnun Árna Magnússonar og Skýrslutæknifélag Íslands.
Markmiðið var að vekja athygli á
því að unnt er að nota íslensk orð
þar sem oft eru notuð erlend orð
eða slettur.
Alls bárust úrlausnir frá 1.763
nemendur í 82 skólum um land allt.
Auk Grétu Maríu fengu sjö aðrir
nemendur viðurkenningu fyrir
góðar tillögur á borð við „fjaðurdúkur“, „stökkdúkur“ og „hoppa“ fyrir
trampólín, „lófaspilari“ og „dvergspilari“ fyrir Mp3 og „leggjabuxur“
og „leggjur“ fyrir leggings.
- kg

Telur fyrirtækjum
mismunað í bönkum
Bankarnir sýsla með hagsmuni ríkissjóðs en þurfa ekki að fara eftir stjórnsýslulögum. Umboðsmanni Alþingis hefur verið bent á að þeir fari misjafnlega með
skuldug fyrirtæki. Kaupþing fer eftir almennum reglum, segir bankastjórinn.
VIÐSKIPTI Umboðsmanni Alþingis hefur verið send ábending um
„ólíka meðferð sambærilegra
mála“ þegar skuldug fyrirtæki eru
tekin til meðferðar í nýju bönkunum.
Bréfið sendi Bogi Guðmundsson,
lögfræðingur hjá Opus-lögmönnum, en hann hefur starfað fyrir
fyrirtæki í þessari stöðu.
Hann segir að meðferð sú sem
fyrirtækin hljóti í nýju bönkunum
sé jafn misjöfn og málin eru mörg.
Sumum fyrirtækjum sé haldið í
rekstri meðan önnur sambærileg
mæti hörku. „Og fólkið í bönkunum virðist ekki vita hvaða reglum
eigi að fylgja í hvert skipti,“ segir
Bogi.
Þetta bjóði upp á að einum sé
hyglt umfram annan; einkavinavæðingu. Bankarnir hafi einkarétt
á nær öllum skuldum Íslendinga.
Þær séu ríkiseign og því ættu að
gilda um þær reglur stjórnsýslu,
svo sem réttmætis-, jafnræðis-, og
meðalhófsreglur. Starfsmennirnir virðist hins vegar einungis telja
sig bundna af því regluverki sem
gilti fyrir fall bankanna.
Bogi tekur dæmi af einu fyrirtæki, sem átt hafi í áratugalöngum rekstri. Því hafi verið neitað um ákveðnar afskriftir lána,
sem hefðu gert fyrirtækinu kleift
að greiða af öðrum lánum. Hins
vegar hafi mátt skilja af starfsmönnum bankans að ef þriðji aðili
vildi kaupa rekstur fyrirtækisins,
yrði það leyft. Sá aðili gæti fengið afskriftina sem skulduga fyrirtækið fékk ekki.
Elín Sigfúsdóttir, bankastjóri
Landsbankans, segir nýju bank-

VIÐSKIPTI Endurgreiðsla til
breskra sparifjáreigenda sem
áttu innistæðu í Kaupþing Singer
& Friedlander er hafin.
Breski innistæðutryggingasjóðurinn vonast til að greiða
3.500 sparifjáreigendum í þessari viku og að aðrir fái greitt eins
fljótt og unnt er. Í heildina mun
innistæðutryggingasjóðurinn
greiða 500 milljónir punda.
Meirihluti Icesave reikningshafa fékk endurgreitt fyrir jól,
en þar sem innistæður í Singer
& Friedlander voru ekki bundnar við netreikninga þurfti mun
meiri pappírsvinnu til að hefja
endurgreiðslu.
- ss

KIM JONG-IL Synirnir Kim Jong Un og

Kim Jong Nam þykja líklegir arftakar.
NORDICPHOTOS/AFP

Kim Jong-il leiðtogi N-Kóreu:

Vill að sonur
sinn taki við

NORÐUR-KÓREA, AP Kim Jong-il,

BOGI
GUÐMUNDSSON

FINNUR
SVEINBJÖRNSSON

ELÍN
SIGFÚSDÓTTIR

EINS OG AÐ SELJA ÍBÚÐ TIL ÞRIÐJA AÐILA
■ Dæminu um fyrirtækið mætti líkja við íbúðareiganda sem ekki gæti greitt
af húsnæðislánum, nema hann fengi tíu milljónir felldar niður af skuldunum.
■ Í stað þess að
fallast á það
myndi bankinn
selja þriðja aðila
íbúðina með allt að
tíu milljóna króna
afslætti.

Fólkið í bönkunum virðist ekki vita hvaða reglum
eigi að fylgja í hvert skipti.
BOGI GUÐMUNDSSON
LÖGFRÆÐINGUR HJÁ OPUS-LÖGMÖNNUM

ana vera hlutafélög í eigu ríkisins
og þurfi því ekki að lúta stjórnsýslulögum. Hins vegar sé farið
eftir settum reglum ríkisstjórnar
og Samkeppnis- og Fjármálaeftirlita og landslögum. Landsbankinn
birti sínar sérstöku reglur eftir
helgi.
Margir starfsmenn komi að

ákvörðunum sem varða líf og
dauða fyrirtækja. „En þetta ferli
er naumast farið af stað og vonandi þurfum við að gera sem
minnst af því [að setja fyrirtæki á
hausinn eða selja til þriðja aðila]“.
Stefnt sé að skuldbreytingu í sem
flestum tilfellum.
Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Kaupþings, segist vilji svara
umboðsmanni beint um misjafna
meðferð fyrirtækja, en tekur fram
að Kaupþing fari „að sjálfsögðu
eftir almennum reglum, svo sem
reglum Samkeppniseftirlits“. Ekki
náðist í bankastjóra Glitnis.
klemens@frettabladid.is

leiðtogi Norður-Kóreu, hefur
ákveðið að yngsti sonur sinn taki
við af sér, að því er fréttastofa í
Suður-Kóreu heldur fram. Hins
vegar bárust einnig fréttir af því
að elsti sonur hans sé tilbúinn að
taka við af föður sínum.
Kim verður 67 ára í næsta
mánuði. Fréttir af því að hann
hafi veikst alvarlega í sumar
urðu til þess að ýta undir slíkan
orðróm. Sjálfur tók Kim Jong-il
við af föður sínum, Kim Il Sung,
stofnanda landsins.
- gb

Hf. Eimskipafélag Íslands:

Semja um frest
á gjalddögum
VIÐSKIPTI Eimskip hefur samið
um frest á gjaldfellingarákvæðum við eigendur 90 prósenta virði
skuldabréfa upp á rúmlega 1,6
milljarða króna í einum skuldabréfaflokka félagsins.
„Eimskip hefur nú heimild til
að fresta gjalddaga þar til 30
dögum eftir sölu eigna í Norður
Ameríku er lokið en þó eigi síðar
en 30. júní. Þá verði öllum vaxtagreiðslum frestað yfir sama tímabil og gjaldfallnir vextir bætast
við höfuðstól,“ segir í tilkynningu. Áður hefur verið greint
frá sams konar samkomulagi við
meirihluta eigenda tveggja annarra skuldabréfaflokka og unnið
er að samkomulagi við eigendur annarra skuldabréfaflokka
útgefnum af félaginu.
- óká

Heit umræða um ESB-aðildarviðræður Íslendinga á hinum Norðurlöndunum:

Ísland dragi Noreg með í ESB
ESB-umræða
Íslendinga og áhrif hugsanlegra
aðildarviðræðna við ESB er til
umræðu á öllum Norðurlöndunum.
Margir Norðmenn túlka heimsóknir norskra þingmanna, sem andvígir eru ESB, sem svo að Norðmenn beiti sér í baráttunni gegn
ESB hér á landi. Norðmenn óttast einangrun gangi Íslendingar
í ESB, að samningsstaða þeirra í
EES-starfinu veikist eða hreinlega
að innganga Íslands stofni EES í
hættu.
Øystein Djupedal, þingmaður Sósíalíska vinstriflokksins,
telur að staðan verði flókin gangi
Íslendingar í ESB. Hann telur að
innganga Íslands geti einkum
haft áhrif á sjávarútveginn því þá
verði Íslendingar að taka meira
tillit til Spánverja og Portúgala en
Norðmanna í sjávarútvegsmálum.
Norskir sjómenn eru margir ósáttir við það.
NORÐURLÖND

Ný skoðanakönnun sýnir að
meirihluti Norðmanna vill halda
áfram að standa utan ESB þó að
Íslendingar sæki um aðild. Ef
aðildarviðræður Íslendinga hafa
þau áhrif á EES-samninginn að
hann sé í hættu vill meirihluti
Norðmanna hins vegar láta reyna
á aðildarviðræður. „Ísland getur
dregið Noreg með í ESB,“ segir
danska blaðið Jyllandsposten.
Sænska dagblaðið Expressen
talar um norskan ESB-ótta. „Þegar
EES-landið Ísland gengur í ESB þá
breytast forsendurnar fyrir Noreg
í grundvallaratriðum. Sérstök líflína norskra stjórnmálamanna
til ESB, EES-samningurinn, er í
hættu að verða hertekin,“ segir
leiðarahöfundur Expressen og
bendir á að vissulega verði Liechtenstein áfram í EES „en í rauninni verður Noregur eina landið
eftir“.
- ghs

ÓTTAST VERRI SAMNINGSSTÖÐU Norðmenn óttast breytta og verri samningsstöðu gangi Íslendingar í ESB.
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Frændi Jóns Geralds nauðlenti Airbus farþegaþotu í Hudson-ánni í New York:

Kaup ferðamanna á gjaldeyri:

Rýmri reglur

Bandaríkjadalur

126,82

127,42

Sullenberger hetja í Bandaríkjunum

Sterlingspund

89,46

190,38

BANDARÍKIN Flugstjórinn Chesley

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

168,22

169,16

Dönsk króna

22,573

22,705

Norsk króna

18,314

18,422

Sænsk króna

15,628

15,720

Japanskt jen

1,3983

1,4065

SDR

191,88

193,02

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
207,389
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SPILAÐ Um 150 spilarar lögðu 4.000
krónur hver í pott sem deila átti á sigurvegarana á mótinu í júní 2007.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Pókermót til ríkissaksóknara:

Tekur ákvörðun um ákæru
LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu

á pókermóti sem fram fór í júní
2007 er lokið, og verður málið
sent ríkissaksóknara. Hann mun
taka ákvörðun um hvort ákæra
verði gefin út í málinu, eða það
látið niður falla, segir Karl Ingi
Vilbergsson, lögfræðingur hjá
Lögreglu höfuðborgarsvæðisins.
Lögreglan stöðvaði mótið og
gerði verðlaunafé og spilabúnað
upptækan. Um 150 manns tóku
þátt.
Veðmálavefurinn Betsson heldur pókermót á skemmtistaðnum
Rúbín í dag. Ekki fengust upplýsingar frá lögreglu um hvort
mótið verði stöðvað.
- bj

BANKAR
Stofna félag um fasteignir
Nýja Kaupþing hefur stofnað dótturfélag sem ætlað er að eiga og reka
atvinnuhúsnæði sem bankinn á og
kann að eignast. Nýja félagið heitir
Landfestar og er stjórn þess skipuð
fólki sem sagt er óháð bankanum.
Hulda Dóra Styrmisdóttir er formaður
stjórnar Landfesta.

ÁRÉTTING
Rétt er að geta þess að í tilvitnuðum
orðum Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra á fundi Viðskiptaráðs í
nóvember 2008 í Fréttablaðinu í gær
var hann að vitna í eigin ræðu á ársfundi Seðlabankans í mars 2008, fyrir
hrun bankanna, þar sem hann varaði
við stöðu mála í bankakerfinu.

Sullenberger var í gær hylltur
sem hetja í Bandaríkjunum eftir
að hann nauðlenti þotu á Hudsonánni við New York á fimmtudag.
„Nafnið Sullenberger kemur
frá Lancaster í Pennsylvania, þar
sem faðir minn og afi eru fæddir,“ segir Jón Gerald Sullenberger
athafnamaður, sem býr í Bandaríkjunum.
„Hálfbróðir minn er að kanna
þetta, en það fer ekki milli mála
að við erum skyldir. Það eru ekki
margir í Bandaríkjunum sem heita
Sullenberger. Við erum kannski á
bilinu 30 til 40 talsins, allir frá
Lancaster í Pennsylvaníu.“

BJARGAÐ Flugstjóri vélarinnar er sagður

hafa gengið í tvígang vélina á enda til að
tryggja að allir farþegar væru komnir frá
borði áður en hann yfirgaf vélina.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Chesley Sullenberger þykir hafa
brugðist við á algerlega réttan hátt
eftir að hópur fugla sogaðist inn í
hreyfla Airbus A320-flugvélar

flugfélagsins U.S. Airways þegar
hún var nýtekin á loft. Farþegar
og áhöfn, alls 155 manns, komust
allir lífs af úr slysinu þótt nokkrir
hafi slasast.
„Hann sagði okkur að búa okkur
undir nauðlendingu, sem gæti
orðið frekar hörð,“ segir Jeff Kolodjay, einn farþeganna, í samtali
við CNN. „Hann stóð sig ótrúlega
vel og á allt hrós skilið fyrir þessa
nauðlendingu.“
Þá hrósaði Michael Bloomberg,
borgarstjóri New York, flugmanninum fyrir að fara ekki frá borði
sjálfur fyrr en hann hafði persónulega gengið úr skugga um að allir
farþegar hefðu komist út.
- bj

EFNAHAGSMÁL Verið er að skoða
hvort Glitnir muni selja erlendum
ferðamönnum gjaldeyri séu þeir
sannarlega á leið úr landi. Í dag
geta aðeins viðskiptavinir bankans keypt gjaldeyri, samkvæmt
upplýsingum frá viðskiptabankasviði Glitnis.
Erlendir ferðamenn hafa hingað til þurft að skipta gjaldeyri
í banka í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem þeir eru ekki með
kennitölu, og eru ekki viðskiptavinir íslensku bankanna.
Viðskiptavinir bankanna geta
tekið út samtals 500 þúsund krónur í gjaldeyri í hverjum mánuði.
Hámark á erlenda ferðamenn
yrði væntanlega mun lægra, samkvæmt upplýsingum frá Glitni. - bj

Gagnrýnir að aukinn kvóti
fari ekki á frjálsan markað
Hámarksafli þorsks verður aukinn um 30.000 tonn. Varaformaður sjávarútvegsnefndar harmar að heimildir séu ekki settar á markað. Sjávarútvegsráðherra segir ákvörðunina í samræmi við yfirlýst markmið.
SJÁVARÚTVEGUR „Ég harma það, og

er eiginlega miður mín yfir því, að
kerfið skuli ekki opnað og heimildirnar settar á markað. Í því ástandi
sem nú ríkir hefði það verið sérstaklega mikilvægt,“ segir Karl V.
Matthíasson, varaformaður sjávarútvegsnefndar Alþingis og þingmaður Samfylkingarinnar.
Einar K. Guðfinnsson, sjáva r út vegs - og
landbúnaðarráðherra, gaf í
gær út út reglugerð þar sem
hámarksafli í
þorski er aukinn um 30 þúsEINAR K.
und tonn. HeildGUÐFINNSSON
araflamark
verður því 160
þúsund tonn á
yfirstandandi
fiskveiðiári, í
stað þeirra 130
þúsund tonna
sem áður hafði
verið ákveðið.
Friðrik Arngrímsson, framKARL V.
kvæmdarstjóri
MATTHÍASSON
Landssambands
íslenskra útvegsmanna, segir
stjórn sambandsins fagna ákvörðuninni. „Þetta eru mikil verðmæti,
líklega um tíu milljarðar, og skiptir miklu máli. Þetta er ákvörðun til
tveggja ára og það skapar möguleika á betri nýtingu og skipulagningu. 30.000 tonn er hæfileg tala
sem liðkar fyrir öðrum veiðum,
til dæmis á ýsu, en felur ekki í sér
áhættu fyrir stofninn,“ segir Friðrik.
Karl segist mjög ánægður með

að bætt hafi verið við fiskveiðiheimildum. Hann sé hins vegar
afar ósáttur við hvernig að því
verður staðið. „Fleiri þúsund
manns eru á atvinnuleysisskrá
og þetta hefði getað gefið ýmsum
tækifæri til að fara á sjó. Kerfið
er allt of lokað eins og það er og
ekkert pláss fyrir fleiri. Þá erum
við með úrskurð frá mannréttindanefnd Evrópu um að kvótakerfið brjóti mannréttindi. Því
hefði verið eðlilegt að setja þetta
á markað.“ Að sögn Karls ræddi
ráðherra úthlutunina ekki við
sjávarútvegsnefnd, og sé það enn
eitt dæmið um þá óvirðingu sem
Alþingi sé sýnd.
Þingmaður Samfylkingar, Gunnar Svavarsson sem situr í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, segist hafa heyrt af kvótaaukningunni
í fjölmiðlum. Hann geri ráð fyrir
að nefndin verði kölluð saman eftir
helgi til frekari kynningar á þessum málum. „Karl er talsmaður
Samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum og nýtur sem slíkur fyllsta
trausts flokksins,“ segir Gunnar.
Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, segir úthlutunina lið í því
að hægja á uppbyggingu viðmiðunarstofns og hrygningarstofns,
miðað við það sem áður hafði
verið áformað. Ákvörðunin sé í
samræmi við yfirlýst markmið um
sjálfbærar veiðar á þorski sem og
öðrum nytjastofnum hér við land.
Spurður hvort rétt hefði verið
að setja heimildirnar á markað
neitar hann því. „Ég tel einsýnt
að þeir sem taka á sig skerðingu
núna njóti ávaxtanna síðar meir,“
segir Einar.
kjartan@frettabladid.is

AUKINN KVÓTI Varaformaður Sjávarútvegsnefndar segir að kerfið sé of lokað í
núverandi mynd. Eðlilegt hefði verið að setja heimildir á markað.

AUKNING KVÓTANS VONBRIGÐI
„Þó svo að aflaaukning
þótt það sé að sjálfsögðu
sem þessi á yfirstandandi
ákvörðun og á ábyrgð stjórnfiskveiðiári stefni ekki þorskvalda og hvernig stefnan er
stofninum í hættu ein og sér,
mörkuð og framkvæmd,“
segir Jóhann Sigurjónsson,
þá felur hún í sér að beygt
er frá frá þeirri metnaðarforstjóri Hafrannsóknastofnfullu langtímastefnu sem
unar, um 30.000 tonna
stjórnvöld mörkuðu árið
aukningu þorskkvótans.
2007 sem miðaði að því
Að sögn Jóhanns hefði
mátt bíða með slíka ákvörðað stækka hrygningarstofn- JÓHANN
SIGURJÓNSSON
inn og auka líkur á góðri
un þar til frekari upplýsingar
lægju fyrir, meðal annars
nýliðun í framtíðinni. Með
þessu er hætta á að líkurnar á að
úr stofnmælingum botnfiska sem
þessi langtímamarkmið náist minnki.
kunngjörðar verða í mars. „Gott
hefði verið að bíða eftir þeim niðurÞví er þessi ákvörðun um aukningu
kvótans vonbrigði. Það er mikilvægt
stöðum áður en stigin yrðu stór
að við horfum á nýtingu þorskstofnsskref í þessum málum,“ segir Jóhann
ins með langtímasjónarmið í huga.
Sigurjónsson.

kolbeinn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson

0

Páskasigling um Miðjarðarhaﬁð
Fararstjóri: Sigríður Heiðar

219.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
gisting á Hotel Hesperia í 2 nætur með morgunverði,
sigling á Oceanic með fullu fæði í 6 daga, hafnargjöld,
akstur erlendis og íslensk fararstjórn.

Fleiri dagsetningar og nánari upplýsingar
á expressferdir.is eða í síma 5 900 100

F í t o n / S Í A

4.–11. apríl 2009

Verð á mann í tvíbýli:

RYSJÓTT TÍÐARFAR
Það liggur úrkomuloft
yﬁr meginhluta landsins
í dag, síst reyndar
norðanlands. Það er
það svalt að ég á von á
að þetta verði yﬁrleitt
snjó- eða slydduél í
fremur hægum vindi. Á
morgun gengur lægð
upp að austanverðu
landinu með stífa
norðanátt allra austast
ásamt snjókomu eða
slyddu á austurhluta -1
landsins. Við strendurnar gæti þetta orðið
rigning. Þurrt í borginni.
Á MORGUN
5-13 m/s hvassast við
austurströndina
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MÁNUDAGUR
Breytileg átt, 5-10 m/s.
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Amsterdam
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Orlando
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Róm
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

einfaldlega betri kostur
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RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

nú

149.900,-

SPARAÐU 50.000,-

Rieti. Áklæði 100% ull.
Legubekkur+2ja sæta sóﬁ. L.273 cm. Verð 199.900,- NÚ 149.900,-

nú

69.900,Lancelot. Húsgagnalína, máluð
fura.
Ævintýrarúm. 211 x 99 x 195 cm.
Verð 88.900,- NÚ 69.900,Einnig til í þessari línu.
Fataskápur. 71 x 52 x 194 cm.
Verð 49.900,- NÚ 39.900,Kommóða. 69 x 52 x 73 cm.
Verð 32.900,- NÚ 24.900,-

nú

29.900,-

nú

nú

allt að

SPARAÐU 19.000,-

35%

30%

af öllum
bastvörum

af Rosenfeldt
hnífapörum

Iland. Sætispúði. H. 35,
Ø130 cm. Verð 29.900,-

19.800,-

nú

SPARAÐU 10.000,-

SPARAÐU 9.600,-

19.900,-

SPARAÐU 10.000,-

6.990,-

SPARAÐU 3.000,-

nú

28.000,-

nú

SPARAÐU 16.900,-

4.990,-

SPARAÐU 1.910,-

Highline, kommóða. 6 skúffur.
142 x 49 x 66 cm. Verð 39.500,-

nú

Isidora, ljósakróna. Ø40 cm.
Verð 29.800,-

Jellyﬁsh.
Lítill. H. 51 cm. Verð 6.900,Stór. H. 57 cm. Verð 9.900,-

Macao, hægindastóll. Bast.
Sessa seld sér. Verð 44.900,-

390,-

nú

99.900,-

SPARAÐU 40.000,-

SPARAÐU 255,-

Rosenfeldt. Gaffall, hnífur, eða
skeið. Verð 425,-/stk. NÚ 290,-/stk.
Teskeið. Verð 265,-/stk. NÚ 180,-/stk.

nú

190,-

SPARAÐU 155,-

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

nú

Basic, drykkjarkanna.
Verð 645,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

19.900,-

Amarone. Sófalína, leður. 3ja sæta. L. 218 cm. Verð 139.900,- NÚ 99.900,SPARAÐU 10.000,2ja sæta. L. 146 cm. Verð 129.900,- NÚ 89.950,Hægindastóll. L. 97 cm. Verð 99.900,- NÚ 69.950,-

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

700

gjafavörur á
lækkuðu verði
Hillery, vasi. H. 20 cm.
Gler. Verð 345,-

sendum um allt land
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Bush kveður Bandaríkjamenn í síðasta sjónvarpsávarpi sínu:

Wessman í Viðskiptablaðið:

Segir árangurinn óumdeildan

Róbert eignast
meirihlutann

BANDARÍKIN, AP „Hugsanlega eruð

þið ekki sammála öllum þeim erfiðu ákvörðunum sem ég tók, en ég
vona að þið getið verið sammála
því að ég var fús til að taka erfiðar
ákvarðanir,“ sagði George W. Bush
Bandaríkjaforseti í síðasta ávarpi
sínu til þjóðarinnar á fimmtudag.
Hann sagði atburðina 11. september 2001 hafa mótað forsetatíð
sína, og þótt flestir Bandaríkjamenn hafi smám saman getað
snúið aftur til fyrra lífs, þá hafi
hann ekki getað það.
Hann segir að deila megi um
þær ákvarðanir sem hann tók, en
árangurinn sé þó óumdeildur: í heil
sjö ár hafi engin hryðjuverkaárás

Þjáist þú af skammdegisþunglyndi?
Já

30%
70%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú lesið bók eftir Arnald
Indriðason?
Segðu skoðun þína á vísir.is

SÍÐASTA SJÓNVARPSÁVARPIÐ Bush

Bandaríkjaforseti segist hafa þurft að
taka erfiðar ákvarðanir.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

verið gerð á Bandaríkin. Engu að
síður sagði hann að mesta hættan
sem enn steðjar að Bandaríkjunum sé önnur hryðjuverkaárás.
Eftir árásirnar haustið 2001 juk-

ust vinsældir Bush upp í 90 prósent, en smám saman féll hann í
áliti hjá þjóðinni og mældist ekki
með nema 25 prósenta stuðning
fyrir kosningarnar í nóvember
síðastliðnum. Nú eru vinsældirnar komnar upp í 34 prósent, en
algengt er að vinsældir forseta
taki kipp upp á við um það leyti
sem hann er að hætta í embætti.
Á þriðjudaginn kemur tekur
Barack Obama við af honum. Bush
sagðist óska honum velfarnaðar í
starfi og bætti því við að það fyllti
Bandaríkjamenn bæði von og stolti
að fyrsti þeldökki forsetinn taki
við embættinu.
- gb

VIÐSKIPTI „Það hefur ekki verið
gengið endanlega frá öllum
formsatriðum varðandi kaupin, en mér finnst allar líkur á því
að þetta klárist,“ segir Róbert
Wessman, stjórnarformaður
Salt Investment. Félagið verður
að öllum líkindum stærsti hluthafinn í Myllusetri, nýstofnuðu
útgáfufélagi Viðskiptablaðsins.
Félag Róberts kemur til með að
eiga 40 prósent í Myllusetri.
Aðspurður sagðist Róbert
hvorki geta, vilja né mega tjá sig
um aðra væntanlega eigendur.
Leynd hefur ríkt yfir hluthafahópnum frá því að félagið var
stofnað í lok nóvember.
- kg

ST. AUGUSTINE
- NATION’S OLDEST CITY -

HÚS TIL LEIGU Í FLORIDA
GOLF

–

STRÖND

–

SVEITASÆLA

www.floridafri.is // rurik@floridafri.is // 618-2596
ELDSUPPTÖK Af myndum sem Skúli Helgason tók, áður en slökkviliðið kom á vettvang má sjá að eldurinn er mestur við útidyr

hússins sem þykir renna stoðum undir að eldur hafi verið borinn að húsinu.

Greiðslur úr
IHM sjóði SÍK

Hætt komnir í skíðlogandi sjálfheldu

SÍK – Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda
auglýsir eftir umsóknum um greiðslur úr IHM sjóði félagsins.
Rétt til umsókna eiga sjálfstæðir kvikmyndaframleiðendur sem
framleitt hafa kvikmyndir sem sýndar hafa verið í sjónvarpi á
tímabilinu frá 1986 – 2007.
Umsóknir berist fyrir 15. febrúar til:
SÍK – Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda.
Túngötu 14, P.O. Box 5367, 125 Reykjavík
eða með tölvupósti á sik@producers.is
Nánari upplýsingar, reglur og umsóknareyðublöð eru á vefsíðu
SÍK – www.producers.is

Reykkafarar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru hætt komnir þegar eldur
króaði þá inni í logandi húsi við Klapparstíg í fyrrinótt. Íbúar hússins komust út
af sjálfsdáðum en óttast var að enn væri einn íbúinn inni. Húsið er gjörónýtt.
BRUNI „Það var ýmislegt sem rann

6.–13. apríl 2009
Fararstjóri: Lilja Hilmarsdóttir

Verð á mann í tvíbýli:

119.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
gisting á 4* hóteli í 7 nætur með morgunverðarhlaðborði, akstur til og frá ﬂugvelli og íslensk fararstjórn.

Fleiri dagsetningar og nánari upplýsingar
á expressferdir.is eða í síma 5 900 100

F í t o n / S Í A

Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda
Association of Icelandic Film Producers

Páskaferð til Berlínar

MYND/SKÚLI HELGASON

í gegnum hugann á þessum sekúndubrotum en það voru einhverjir englar sem vöktu yfir okkur.“
segir Ásgeir Halldórsson reykkafari sem ásamt Sigurjóni Ólafssyni lenti í sjálfheldu í brennandi
húsi við Klapparstíg í fyrrinótt.
Mildi þykir að enginn slasaðist í
eldsvoðanum.
Slökkviliði var tilkynnt um eldinn um klukkan hálf fjögur og fór
allt tiltækt lið á vettvang. Húsið
var þá alelda en tólf íbúar þess
höfðu komist út af sjálfsdáðum.
Í fyrstu var óttast að ein stúlka
væri enn í húsinu. Tveir reykkafarar slökkviliðsins, þeir Ásgeir
og Sigurjón, fóru því inn í húsið.
„Um leið og við komum upp á þriðju
hæðina var hún mettuð af reyk við
sáum ekki handa okkar skil,“ segir
Ásgeir. Sigurjón fór niður á aðra
hæð til að toga brunaslöngu upp
til Ásgeirs þar sem þeir ætluðu að
sækja inn á hæðina og leita stúlkunnar. Skömmu síðar var önnur
hæðin alelda svo Sigurjón verður að forða sér, með eldtungurnar á eftir sér, upp til Ásgeirs. Eldurinn magnaðist hratt. „Við sáum
að útgönguleið okkar var brostin,“
segir Ásgeir. Sigurjón fann glugga
og kýldi í gegnum hann. „Hann
hrópaði til mín að þetta væru
svalir,“ segir Ásgeir. Þeir stukku
út á svalirnar en við það að opna
dyrnar varð svokölluð yfirtendrun
þegar eldurinn í húsinu fékk aukið
súrefni. Eldsúla fylgdi þeim því út
á svalirnar.
Lögreglumaður, sem staddur

REYKKAFARAR SLÖKKVILIÐSINS Ásgeir Halldórsson og Sigurjón Ólafsson við svalirnar

þaðan sem þeir björguðu sér út.

var á vettvangi reisti stiga upp
að svölunum. Sigurjón greip með
sér gaskút sem var á svölunum
og steig í stigann áður en hann
féll ofan á lögreglumanninn fyrir
neðan. Ásgeir náði hins vegar að
krækja fótunum utan um súlu sem
heldur uppi svölunum og renna sér
niður.
Þeir félagar eru nokkuð lemstraðir eftir átökin og lögreglumaðurinn einnig. Þeim félögum fannst þó
mikilvægast að í ljós skyldi koma
að enginn væri í húsinu. Þeir
þakka líka góðri þjálfun að ekki
fór verr.
Sjötíu slökkviliðsmenn lögðu
allt kapp á að verja nærliggjandi
hús og segir Höskuldur Einarsson, deildarstjóri slökkviliðsins, að
fljótlega hafi verið tekin ákvörðun
um að rýma húsin. Eldtungur, sem
um tíma náðu yfir götuna og hiti

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

frá eldinum náðu að sprengja vel á
annað hundrað rúður í húsunum.
Starfsfólk Rauða krossins veitti
íbúunum aðhlynningu Þá voru þrír
íbúar fluttir á slysadeild vegna
gruns um reykeitrun.
„Það var mikill eldsmatur í
þessu húsi og því fór sem fór,“
segir Höskuldur. Það tók slökkviliðið um fjórar klukkustundir að
ráða niðurlögum eldsins.
Skúli Helgason, íbúi við Klapparstíg, segist næstum öruggur
um að kveikt hafi verið í húsinu.
Hann segir myndir, sem hann tók
áður en slökkvilið kom á vettvang,
sýna að kveikt hafi verið í eldfimum vökva sem slett hafi verið á útidyr hússins.
Rannsókn lögreglu stendur yfir.
Eldsupptök eru ókunn en íkveikja
þykir ekki útilokuð.
olav@frettabladid.is
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Vinnuskúr við Mjölnisholt sem útigangsfólk hefur búið um sig í fjarlægður:

Kvartað undan útigangsfólki
FRAMKVÆMDIR „Það er mikið ólán

...röð og regla!

að ógæfumenn leggi undir sig
svona skúra. Það er algengt að
menn hafi verið að undirbúa sig
undir miklar framkvæmdir sem
ekki verður neitt úr, og nú þegar
allt er sofnað þarf að hreinsa allt í
burtu sem getur orðið að húsnæði
fyrir meindýr,“ segir Þórður Búason, yfirverkfræðingur hjá Byggingarfulltrúa. Skilmálafulltrúi
Byggingarfulltrúa beindi þeim
tilmælum til Þ.G. Verktaka, sem
hafa umráð með Hampiðjulóðinni svokölluðu á mótum Stakkholts og Mjölnisholts í Reykjavík, að fjarlægja vinnuskúr sem
útigangsfólk hefur búið um sig í

á undanförnum mánuðum. Verktakafyrirtækið brást vel við tilmælunum og fjarlægði skúrinn
í gær.
Nokkuð hefur verið um kvartanir nágranna skúrsins til lögreglu og Byggingarfulltrúa vegna
óþrifnaðar sem fylgir hinum
óboðnu ábúendum.
Þórður segir býsna algengt að
kvartanir berist vegna svipaðra
mála. „Við verðum vör við að útigangsfólk beitir ýmsum aðferðum
og fólk kvartar yfir því að hafa
þetta fólk í kringum sig. Svona
lagað hefur verið að gerast allt
fram á þennan dag og mun halda
áfram,“ segir Þórður Búason. - kg

HAMPIÐJULÓÐIN Yfirverkfræðingur hjá
Byggingarfulltrúa segir nokkuð algengt
að útigangsfólk búi um sig í vinnuskúrum eins og þessum við Mjölnisholt,
sem hefur nú verið fjarlægður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FLOKKSÞING „Ísland er eitt þeirra landa sem legu sinnar vegna er mjög háð samskiptum og viðskiptum við aðrar þjóðir. Það

felast meiri tækifæri og ríkari hagsmunir í að auka slík samskipti fremur en að loka landinu og hverfa til búskaparhátta fortíðarinnar,“ sagði Valgerður Sverrisdóttir á flokksþingi Framsóknarflokksins í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Gallaður lagarammi
innleiddur á Íslandi
Framsóknarmenn verða að horfast í augu við eigin ábyrgð, segir formaður
flokksins. Gallaður lagarammi fjárlagakerfisins innleiddur á vakt Framsóknar.
Náist ekki markmið um innlent eignarhald auðlinda er aðild að ESB útilokuð.
STJÓRNMÁL Framsóknarmenn verða

að líta í eigin barm og horfast
í augu við eigin ábyrgð á fjármálahruninu, sagði Valgerður
Sverrisdóttir, fráfarandi formaður Framsóknarflokksins, í ræðu á
flokksþingi flokksins í gær.
Þar vísaði hún til þess að flokkurinn hefði setið í ríkisstjórn í
tólf ár. Í ljós hefði komið að lagarammi fjármálamarkaðarins, sem
innleiddur hefði verið að erlendri
fyrirmynd á því tímabili væri gallaður. Það bitni hart á Íslendingum,
en einnig á öðrum þjóðum heims.
„Aðhald með hinum frjálsa
markaði hefði þurft að vera meira
og tryggingarkerfið með allt
öðrum hætti. Þetta er lærdómur
sem alþjóðasamfélagið mun draga

af þessu og mun bregðast við í
náinni framtíð,“ sagði Valgerður.
Því fer hins vegar fjarri að
F ra msók na rf lokk u r i n n ber i
ábyrgð á efnahagshruninu, eins og
formaður Samfylkingarinnar ýjar
gjarnan að, sagði Valgerður. Eftir
því sem fleiri kurl komi til grafar
verði sífellt ljósara að núverandi
stjórnvöld hafi sofið á verðinum.
„Það er nöturlegt að svo háttar
til á þessum örlagatímum að nú
situr við völd í landinu ríkisstjórn
sem er ekki starfi sínu vaxin og er
rúin trausti meðal þjóðarinnar. Því
miður hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar einkennst af ráðleysi og dáðleysi,“ sagði Valgerður.
Flokksþing Framsóknarflokksins mun taka afstöðu til þess

hvort flokkurinn vill fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið
(ESB). Valgerður hvatti til þess að
sú leið yrði farin, og þjóðin fengi
að greiða atkvæði um aðild.
Flokkurinn þyrfti þó að ákveða
hvaða markmiðum yrði að ná fram
í aðildarviðræðum. Tryggja yrði
innlent eignarhald auðlinda til
lands og sjávar. Þá yrði óskorað
fullveldi að haldast, og ákvæði um
að að landið gæti sagt sig úr sambandinu yrði að vera til staðar.
„Náist þessi atriði ekki fram í
aðildarviðræðum tel ég enga þörf
á að leggja samning undir dóm
þjóðarinnar. Svo sammála tel ég að
þjóðin sé um þessar grundvallarforsendur aðildar,“ sagði Valgerður.
brjann@frettabladid.is

Íbúar í Grafarholti segja slysahættu af pressugámi við verslun Nóatúns:

Óttast slys í opnum ruslagámi
ÖRYGGISMÁL „Ef einhverjir krakk-

www.markhonnun.is
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Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold
Akureyri - Höfn - Grindavík
www.netto.is

ar fara þarna inn þá þarf ekki
að spyrja að leikslokum,“ segir
Sveinn Henrysson, íbúi í Grafarholti um óvarðan og ólæstan
pressugám við verslun Nóatúns í
Grafarholti.
Hann segir íbúa í hverfinu oftsinnis hafa kvartað til stjórnenda
verslunarinnar yfir því að gámurinn sé skilinn eftir ólæstur,
allan sólarhringinn, allan ársins
hring.
Sveinn segir íbúana óttast slysahættu sem af þessu geti hlotist og
því hafi þeir hringt og sent bréf
og tölvupóst. Baráttan hafi staðið vel á annað ár en enn hafi ekkert gerst.

Þá segist Sveinn einnig hafa
kvartað til umhverfissviðs
Reykjavíkurborgar auk þess sem
hann hafi gert sér ferð í höfuðstöðvar Kaupáss, eiganda Nóatúns, til að kvarta.
Anna Larsen, verslunarstjóri
Nóatúns í Grafarholti, segir
öryggishnapp á gámnum og því
sé ekki hægt að kveikja á pressunni nema með rofa sem er inni
í versluninni. Aðeins starfsmenn
hafi aðgang að rofanum.
„Við erum með gáminn opinn
þegar við erum að vinna hérna á
daginn en hann á að vera lokaður á
kvöldin,“ segir Anna. „Ég hef ekki
fengið neina kvörtun hingað inn á
borð til mín,“ segir hún.
- ovd

PRESSUGÁMURINN Gámurinn við verslun
Nóatúns í Grafarholti er útbúinn þannig
að hægt er að pressa ruslið saman svo
það taki minna pláss.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýr banki verður til # 2

Skynsamleg markmið
fyrir heimilið
Fjórar leiðir til að fá betri yﬁrsýn yﬁr fjármálin
Eitt mikilvægasta hlutverk okkar er að auðvelda viðskiptavinum að taka réttar ákvarðanir
með hag heimilisins að leiðarljósi. Þörﬁn fyrir gott skipulag og skýra yﬁrsýn yﬁr fjármál
heimilanna er mikil. Nú kynnum við, fyrstir banka, fjórar leiðir til að mæta þessari þörf.
Á glitnir.is og í útibúinu þínu getur þú nálgast einfaldar og öﬂugar lausnir til að setja
heimilinu fjárhagsleg markmið.

1

Einfalt stöðumat á netinu

Stöðumat er einföld reiknivél á glitnir.is sem gerir þér kleift að fá
yﬁrsýn yﬁr helstu tekju- og útgjaldaliði heimilisins. Stöðumatið er
gott fyrsta skref til að átta sig á stöðunni og þú sérð á augabragði:

17%

Heimilisbókhaldið í tölvunni heima

Heimilið
Bifreiðar / samgöngur

12%

6%

  Útgjöld heimilisins
  Hversu mikið þarf að draga saman útgjöldin
til ná endum saman
  Hvort afgangur sé til að leggja fyrir í sparnað

2

5%

12%

Matur / neysla
Heilsa / tómstundir
Frístundir

48%

Sparnaður

150.000
Áætlun

Markmið

Raunveruleg útgjöld

125.000

Heimilisbókhald Glitnis er einfalt skjal sem þú sækir á glitnir.is
og notar til að auka yﬁrsýn og koma betra skipulagi á fjármálin.
Með því að halda heimilisbókhald:
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Færðu skýra yﬁrsýn yﬁr fjármálin
Gerir þú tekju- og kostnaðaráætlun fyrir árið
Setur þú markmið og berð saman við rauntölur jafnóðum
Skráir þú raunverulegt inn- og útstreymi peninga
Byrjar þú skipulega uppbyggingu á sparnaði

75.000
50.000
25.000
0
Heimilið

Bifreiðar
og samgöngur

Heilsa og
tómstundir

Matur
og neysla

Markmiðasetning í Netbanka

Nú er mögulegt að setja sér sparnaðarmarkmið fyrir allar tegundir
reikninga og sjá árangurinn jafnóðum í Netbanka Glitnis. Settu
þér markmið í sparnaði í Netbanka Glitnis og sjáðu árangurinn
í myndrænni útfærslu á „Minni síðu“ í Netbankanum. Einföld leið
til að setja sér markmið og ná árangri.

4

100.000

Komdu í Fjármálaviðtal

Við veitum þér persónulega þjónustu með vandaðri heildarráðgjöf um fjárhagslega stöðu heimilisins. Í Fjármálaviðtali förum
við saman yﬁr eignir og skuldir, tekjur og útgjöld og gerum
greiðsluáætlun fyrir þín lán.

VAXTARÞREP

65%

SPARILEIÐ 36

11%

Látum verkin tala
Okkar verkefni er að miðla þekkingu og veita góða þjónustu.
Þannig vinnum við með fyrirtækjum og heimilum í landinu til
að takast á við þau krefjandi verkefni sem framundan eru.
Komdu á glitnir.is/markmid og byrjaðu árið af skynsemi.

www.glitnir.is/nyrbankiverdurtil
Við erum að búa okkur undir endurbyggingu íslensks efnahagslífs og laga okkur að breyttum aðstæðum. Þann 20. febrúar munum við taka upp nafnið Íslandsbanki.
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BUSH ER SKÓR Í borginni Hyderabad
á Indlandi mótmælti fólk blóðbaðinu
á Gasa með því að draga upp þessa
mynd af George W. Bush Bandaríkjaforseta, þar sem hann hafði tekið á sig
mynd skós.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra á jafnréttisþingi:

Rannsóknarnefnd Alþingis:

Lagasetning kemur til greina

Vill upplýsingar
frá þjóðinni

JAFNRÉTTI Jóhanna Sigurðardóttir

STJÓRNSÝSLA Rannsóknarnefnd

félagsmálaráðherra telur að of hægt
miði varðandi ráðningu kvenna í
stjórnunarstöður hjá hinu opinbera
og í atvinnurekstri og stjórn fyrirtækja. Hún vill skoða af mikilli
alvöru hvort stjórnvöld geti tekið
fastar á málum og beitt róttækari
aðgerðum og er þá að tala um lagasetningu.
„Ég hallast æ meir að notkun kynjakvóta til þess að uppfylla
ákvæði stjórnarskrárinnar um jafnan rétt kvenna og karla og vil að við
hugleiðum alvarlega slíka lagasetningu,“ sagði ráðherrann á jafnréttisþingi í gær. Það væri óumdeilanlega
hlutverk löggjafans og stjórnvalda

að sníða samfélaginu stakk og
leikreglur í samræmi við markmið um sanngirni, réttlæti
og siðlegt samfélag.
Ráðherrann
sagði lagasetn- JÓHANNA
ingu hafa skilað SIGURÐARDÓTTIR
ágætum árangri
í Noregi. Atvinnurekendur hefðu
verið mótfallnir lögunum en síðan
snúið við blaðinu. Hún sagði að
rannsóknir sýndu að konur væru
varfærnari í fjármálum og legðu
minna upp úr yfirbyggingu.

„Ég get ekki varist þeirri hugsun hvort við hefðum farið eins illa
út úr fjármálakreppunni ef konur
hefðu verið virkari í stjórnun þeirra
atvinnu- og fjármálafyurirtækja og
eftirlitsstofnana sem mestu réðu um
að svo fór sem fór. Ég hef sannarlega mínar efasemdir í þeim efnum,“
sagði hún.
Í skýrslu sem var kynnt á þinginu
kom fram að hlutur kvenna í ábyrgðarstörfum hefði aukist hægt, sýnu
hægast þó á almennum vinnumarkaði. Jóhanna sagði að á vorþingi yrði
lögð fram tillaga að aðgerðaáætlun
vegna mansals og að niðurstöður á
eðli og umfangi kynbundins ofbeldis myndu liggja fyrir í vor.
- ghs

Alþingis óskar eftir upplýsingum frá almenningi um fall bankanna í gegnum heimasíðuna
rannsoknarnefnd.is. Farið verður yfir allar ábendingar.
Rannsóknarnefndin mun á
næstunni ráða til starfa sérfræðinga og er búist við því
að þeir skipti tugum. Sigríður Benediktsdóttir, kennari við
Yale-háskóla, segir að fundnir verði sérfræðingar á hverju
sviði.
Nefndin á að skila Alþingi niðurstöðu sinni 1. nóvember en
gefur hugsanlega áfangaskýrslur fyrir þann tíma.
- ghs

Síðustu dagarnir!
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BRUNARÚSTIR SJÚKARHÚSS Tveir Palestínumenn könnuðu í gær skemmdir á sjúkra-

húsi í Gasaborg, sem skemmdist verulega í sprengjuárásum Ísraela.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Segja styttast
í vopnahléð
Ísraelar og Bandaríkjamenn undirrituðu í gær samkomulag, sem virðist fela í sér að Bandaríkin sjái til
þess að Hamashreyfingin á Gasa geti ekki aflað sér
vopna. Ísraelar búa sig undir að hætta árásum.
PALESTÍNA, AP Ísraelsk stjórnvöld

sögðust í gær vera að ljúka árásum sínum á Gasasvæðið. Bandaríkjamenn sögðust ætla að tryggja
það að Hamasliðar á Gasaströnd
geti ekki útvegað sér vopn með
smygli.
Ísraelar og Bandaríkjamenn
undirrituðu í gær samkomulag,
sem á að vera liður í fyrirkomulagi vopnahlés milli Ísraela og
Hamas. Egyptar höfðu náð fram
samkomulagi við Hamas um tíu
daga vopnahlé af þeirra hálfu
gegn því að Ísraelar hætti árásum
sínum. Samkvæmt því samkomulagi mega Ísraelar þó áfram hafa
herlið sitt á Gasasvæðinu og gæta
landamæranna.
„Ég vona að við séum að nálgast endataflið,“ sagði Mark Regev,
talsmaður Ísraelsstjórnar.
Khaled Mashaal, leiðtogi Hamashreyfingarinnar í Sýrlandi,
hafnaði hins vegar skilyrðum Ísraelsstjórnar fyrir vopnahléi, þótt
fulltrúar Hamas á Gasasvæðinu

hefðu verið búnir að fallast á þau
skilyrði, eins og um var samið við
Egypta.
Fyrr um daginn hafði Ban Kimoon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, skorað á Ísraela
að lýsa einhliða yfir vopnahléi og
hætta árásunum.
Mark Regev, talsmaður ísraelsku
ríkisstjórnarinnar, sagðist þó ekki
trúa því að alþjóðasamfélagið ætlaðist til þess að gera hlé á árásum einhliða „meðan Hamas héldu
áfram að beina skotum sínum að
borgum og reyna að drepa íbúana
okkar,“ eins og hann orðaði það.
Frá því að Ísraelar hófu árásir
sínar á Gasa fyrir þremur vikum
hafa þrettán Ísraelar fallið, þar af
fjórir fyrir sprengjuflaugum frá
Palestínumönnum. Ísraelar hafa
aftur á móti drepið meira en 1.100
manns, þar af nærri 350 börn,
að því er starfsmenn Sameinuðu
þjóðanna og heilbrigðisstarfsfólk
á Gasasvæðinu fullyrða.
gudsteinn@frettabladid.is

Bílalán í erlendri mynt algeng hjá hinum tekjuhærri:

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þriðji hver borgar
af erlendu bíláni

EFNAHAGSMÁL Tvö af hverjum
þremur íslenskum heimilum eru
með verðtryggt húsnæðislán í
íslenskum krónum. Þriðjungur
heimila er með bílalán í erlendri
mynt. Þetta eru niðurstöður skoðanakönnunar sem Capacent Gallup
hefur gert fyrir ASÍ.
Rúmlega tíunda hvert heimili er
með verðtryggt bílalán í íslenskum
krónum. Sextán prósent eru engin
lán með og þá helst fólk í yngsta og
elsta aldurshópnum.
Á vef ASÍ segir að bílalán í
erlendri mynt séu algengari hjá

BÍLAR TIL SÖLU Erlend bílalán eru
algengari hjá fólki í hærri tekjuhópum.

fólki í hærri tekjuhópunum og að
húsnæðislán í erlendri mynt séu
hlutfallslega algengari hjá námsmönnum en fólki í fullri vinnu.
- ghs
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FRÉTTASKÝRING: ESB og sjávarútvegur

3. hluti

Er hjáleið hugsanleg?
Er hugsanlegt að Ísland geti fengið að sneiða hjá sjávarútvegsstefnu ESB að miklu eða einhverju leyti?
Sérlausnir hafi verið veittar ríkjum samhliða aðildarviðræðum. Íslensk lausn hefur verið reifuð.

A

llmörg dæmi eru fyrir því að
aðildarríki Evrópusambandsins (ESB) hafi fengið undanþágur eða sérlausnir frá reglugerðarverki sambandsins samhliða
aðildarviðræðum. Þeir sem vilja sækja um
aðild að Evrópusambandinu benda á þessi
dæmi sem rök fyrir því að sérlausnir gætu
fengist frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Andstæðingar aðildar benda á að fordæmin séu ekki einu sinni nothæf í rökræðu
um hugsanlegar aðildarviðræður Íslands.
Það jaðri reyndar á mörkum fáránleikans,
svo ólíkar séu aðstæður þeirra aðildarríkja
sem fengið hafa „sérmeðferð“, og Íslands.
Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra, hefur sett fram hugmyndir um
sameiginlegt fiskveiðistjórnarsvæði Norðmanna og Íslendinga í Evrópu.

Íslensk lausn
„Ég er þeirrar skoðunar að nauðsynlegt sé
að skilgreina hinar sérstöku aðstæður varðandi íslenska fiskveiðilandhelgi innan sameiginlegu fiskveiðistefnunnar og þá sem
sérstaka tegund landhelgi. Þetta væri ekki
frávik frá sameiginlegu fiskveiðistefnunni
heldur sérstök framkvæmd stefnunnar sem
löguð yrði að nýjum aðstæðum til þess að
ákvarðanir yrðu teknar á Íslandi um nýtingu náttúruauðlinda okkar sem önnur
ríki í Evrópusambandinu deila ekki með
okkur.“ Þetta er kjarninn í hugmynd Halldórs Ásgrímssonar, fyrrverandi forsætisog utanríkisráðherra, um ásættanlega lausn
fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum komi upp
sú staða að sótt væri um aðild að Evrópusambandinu. Tilvitnunin hér í byrjun er úr
svokallaðri Berlínarræðu sem Halldór hélt
við hina virtu stofnun Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik, í opinberri heimsókn
sinni til Þýskalands í mars 2002.
Halldór skýrði í ræðu sinni sérstöðu
Íslands í tilliti til sjávarútvegs og tjáði fundarmönnum þá skoðun sína að samkvæmt
reglum um framkvæmd sjávarútvegsstefnunnar gæti íslenska efnahagssvæðið verið
sérstakt stjórnunarsvæði og kvótum yrði
úthlutað í ljósi veiðireynslu, og yrði þar með
í höndum Íslendinga. En það væri einfaldlega ekki nóg. Hann viðurkenndi að reglan
um hlutfallslegan stöðugleika tryggði í raun
að Ísland héldi hefðbundnum fiskveiðiréttindum sínum en reglan dyggði Íslendingum
ekki. „Sá fræðilegi möguleiki væri alltaf
fyrir hendi að meirihluti ríkja gæti reynt
að fá fram með þrýstingi breytingar á hlutfallslegri eign Íslands. Þótt þetta sé ólíklegt
getum við ekki byggt efnahagslega framtíð
okkar á slíkri óvissu.“

„Hvað þýðir sameiginleg“?
Til frekari rökstuðnings sýndi Halldór
fram á að í orði kveðnu gæti sameiginleg
sjávarútvegsstefna ekki átt við um Ísland.
Augljóst væri að ESB þyrfti að hafa sameiginlega stefnu í sjávarútvegi. Landfræðilega væri annað útilokað. En athyglisvert
væri að orðið „sameiginlegur“ væri notað
um aðrar auðlindir en sjávarútveg í reglugerðarverki ESB á ólíkan hátt. Innan sameinuðu landbúnaðarstefnunnar vísaði orðið
ekki til auðlindarinnar sem um ræddi. Ekkert væri til sem héti sameiginlegt eignarhald á búpeningi eða landi. Finnar ættu sína
skóga og Bretar sína olíu. Orðið vísaði til
þess markaðar þar sem afurðir auðlindanna
eru seldar. Honum þyrfti að stjórna sameiginlega, öllum til hagsbóta. Undir rökfærslu
sína undirstrikaði Halldór með eftirfarandi:
„Höfundar fiskveiðistefnunnar gerðu aldrei
ráð fyrir þeim möguleika að til væru fiskistofnar sem tilheyrðu einungis einu landi.
En ég spyr: er það sanngjarnt að ætlast til
þess að Ísland eða raunar nokkur önnur þjóð
í Norður-Atlantshafi lagi sig að stefnu þar
sem aldrei hafði verið gert ráð fyrir málefnum þeirra?“
Hugmynd Halldórs útilokar í raun þá leið
sem Norðmenn fóru og skýr lína er dregin:
Án sérákvæðis um að Ísland sjái sjálft um
að ákveða stórt sem smátt á Íslandsmiðum
mun þjóðin aldrei samþykkja aðildarsamning og standa utan ESB.
Án fordæmis
Olle Rehn, framkvæmdastjóri stækkunarmála hjá ESB, sagðist í nóvember síðastliðnum búast við að sjávarútvegur verði
erfiðasta úrlausnarefnið í hugsanlegum
aðildarviðræðum við Ísland. Hann telur
ólíklegt að Ísland nái fram meiri háttar
undanþágum frá sjávarútvegsstefnu ESB,
þótt að tilslakanir komi til greina að hans
mati. Að mati ESB eiga öll aðildarríkin að
sitja við sama borð og setur fram þá meginkröfu í viðræðum að ríki gangi að öllum
reglum sambandsins óbreyttum. Þetta gengur reyndar þvert á orð annarra háttsettra
manna innan stjórnkerfis ESB, til dæmis
Franz Fischler, fyrrverandi sjávarútvegsmálaráðherra ESB, sem taldi mögulegt
að finna viðunandi lausn fyrir alla aðila í
Íslandsheimsókn sinni árið 2003.
Reynsla Norðmanna, sem mjög er litið
til hér á landi þar sem samningsmarkmið
okkar verða að miklu leyti þau sömu, er að
aðeins séu gefnar tímabundnar undanþágur frá því megin sjónarmiði að ríki gangi að
öllum reglum sambandsins óbreyttum, hugsaðar sem aðlögunartími fyrir nýtt aðildar-

ríki. Stífnin var mikil í þeirra viðræðum þar
sem þeir fengu aðeins tímabundna undanþágu frá því að henda fiski, en það er eitt
af yfirlýstum markmiðum ESB í endurskoðun sjávarútvegsstefnunnar, sem nú stendur
fyrir dyrum, að breyta reglum til að minnka
brottkast.
Malta fékk samþykkt sérstakt stjórnunarsvæði fyrir fiskveiðar innan 25 sjómílna
sem byggir á verndunarsjónarmiðum. Þeir
sem æskja aðildar að ESB hafa tekið Möltu
sem dæmi um að möguleikar eru fyrir hendi
í samningum við ESB. Lettar náðu einnig
sérlausn varðandi veiðar á Riga-flóa. Ótaldar eru fjölmargar undanþágur og sérlausnir
í landbúnaði og fleiru.
Á móti er bent á að það geti ekki talist
gild rök að benda á aðildarsamninga Möltu
og Lettlands sem fordæmi um möguleika
Íslendinga til að fá full yfirráð yfir 758 þúsund ferkílómetra lögsögu og afla sem nemur
í kringum 1,5 milljónum tonna árlega. Heildarafli Möltu hefur verið í kringum þúsund
tonn á síðustu árum. Lettar veiddu um 140
þúsund tonn árið 2006, mest síld.

Innan úr ESB
Halldór setti ýmsa fyrirvara í ræðu sinni.
Hann, eins og aðrir, er fullkomlega meðvitaður um að hugmynd hans er ekki sjálfsögð og hljómar misvel í eyrum aðildarríkjanna. En kannski hafði hann á bak við eyrað
að hugmyndin var ekki hans að öllu leyti.
Háttsettir embættismenn innan stjórnkerfis
ESB, þar á meðal John Maddison, fyrrverandi sendiherra ESB í Noregi og á Íslandi,
og Luc Dehane, fyrrverandi forsætisráðherra Belgíu, höfðu viðrað hugmyndir um
að gera íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið
að hluta að sjávarútvegsstefnu ESB og að
sérstök skilgreining yrði gerð á íslenskum
sjávarútvegi innan sjávarútvegsstefnu ESB.
Eins er fullvíst að Halldór hefði ekki viðrað
þessa hugmynd sína á þessum vettvangi án
mikillar yfirvegunar og samráðs við málsmetandi menn á þeim sjö árum sem hann
hafði gegnt starfi utanríkisráðherra þegar
ræðan var flutt.

is. (Tollar voru 440 milljónir árið 2007).
■ Markaður fyrir virðismeiri afurðir opnast.
(karfa- og steinbítsflök. Fersk keila og
skötuselur.
■ Tollkvótar hverfa sem koma í veg fyrir
fullvinnslu hér á landi. Engin fullvinnsla er á
síld vegna tollamála.
■ Aðgangur fæst að styrkjum í sjávarútvegi
og fiskeldi. (Sjóðurinn hefur 550 milljónum
úr að spila árlega).
■ Þátttaka í mótun sjávarútvegsstefnu ESB.
■ Mögulegur aðgangur að fiskveiðiheimildum
samkvæmt samningum ESB við ríki utan
sambandsins.
■ Ef meginreglan um hlutfallsegan stöðugleika helst óbreytt tryggir hún í raun að
Ísland heldur hefðbundnum fiskveiðiréttindum sínum.

SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Þriðji hluti af fimm
Á þriðjudag: Íslendingar í Evrópu

inngöngu.

Veikleikar

■ Efnahagslífið verður opnara með óskil-

greindum tækifærum.
■ Íslensk fyrirtæki geta gert út frá ESB-löndum.
■ Markaðsaðgangur verður öruggari.
■ Tækifæri í matvælaiðnaði. Setja upp framhaldsvinnslur nær markaði í Evrópu.
■ ESB hefði líklega jákvæð áhrif á fiskeldi og
ýmsa framleiðslu fiskafurða.
■ Útgerð og fiskvinnslu gefst kostur á margvíslegum styrkjum.
■ Tollfrelsi útilokar þörf á tollkvótum.
■ Óhindraður aðgangur að 500 milljóna
manna markaði gefur mikil tækifæri. Einnig
við lönd sem ESB hefur gert samninga við.
■ EES samningurinn tryggir mörg ofantalinna
tækifæra en með takmörkunum.

■ Ísland glatar yfirráðum yfir sjávarauðlindinni.

■ Ákvarðanataka flyst frá Íslandi.
■ Hætta á kvótahoppi og að minna
Tækifæri
Ógnanir

hráefni berist til vinnslu hér. Erlend
fyrirtæki geta tekið yfir fiskvinnslufyrirtæki og kvóta þeirra.
■ Brottkast. Bannað að landa
undirmálsfiski.
■ Engin trygging er fyrir því að
Íslendingar haldi rétti til að veiða
á Íslandsmiðum.
■ ESB er í sífelldri þróun. Dæmi er
„írska hólfið“.

■ Við inngöngu Spánverja og
Portúgala í ESB árið 1986
tók gildi sérstök takmörkun á veiðum þeirra í svokölluðu írsku hólfi, sem
afmarkast af 50 mílna svæði
út frá ströndum Írlands eða 100 þúsund
ferkílómetra svæði.
■ Hólfið var skilgreint sem sérstakt verndarsvæði þar sem takmörkuðum fjölda skipa
frá Spáni og Portúgal er heimilt að veiða.
■ Breytingar sem tóku gildi um mitt ár 2004
eru eftirfarandi:
■ írska hólfið minnkaði í um 25% af fyrri
stærð og er nú skilgreint sem sérstakt
viðkvæmt verndarsvæði.
■ aðgangstakmarkanir munu gilda jafnt
fyrir öll ESB ríkin og taka til allra skipa 10
metra og lengri.

Um Hjaltlandseyjahólfið hafa ávallt gilt
sérstakar reglur og verður svo áfram með
óbreyttum hætti næstu árin. Innan þessa
svæðis eru mjög takmarkaðar fiskveiðar fyrir
skip 26 metra og lengri. Þess er krafist að leyfi
til veiða séu gefin út sérstaklega fyrirfram og
einungis nokkrar þjóðir eiga veiðirétt í hólfinu.

■ Lettland samdi eins
og Malta um sérstakt
stjórnunarsvæði
fyrir fiskveiðar í Riga-flóa á grundvelli
verndunarsjónarmiða. Þar er ekki heldur
um að ræða undanþágu frá reglunni um
jafnan aðgang, heldur er miðað við vélarstærð fiskibáta og má vélarstærð báta sem
veiða þar ekki vera yfir 221 kW.
■ Að auki er sérstakur listi yfir fiskibáta
sem leyfi hafa til að veiða í Riga-flóa til
að tryggja að heildarfiskveiðigeta þeirra,
mæld í vélarstærð, verði ekki meiri en árin
2000- 2001.
Heimild: Evrópuskýrsla
forsætisráðuneytisins, 2007

■ Kostnaður af skrifræði fylgir Evrópusam-

Styrkleikar

Írska hólfið

Lettland

■ Yfirráð á sjávarauðlindinn færist til ESB við
bandsaðild. (Miðað við reglu um að slíkur
kostnaður sé 1,27% af landsframleiðslu
yrði framlag Íslands um 10 milljarðar.
Ávinningur fyrirtækja og einstaklinga skal
reiknast á móti, en það hefur ekki verið
gert. Nái Ísland hagstæðum samningum
vegna legu landsins yrði sá kostnaður mun
lægri.)
■ Óljóst hvort Ísland muni njóta mikilla
styrkja frá ESB. Ástæðan: flotinn er hóflega stór, Ísland er efnahagslega sterkt.
■ Hætta á atvinnuleysi sem kæmi í stað
sveifla á gjaldeyri. (Ekki regla eins og dæmi
sanna).
■ Samningur við Kína er úr sögunni við undirskrift, en hann lofar góðu fyrir Ísland þar
sem viðskipti myndu aukast mjög.

■ Í aðildarsamningi
Möltu er að finna ákvæði
um sérstakt stjórnunarsvæði
fyrir fiskveiðar innan 25
mílna lögsögu. Sú lausn byggir á
verndunarsjónarmiðum og felur ekki í sér
undanþágu frá reglunni um jafnan aðgang
heldur er byggt á stærð báta.
■ Ákvæðið felur í sér að einungis fiskibátar
sem eru innan við 12 metrar að lengd
mega veiða innan 12-25 mílna, en sú
útfærsla tryggir að sjómenn frá Möltu fá
allan kvótann því vegna fjarlægðar frá
miðunum er ekki hagkvæmt að sigla
þangað frá öðrum löndum. Sérstakt leyfi
þurfti til að veiða innan 25 mílna áður en
Malta gekk í ESB og í aðildarsamningnum
er kveðið á um að einungis þeir fiskimenn
sem hafa slíkt leyfi geti veitt á svæðinu, að
engin ný leyfi verði gefin út og ekki verði
hægt að auka veiðar nema á grundvelli
ráðgjafar vísindamanna.
■ Nýir aðilar sem vilja hefja veiðar þurfa því
að kaupa leyfi af núverandi leyfishöfum og
á það við hvort sem viðkomandi aðilar eru
frá Möltu eða öðru ESB-ríki.
■ Heildarafli ársins 2005 á Íslandi var
rúmlega 1.667.000 tonn, en heildarafli
síðastliðin ár á Möltu hefur verið á bilinu
850–1.050 tonn og helstu fiskitegundir
sem þar eru veiddar eru túnfiskur, gullmakríll og sverðfiskur.
Heimild: Evrópuskýrsla
forsætisráðuneytisins, 2007

Hjaltlandseyjahólfið
FRÉTTASKÝRING

KOSTIR OG GALLAR
■ Markaðsaðgangur eykst
■ Tollfrelsi fyrir afurðir sjávarútvegs og fiskeld-

Malta

Noregur

■ Noregur hefur tvisvar sótt um aðild að Evrópusambandinu og í báðum tilvikum hefur aðildarsamningurinn verið felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu.
■ Seinni aðildarviðræður Noregs hófust í apríl 1993, en EES-samningurinn var
þá frágenginn.
■ Norðmenn lögðu áherslu á að ná sérsamningum á sviði sjávarútvegs, einkum
til að tryggja áframhaldandi ábyrga fiskveiðistjórnun og markaðsaðgang Norðmanna og veiðimöguleika þeirra innan lögsögu ESB og í lögsögu einstakra
þriðju ríkja.
■ Niðurstaða aðildarsamningsins varð sú að Norðmenn samþykktu og gengust
undir reglur sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar.
■ Þeir leituðu hins vegar ýmissa sérlausna og fengu eins til þriggja ára aðlögunartíma vegna ákveðinna atriða. Þar voru helst stjórnun veiða norðan 62°
norðlægrar breiddar, þ.m.t. lokun viðkvæmra svæða (3 ár), en norskar reglur
um veiðar áttu að gilda í eitt ár sunnan 62°.
■ Þeir héldu fyrirsvari í samningum við Rússa um deilistofna sem Noregur
átti sameiginlega með þeim í þrjú ár og bann við brottkasti innan norskrar
lögsögu var einnig til þriggja ára.
■ Eftir að tímabundnar aðlaganir hefðu runnið sitt skeið skyldu stofnanir
ESB taka yfir úthlutun kvóta og aðgang að hafsvæðum en ætlunin var að
fiskveiðistjórnkerfi Norðmanna yrði hluti af fiskveiðistjórnkerfi ESB, en ekki
var nákvæmlega útfært á hvern hátt það ætti að gerast.
■ Norðmenn fengu því engar varanlegar undanþágur frá sjávarútvegsstefnunni,
einungis undanþágur til skamms tíma.

GOLFFERÐIN ÞÍN ER Í ÖRUGGUM HÖNDUM!

Siggi
Signhild

Peter
Margrét

Einar

Siggi Palli
Ingi Rúnar

Helga

Kjartan
Óli

Þórdís

MATALASCAÑAS ****

slær upphafshöggið!

Frábær valkostur á ótrúlegu verði!
Ótakmarkað golf, kerrur, hálft fæði o.fl.*
Verð frá 139.900 kr. og 15.000 Vildarpunktar
Alm. verð 149.900 kr. – 7 nætur, 7 golfdagar, 13.-20. apríl.

GOLFSKÓLI Á MATALASCAÑAS

Brottfarir:
4.-13. apríl, páskar
13.-20. apríl
20.-29. apríl

Lærðu golf hjá PGA kennurum fyrir hádegi
í 6 daga, ótakmarkað golf, hálft fæði o.fl.*
Verð frá 168.900 kr. og 15.000 Vildarpunktar
Alm. verð 178.900 kr. – 7 nætur, 7 golfdagar, 13.-20. apríl.

ISLANTILLA ****
Vinsælasti staðurinn í 15 ár!
Ótakmarkað golf, kerrur, hálft fæði o.fl.*
Verð frá 179.900 kr. og 15.000 Vildarpunktar
Alm. verð 189.900 kr. – 7 nætur, 7 golfdagar, 13.-20. apríl.

EL ROMPIDO *****
Tveir flottir 18 holu vellir!
Ótakmarkað golf, kerrur, hálft fæði o.fl.*
Verð frá 189.900 kr. og 15.000 Vildarpunktar
Alm. verð 199.900 kr. – 7 nætur, 7 golfdagar, 13.-20. apríl.

Golf á Spáni

LA QUINTA ***** LÚXUS

27 holu golfvöllur og glæsilegt 5* hótel.
Morgunverður og 7 golfhringir.*

7 nætur og 7 golfdagar
frá 139.900* kr. og 15.000 Vildarpunktar.
Innifalið: Flug, flutningur golfsetts (hámark 15 kg), akstur milli
flugvallar og hótels, gisting, morgun- og kvöldverðarhlaðborð,
ótakmarkað golf með kerru alla daga nema komudag,
karfa af æfingaboltum daglega og fararstjórn.

Verð frá 199.500 kr. og 15.000 Vildarpunktar
Alm. verð 209.500 kr. – 7 nætur, 7 golfdagar, 13.-20. apríl.

NÝTT!

MONTECASTILLO *****

Jack Nicklaus völlur, ótakmarkað golf
MEÐ GOLFBÍL, morgunverður og
3ja rétta kvöldverður.*
Verð frá

204.900 kr. og 15.000 Vildarpunktar

Alm. verð 214.900 kr. – 7 nætur, 7 golfdagar, 13.-20. apríl.

*Innifalið: Flug, flugvallarskattar, flutningur golfsetts (hámark 15 kg), akstur milli flugvallar og hótels, gisting m.v. tvíbýli og fararstjórn.

Skráið ykkur í netklúbbinn: VITAgolf.is

VITA er í eigu Icelandair Group
og flýgur með Icelandair
á vit ævintýranna.

VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 73

Velta: 114 milljónir

OMX ÍSLAND 15
331
+0,56%

OMX ÍSLAND 6
„Lögfræðingar eru að fara yfir
6.895+0,96% pappíra svo ég á von á að samnMESTA LÆKKUN

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR
STRAUMUR B.
FØROYA BANKI

Skrifa undir í næstu viku

+12,21%
+4,69%
+2,73%

EIMSKIPAFÉLAGIÐ -10,35%
ATLANTIC PETR.
-2,62%
MAREL
-1,12%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 4,05 +0,00% ... Atlantic
Airways 168,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 594,00 -2,62% ...
Bakkavör 1,93 +12,21% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,30 -10,35% ... Føroya Banki 113,00 +2,73% ... Icelandair Group
13,25 +0,00% ... Marel Food Systems 70,60 -1,12% ... SPRON 1,90
+0,00% ... Straumur-Burðarás 1,34 +4,69% ... Össur 97,40 +0,83%

Umsjón:

nánar á visir.is

ingur um fyrstu fjárfestingu
Frumtaks verði undirritaður
í næstu viku,“ segir Eggert
Claessen, framkvæmdastjóri
Frumtaks.
Frumtak er samlagssjóður sem fjárfestir í íslenskum
nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum sem komin eru af svokölluðu klakstigi og þykja vænleg til vaxtar og útrásar.
Sjóðurinn ræður yfir fjórum milljörðum króna og mun
að líkindum fjárfesta fyrir
átta hundruð til 1.200 milljóna
króna á ári í átta til tólf fyrirtækjum. Óvissa skapaðist um
framtíðarrekstur sjóðsins eftir

bankahrunið en henni var eytt
í síðustu viku fyrir áramót.
Fram kom í máli Össurar Skarphéðinssonar sprotamálaráðherra í síðustu viku að
Frumtak myndi skrifa undir
fyrsta samninginn í þessari
viku.
Að sögn Eggerts hefur verið
gengið frá viljayfirlýsingu um
kaupin en lokafrágangur á
skjölum tafist, slíkt sé alþekkt.
Á fjórða tug fyrirtækja er í
skoðun og enginn skortur er á
vænlegum fjárfestingartækiEGGERT CLAESSEN Fyrsti fjárfest- færum. Ljóst sé að fjárfest
ingarsamningur Frumtaks hefur verður í litlum hluta þeirra
því þau falli misvel að fjárfrestast um eina viku. Tugir
festingarstefnu sjóðsins.
fyrirtækja eru í skoðun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

- jab

Spá verðbólgu
í 18,6 prósent
Verðbólguspá IFS greiningar fyrir
janúarmánuð hljóðar upp á 0,6 prósenta hækkun vísitölu neysluverðs.
Gangi spáin eftir verður 12 mánaða verðbólga 18,6 prósent. Síðasta mæling hljóðaði upp á 18,1
prósent.
„Ef spá okkar gengur eftir er um
að ræða lægstu mánaðarhækkun
sem mælst hefur í heilt ár. Áhrif
vegna gengislækkunar krónunnar
virðast að mestu vera komin fram
og reiknar IFS greining með að
töluvert muni draga úr verðbólguhraðanum á komandi mánuðum,“
segir í spánni, en áréttað um leið
að í spánni sé ekki gert ráð fyrir
fleiri dýfum krónunnar á næstunni.
- óká

Kaupa íbúðabréf
tveggja sparisjóða

[g{+.#.*%`g#

Íbúðalánasjóður kaupir íbúðabréf SPRON og SpKef fyrir allt að 35 milljarða
króna. Tveir aðrir sparisjóðir vilja selja bréf sín. Bankarnir sýna ekki áhuga.
Viðræður eru á lokastigi um kaup
Íbúðalánasjóðs á hluta innlendra
íbúðabréfa Spron og Sparisjóðs
Keflavíkur (SpKef) fyrir hátt í 35
milljarða króna.
Tveir sparisjóðir til viðbótar hafa leitað eftir sambærilegum viðræðum við Íbúðalánasjóð.
Hvorki bankarnir þrír né önnur
fjármálafyrirtæki hafa ekki leitað til Íbúðalánasjóðs.
„Fjármálafyrirtækin þurfa sjálf
að eiga frumkvæði að viðræðum
sem þessum,“ segir Guðmundur
Bjarnason, forstjóri Íbúðalánasjóðs.
Hann bendir á að SpKef hafi enn
fremur óskað eftir því að Íbúðalánasjóður kaupi íbúðalán hans í
erlendri mynt. Málið sé í skoðun
en niðurstaða liggi ekki fyrir.
Verðmæti bréfa Spron nemur
tuttugu milljörðum króna og er
það um tíu prósent af heildarútlánum sparisjóðsins samkvæmt
níu mánaða uppgjöri. Endanlegt
mat liggur ekki fyrir á verðmæti
íbúðabréfa SpKef en hleypur væntanlega á tíu til fimmtán milljörðum, að sögn Guðmundar.
Íbúðalánasjóður kaupir bréf
Spron á bókfærðu verði og fær
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GUÐMUNDUR BJARNASON Íbúðalánasjóður mun væntanlega kaupa hluta íbúðalána

Spron og SpKef á næstunni. Tveir aðrir sparisjóðir hafa óskað eftir viðræðum við
sjóðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

sparisjóðurinn áttatíu prósent
andvirðis þeirra strax en afgang
síðar.
Sparisjóðirnir fá greitt með
íbúðabréfum, sem þeir geta ráðstafað að vild.

Sala íbúðalánanna hefur hvorki
áhrif á lántakendur né á eiginfjárstöðu sparisjóðanna heldur rennir
traustari stoðum undir þá, líkt og
segir í tilkynningu Spron.
jonab@markadurinn.is

Anglo Irish þjóðnýttur eftir vandræði
„Ég ítreka að þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar tryggir hagsmuni
innlánseigenda og stöðugleika
efnahagslífsins,“ sagði Brian Lenihan, fjármálaráðherra Íra í samtali við breska ríkisútvarpið í gærmorgun, um þá ákvörðun írskra
stjórnvalda að þjóðnýta Anglo
Irish bankann.
„Bankinn heldur áfram starfsemi sinni og sparifjáreigendur og
kröfuhafar geta átt viðskipti eins
og venulega,“ sagði Lenihan.
Bankinn hefur verið í miklum
vandræðum. Þau skýrast að miklu

leyti af lækkandi húsnæðisverði og verðlækkun tengdra
eigna, en einnig alþjóðlegu
lausafjárkrísunni. Þá hefur
traust á banka num dví nað BRIAN LENIHAN
vegna hneykslismála sem tengjast æðstu stjórnendum hans.
Írska ríkisstjórnin hugðist í
fyrrakvöld kaupa 75 prósenta

hlut í bankanum og leggja honum
þannig til 1,5 milljarða evra, en
síðan kom á daginn að það dygði
ekki til.
Anglo Irish er einn þriggja
banka sem til stóð að fengju 5,5
milljarða evru innspýtingu, sem
lið í neyðaraðgerðum. Lenihan
sagði þörf á því vegna „óábyrgra
lána til eignakaupa.“
Írsk stjórnvöld tilkynntu í haust
að þau myndu ábyrgjast öll innlán
írskra banka. Þeir taka sumir við
innlánum í Bretlandi, og var Anglo
Irish þeirra stærstur.
- ikh

Fyrsta tap risabanka í 18 ár
Bank of America, umsvifamesti
banki Bandaríkjanna, fékk í fyrrakvöld úthlutað 138 milljörðum
dala úr neyðarsjóði bandarískra
stjórnvalda fyrir fjármálafyrirtæki í vanda stödd. Þetta jafngildir
tæpum 17.700 milljörðum íslenskra
króna.
Björgunaraðgerðin felur í sér að
ríkið kaupir hlut í bankanum fyrir
tuttugu milljarða dala og gengur í
ábyrgðir fyrir eignir bankans upp
á afganginn.
Ástæðan er yfirtaka Bank of
America á fjárfestingabankanum
Merrill Lynch, sem óttast var að
fylgdi Lehmans-bankanum í þrot
um miðjan september. Yfirtakan,
sem gekk í gegn um áramótin, var

banknum þyngri þraut en reiknað
var með en það leiddi meðal annars til þess að bankinn tapaði 1,8
milljörðum dala á síðasta fjórðungi í fyrra. Tap sem þetta hefur
ekki sést í bókum Bank of America í átján ár.
Að sögn Bloomberg-fréttaveitunnar hefur hitnað verulega undir
stól Kenneths D. Lewis, forstjóra
Bank of America, í kjölfar þeirra
ófara sem bankinn hefur ratað í.
Auk Merrill Lynch tók bankinn yfir fasteignalánaveitandann
Countrywide Financial, sem rambaði á barmi gjaldþrots þegar fyrirtækið rann í bankann um mitt síðasta ár.
- jab

SVEKKTUR FORSTJÓRI Staða stærsta
banka Bandaríkjanna þykir arfaslæm
eftir kaup á fjármálarisum í vanda.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Mikið úrval ljósa

A
L
A
S
T
Ú
%
0
7
10 -

r
u
t
t
á
l
s
f
A

Opið laugardag 11:00 - 16:00
www.rafkaup.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Óvænt samstaða og þrek.

Framsókn meldar
sig til leiks á ný
JÓN KALDAL SKRIFAR

U

ndanfarin ár hefur Framsóknarflokkurinn verið allra
flokka iðnastur við að geta af sér ýmsar óvæntar fréttir.
Sama var upp á teningnum í gær, á fyrsta degi flokksþing flokksins. Nú bar hins vegar svo við að óvæntu
fréttirnar voru ekki vandræðalegar fyrir flokkinn. Formaðurinn var ekki farinn í fússi, enginn að vega að flokkssystkinum úr launsátri eða annar hallærisgangur. Þvert á móti bárust
um kvöldmatarleytið þau tíðindi af flokksþinginu í Valsheimilinu
að óvenju mikil samstaða hefði náðst í erfiðu máli. Þingið hafði sem
sagt samþykkt, með drjúgum meirihluta, ályktun um að Ísland eigi
að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Í sjálfu sér þarf ekki að koma á óvart að flokksþingið hafi komist
að þessari niðurstöðu. Hins vegar hafa örugglega mjög fáir séð
fyrir hversu afgerandi stuðning ályktunin fékk.
Þeirra á meðal voru tveir af frambjóðendum til formanns Framsóknarflokksins, þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Höskuldur Þórhallsson.
Í Fréttablaðinu í gær kom fram að báðir voru varla meira en
hálfvolgir í afstöðu sinni til aðildarumsóknar. Höskuldur sagðist
vera efasemdamaður í þeim efnum og Sigmundur sagðist hafa á
tilfinningunni, eftir ferðalög um landið, að fjölmargir framsóknarmenn væru mjög mótfallnir því að sækja um aðild.
Væntanlega hefur það komið þeim félögum jafn óþægilega á
óvart þegar kom í ljós við talningu atkvæða að ályktunin hafði
verið samþykkt með um áttatíu prósent atkvæða. Kosningar gerast
varla meira afgerandi.
Það hlýtur líka að vera formannskandídötunum báðum áhyggjuefni hversu illa þeir lásu í afstöðu flokksbræðra sinna og systra í
þessu grundvallarmáli.
Þriðji kandídatinn, Páll Magnússon, má aftur á móti vel við una.
Afstaða hans lá skýrt fyrir. Hann studdi ályktun um aðildarviðræður.
Hvort þessi munur á frambjóðendunum gefi einhverja vísbendingu um gengi þeirra í formannskjörinu á sunnudag er annað mál.
Eins undarlega og það kann að hljóma, hefur örlað á þeirri stemningu meðal framsóknarmanna að það sé ekki mönnum til framdráttar að hafa starfað fyrir flokkinn síðastliðinn áratug. Það hefur
Páll einmitt á afrekaskránni umfram hina tvo, þó hann hafi ekki
verið í fremstu víglínu.
Fyrir Framsóknarflokkinn veltur mikið á að góð samstaða náist
um næsta formann. Flokkurinn hefur búið við þá raunverulegu
hættu að leysast upp í innanflokksátök og hann væri hættur að
skipta máli. En ef eitthvað er að marka upphaf flokksþingsins er
meira lífsmark með framsókn en margir gerðu ráð fyrir. Þar á
meðal sá sem þetta skrifar.
Framsóknarmenn eru búnir að marka sér skýra Evrópustefnu
og ekki er hægt annað en að bera virðingu fyrir viðleitni þeirra við
að bylta flokknum innan frá.
Það verður spennandi að sjá hvort Sjálfstæðisflokkurinn búi yfir
sama þori og þreki þegar þeirra stóra samkoma rennur upp eftir
hálfan mánuð.

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.

AFFALL – ÚTBOÐ
Veiðimenn, Veiðifélög.

Veiðifélag Affalls í Rangárvallasýslu óskar hér með eftir
tilboði í lax- og silungsveiði á starfssvæði félagsins
fyrir árin 2009 til 2011 að báðum árum meðtöldum.
Heimild er fyrir 4 stöngum.
Félagið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er
eða hafna öllum.
Frestur til að skila tilboðum rennur út 10. febrúar 2009.
Tilboðum skal skilað til formanns veiðifélagsins,
Önundar S. Björnssonar
Breiðabólstað
861 Hvolsvöllur.
S. 487 8010; 898 2525

Leyndardómar Mylluseturs

BMX?

„Leyndardómur Mylluseturs afhjúpaður“. Svo hljóðaði fyrirsögn á Vísi í gær.
Einlægum Tinnaaðdáendum til sárra
vonbrigða fjallaði fréttin ekki um nýja
Tinnabók, en eins og allir vita bjó
Kolbeinn kafteinn á Myllusetri,
en áður áttu glæpabræðurnir Þröstur og Starri húsið.
Nei, fréttin fjallaði um
eignarhald á Myllusetri,
aðaleiganda Viðskiptablaðsins.
Nú hefur það verið upplýst
að aðaleigandi er Róbert
Wessmann. Vonandi verða
viðskiptahættir Kolbeins kafteins,
sem einkenndust af kjarnyrtu,
hreinskiptu sjóaramáli, í hávegum hafðir hjá félaginu, frekar en
glæpska þeirra fuglabræðra.

Björn Ingi Hrafnsson hefur nú látið
af störfum hjá Fréttablaðinu og ætlar
að stofna eigin vefmiðil. AMX er einn
slíkur og hafa gárungar velt því
upp að einboðið sé að Björn Ingi
stofni vefinn BMX, enda löngu
kominn tími til að sýna þeim
hjólum viðeigandi virðingu.

Ort vegna greinar
Matthíasi Johannessen, ljóðskáld og fyrrum
ritstjóra Morgunblaðsins,
verður margt að yrkisefni.
Nýjasta kvæðið sem hann
birtir á heimasíðu sinni, matthias.is, er þannig ort í tilefni af
grein í Fréttablaðinu. Greinin
er eftir Eirík Guðmundsson

og ber titilinn „hinu rotna skal kastað
til hliðar“. Kvæði Matthíasar heitir
Eiríks mál og hefst svo:
Hvers vegna skyldu þeir ekki/
mega vera ríkir,/ef þeir láta okkur
í friði?
Og áfram spyr skáldið:
Hvers vegna skyldu þeir ekki/
mega hlusta á Elton John/ef
þeir láta okkur í friði?
Og Matthías lýkur kvæðinu
á viðeigandi hátt:
En vildum við að þeir/létu
okkur í friði?//Spyrjum leigupennana, spyrjum/Mæðrastyrksnefnd,//spyrjum Elton
John!

kolbeinn@frettabladid.is

Viðreisn lýðræðisins
Æ

betur opinberast hvílíkt bananalýðveldi Ísland er. Eða er
hægt að kalla það lýðræði að helmingur þingmanna sé í svonefndum „öruggum sætum“ og þurfi
ekki að hafa áhyggjur af kjósendum í kjörklefunum? Er hægt að
tala um Alþingi sem æðstu stofnun þjóðarinnar þegar það nýtur
vantrausts meirihluta kjósenda og
er afgreiðslustofnun fyrir framkvæmdavaldið? Var það lýðræði
þegar tveir menn breyttu upp á
sitt einsdæmi utanríkisstefnunni
og gerðu þjóðina að henni forspurðri og þingi hennar að aðila
að ólöglegri hernaðarinnrás inn í
fjarlægt ríki?

inum, kjósendum til glöggvunar,
en um röð frambjóðenda réði eingöngu röðun kjósendanna sjálfra í
kjörklefanum líkt og gerist í prófkjörum.

Breytingar á kosningalögum
Ef niðurstaða síðustu skoðanakönnunar um fylgi flokka gilti í
kosningum myndu atkvæði 16.000
kjósenda tveggja minnstu flokkanna falla „dauð“ og þeir rændir
fjórum þingmönnum vegna reglunnar um 5% lágmarksfylgi. Það
eru næstum jafn mörg atkvæði og
greidd voru samtals í Norðvesturkjördæmi í síðustu kosningum.
Myndu íbúar þar sætta sig við
að eiga engan þingmann? Það er
engin afsökun að breytingar geti
ekki tekið gildi fyrr en eftir þarnæstu kosningar.
Breytingar á kosningalögum,
sem afnema 5% þröskuldinn og
innleiða beint persónukjör í kjörklefann er hægt að lögleiða strax
og kjósa eftir þeim við næstu
kosningar sem þurfa að verða á
þessu ári. Slíkar breytingar gætu
falist í því að kjósendur krossuðu
við lista flokkanna sem fengju þau
atkvæði á beinan hátt, flokkarnir
röðuðu upp á lista sína á kjörseðl-

14:2 stjórnmál
Prófkjörin eru gallagripir. Aðeins
í kjörklefanum er kjósandinn í
friði í einrúmi. Þessi einfalda og
auðvelda breyting er prófsteinn
á raunverulegan lýðræðisvilja
stjórnmálamanna. Ef alþingismenn treysta sér ekki einu sinni
til að byrja viðreisn lýðræðisins og
Alþingis með þessu, er ekkert að
marka lýðræðishjal þeirra. Ríkisstjórnin er í svipuðum sporum og
íslenska landsliðið í knattspyrnu
var eftir 14:2 ósigurinn fræga.
Hvað gerðu menn þá? Jú, þeir
stokkuðu liðið upp og náðu jafntefli við Dani í næsta landsleik.
Ríkisstjórnin er landslið okkar
í málefnum þjóðarinnar og það
sama verður að gerast þar og
hjá knattspyrnulandsliðinu eftir
14:2. Ríkisstjórnin virðist ætla að
þumbast við og treysta á gamla
fyrirbærið að fólk gleymi. En
fólk mun verða minnt á ástandið á hverjum degi þegar veskið
verður tekið upp að minnsta kosti

ÓMAR RAGNARSSON

Í DAG | Lýðræði

næstu tvö ár. Best yrði ef hér yrði
mynduð neyðarstjórn sem gengist
fyrir breytingum á kosningalögum og stjórnarskrá í þá veru sem
Íslandshreyfingin lagði til fyrir
kosningarnar 2007. Ráðherrar
yrðu að segja af sér þingmennsku
og mættu ekki vera í störfum fyrirtækja og stofnana. Þar fyrir utan
mætti hugsa sér að líkt og í Bandaríkjunum yrði forsetinn bæði þjóðhöfðingi og oddviti framkvæmdavaldsins. Úr því að þúsund sinnum
stærri þjóð getur haft það þannig,
er líka hægt að hafa það þannig
hér og fækka bæði ráðherrum og
þingmönnum. Líka má hugsa sér
að forseti Alþingis yrði kjörinn
beint af þjóðinni og bæri ábyrgð á
ríkisstjórninni og skipan hennar.

Nú eða aldrei
Nú er ekki aðeins hægt að segja:
burt með sjálftöku-, oftöku- og
spilingarstjórnmálin heldur líka:
burt með 14:2 stjórnmálin! Ef lýðræðisbylting verður ekki núna
með breytingum á kosningalögunum strax, uppstokkun og nýja
stjórnarskrá sem hægt yrði að
afgreiða á sérstöku stjórnlagaþingi, verður hún aldrei. Nú
spretta upp öflugar grasrótarhreyfingar utan þings sem krefjast breytinga. Íslandshreyfingin
er slík hreyfing utan þings sem
hefur alla sína tíð krafist þess
að lögð verði af sú skammtímasýn, græðgisvæðing og tillitsleysi
gagnvart afkomendum okkar sem
komið hefur okkur þangað sem
við erum komin nú. Það verður að
snúa við blaðinu – strax!
Höfundur er formaður Íslandshreyfingarinnar – lifandi lands.

Glæsilegir Reykjavíkurleikar
UMRÆÐAN
Kjartan Magnússon skrifar um
Alþjóðlegu Reykjavíkurleikana

K

árlegur viðburður í borgarlífinu. Stefnt er
að áframhaldandi fjölgun þátttakenda og að
innan nokkurra ára fullnægi leikarnir þeim
alþjóðlegu kröfum, sem geri keppendum
kleift að öðlast stig til þátttöku á stórmótum eins og Ólympíuleikum og heimsmeistarakeppni.

röftugt íþróttafólk mun fylla Laugardalinn af lífi og fjöri um helgina á
Alþjóðlegu Reykjavíkurleikunum, sem þar
Afrek í ferðaþjónustu
eru haldnir í fimmta sinn. Reykjavíkurleikarnir hafa orðið fjölmennari og öflugri
Mikill metnaður einkennir mótshaldið og er
KJARTAN
með ári hverju og eru nú um 2.500 keppánægjulegt að sjá hve margir erlendir keppMAGNÚSSON
endur skráðir til leiks, þar af 300 erlendir.
endur koma á leikana. Það er ekki síður dýrKeppt er í tíu íþróttagreinum að þessu sinni; badmætt fyrir íslenskt íþróttafólk að fá að spreyta sig
mintoni, dansi, listhlaupi á skautum, fimleikum,
og öðlast keppnisreynslu á alþjóðlegu móti sem þó
frjálsíþróttum, júdó, keilu, skylmingum, sundi og
er haldið á heimavelli. Aðstandendur leikanna eru
sundi fatlaðra.
að mínu mati einnig að vinna afrek í ferðaþjónustu
Fjölmargir sigursælir keppendur verða á mótmeð því að festa í sessi íþróttaviðburð sem laðar
inu, þar af tveir verðlaunahafar frá Ólympíuleiknokkur hundruð ferðamenn til Íslands á þeim tíma
unum í Peking sl. sumar. Þetta eru Norðmennirnir
ársins sem minnst er að gera. Á leikum sem þessum
Alexander Dale Oen, Evrópumeistari og silfurverðkemur það vel í ljós að hin mörgu íþróttamannvirki
launahafi á Ólympíuleikunum í 100 metra bringuí Laugardal mynda afar sterka heild. Hafa margir
sundi, og Sara Nordenstam, bronsverðlaunahafi í
erlendir keppendur lokið lofsorði á hina fjölbreyttu
200 metra bringusundi í Peking og Evrópumethafi
aðstöðu sem þar er á einum stað og nýtist því einkar
í sömu grein. Færeyingurinn Pál Joensen lætur sig
vel til alþjóðlegs keppnishalds.
heldur ekki vanta en hann er Evrópumeistari unglFyrir hönd íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkinga í 400, 800 og 1.500 metra skriðsundi.
ur óska ég borgarbúum til hamingju með Alþjóðlegu
Alþjóðlegu Reykjavíkurleikarnir eru haldnir af
Reykjavíkurleikana og óska öllum keppendum góðs
Íþróttabandalagi Reykjavíkur (ÍBR) og aðildargengis um helgina.
félögum þess með stuðningi Reykjavíkurborgar.
Leikarnir hafa orðið glæsilegri með hverju árinu
Höfundur er formaður
sem líður og er stefnt að því að þeir verði framvegis
íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur.

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 VIÐSKIPTARITSTJÓRI: 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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Ferðaþjónustan í upphafi árs
UMRÆÐAN
Erna Hauksdóttir skrifar um ferðaþjónustuna

Í

óvart að í niðurstöðum könnunar sem SAF gerðu nýlega meðal
félagsmanna sinna um afstöðu
þeirra til Evrópusambandsins,
að 83% þeirra voru mjög eða
frekar hlynnt því að evra yrði
tekin upp. Það skiptir nefnilega
mestu að hafa kostnað og tekjur
í sömu mynt.

upphafi árs velta menn jafnan
fyrir sér horfum fyrir árið og
hafa Íslendingar sjaldan horft
með jafn mikilli óvissu á árið
fram undan. Bankahrunið og
Alþjóðleg barátta
afleiðingar þess hefur sett tilum ferðamanninn
veru bæði fólks og fyrirtækja
ERNA
í nýja stöðu sem í raun er óljós
Við hverju ætli megi búast á
HAUKSDÓTTIR
þótt ljóst sé að hún er mun verri
næsta ári? Samkvæmt upplýsen við höfum áður séð. Staða fyrirtækjingum frá ferðaskrifstofum sem flytja
anna í ferðaþjónustu er býsna misjöfn
ferðamenn inn til landsins er gríðarleg
enda eru margvísleg fyrirtæki í atvinnuóvissa ríkjandi. Bókanir hópa eru svipgreininni. Mörg fyrirtæki hafa fjárfest
aðar og á sama tíma á síðasta ári en það
mikið síðustu misseri og tekið til þess
á eftir að koma í ljós hvort erlendum
lán í erlendri mynt og er skuldastaða
ferðaskrifstofum tekst að selja í ferðþeirra nú mjög slæm. Við fáum gjarnirnar. Það er líka mikil óvissa um þá
an þá spurningu núna hvort ekki sé fínt
ferðamenn sem koma á eigin vegum með
fyrir ferðaþjónustuna að fá þessa miklu
stuttum fyrirvara, en slíkt ferðamynstgengislækkun! Það má að sönnu svara
ur hefur verið að færast í aukana síðustu
því til að vitaskuld geta erlendir ferðaárin. Það er mjög mikill samdráttur í
menn keypt ýmsar vörur og þjónustu
hvataferðum þar sem fyrirtæki um allan
á lægra verði í erlendri mynt en áður,
heim halda að sér höndum í þeim efnum
a.m.k. tímabundið. Það er þó ljóst að
og almenn fækkun fólks í viðskiptaerindgengislækkunin veldur mikilli verðum. Enn fremur verða mun færri ráðbólgu og hækkun lána sem enda auðvitstefnur á þessu ári en í fyrra og hefur
að í hærra verðlagi. Á árinu 2007 var
það ekki aðeins með efnahagsástandið að
gengi íslensku krónunnar reyndar alltgera, það var fyrirséð. Það sem stjórnar
of hátt, það var augljóst að það gat ekki
eftirspurn erlendra ferðamanna er fyrst
gengið til lengdar. Samtök ferðaþjónustog fremst efnahagsástandið í heimaunnar hafa í mörg ár bent á að það skipti
landinu, þótt fleira komi til. Gengisstaða
ekki öllu hvort gengisvísitalan sé 10-20
krónunnar virðist ekki hafa úrslitaáhrif
stigum fyrir ofan eða neðan meint jafná ákvörðun um ferðalagið til Íslands en
vægisgengi, það skiptir öllu máli að hún
hefur áhrif á eyðsluna þegar til landssveiflist ekki jafn mikið og hún hefur
ins er komið. Ísland er ekki áfangastaðgert í gegnum tíðina. Það er mjög erfur sem valinn er árlega eins og suðrænitt fyrir fyrirtækin, sem þurfa að verðar strendur eru fyrir marga. Því hefur
leggja þjónustu sína langt fram í tímann,
staða gengisins ekki sömu áhrif. Þess
að vita aldrei hvað muni koma upp úr
vegna hafa samtökin fyrst og fremst
kassanum þegar ferðamaðurinn greiðir
kallað á stöðugleika í gengismálum.
reikninginn. Sveiflur sem þessar koma
Efnahagsástandið í okkar helstu viðí veg fyrir virka áætlanagerð innan fyrskiptalöndum er ekki beysið og því kvíða
irtækjanna og hafa mjög neikvæð áhrif
menn samdrætti í ferðalögum. Það verðá afkomu þeirra. Það kom því ekki á
ur þó bitist um ferðamennina á alþjóð-

legum mörkuðum og þá er eins gott að
Ísland verði ekki útundan vegna sparnaðar í markaðssetningu, en framlög til
landkynningar eru mjög góð fjárfesting
sem kemur margföld til baka. Þeir uppskera sem sá!

Mikilvægi ferðaþjónustunnar
Ég hef oft furðað mig á því að heyra
fólk, jafnvel þingmenn og framámenn
í atvinnulífinu, telja upp atvinnugreinar án þess að minnast einu orði á ferðaþjónustu. Hún er sífellt mikilvægari í
bæði gjaldeyrissköpun og atvinnusköpun
um land allt. Það hefur orðið gríðarlegur vöxtur í greininni síðustu árin, 60%
aukning í komum erlendra ferðamanna
frá árinu 2000.

Það er mjög erfitt fyrir fyrirtækin,
sem þurfa að verðleggja þjónustu sína
langt fram í tímann, að vita aldrei
hvað muni koma upp úr kassanum
þegar ferðamaðurinn greiðir reikninginn.
Samkvæmt nýjum ferðaþjónustureikningum Hagstofunnar (Tourism Satellite Account) sem birtust nýlega og ná til
ársins 2006 kom í ljós að árið 2006 skilaði ferðaþjónustan 19% allra gjaldeyristekna þjóðarinnar og var þó mikil fjármálaþjónusta það árið, en því er ekki að
heilsa nú. Heildarkaup á ferðaþjónustu í
landinu á sama tíma voru 135 milljarðar eða 11,5% af landsframleiðslu sem er
tvöfalt meira en það sem áliðnaðurinn
skilaði en augu stjórnvalda hafa beinst
mikið að þeirri atvinnugrein síðustu
árin.
Við hjá Samtökum ferðaþjónustunnar
höfum lengi haldið því fram að verðmæti
ferðaþjónustunnar séu mun meiri en falist hefur í hefðbundnum upplýsingum
Hagstofunnar fram að þessu og hefur
það nú komið í ljós með þessum nýju

ferðaþjónustureikningum þar sem bæði
beinar og afleiddar tekjur eru taldar.
Það eru þrjár burðarstoðir í gjaldeyrissköpun á Íslandi – sjávarútvegur,
ferðaþjónusta og stóriðja. Ísland verður ekki í bráð fjármálamiðstöð heimsins eins og hugur margra stóð til en
það eru mýmörg önnur tækifæri fyrir
menntaða Íslendinga, vísindafólk, sérfræðinga í orkuiðnaði, hönnuði og annað
listafólk. Það er mikil þörf fyrir auknar gjaldeyristekjur á Íslandi núna og því
þurfa stjórnvöld að huga vel að þörfum
atvinnulífsins svo hámarka megi tekjurnar.
Það eru mikil tækifæri í íslenskri
ferðaþjónustu þrátt fyrir tímabundna
erfiðleika og mikla óvissu, það þarf að
þróa nýja ferðamannastaði og gæta þess
að leggja áherslu á að erlendir ferðamenn geti bæði kynnst lífi þjóðarinnar
og notið náttúrunnar og menningu um
leið og við bjóðum þeim góðan mat úr
næsta umhverfi og góða þjónustu. Það
eru líka mikil tækifæri fólgin í aukinni
þjónustu við íslenska ferðamenn sem
munu trúlega stórauka ferðir um eigið
land nú þegar erlendur gjaldeyrir er orðinn mun dýrari en áður.
Við verðum að horfa með bjartsýni
fram á veginn og muna að viðhorf okkar
hafa áhrif á árangurinn. Vonast er til að
gengi krónunnar styrkist á næstu mánuðum, verðbólgan hjaðni og vextir lækki
og hægt verði að afnema gjaldeyrishöft
sem eru óþolandi bremsa á atvinnulífið.
Það þarf sérstaklega að huga að rekstrarumhverfi fyrirtækjanna við þessar aðstæður. Við þurfum á framsækni,
bjartsýni, skapandi hugsun og frumkvöðlakrafti á öllum sviðum að halda
– sama kraftinum og var hér í góðærinu
og skapaði svokallaða útrás en þarf nú að
beina í heilbrigðari farveg, heilbrigðari
útrás.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Samtaka ferðaþjónustunnar.

STYRKTU
STÖÐU ÞÍNA!


Kynntuþérsóknarfæriáwww.opnihaskolinn.is
LENGRI NÁMSKEIÐ

STYTTRI NÁMSKEIÐ

TUNGUMÁL / LANGUAGES

Rekstrarogfjármálanám

Gerðfjárhagsáætlana

BasicSpokenEnglish

Ánámskeiðinuerfjallaðumalltþaðhelsta
semtengistrekstriogfjármálum.
Hagnýttfyrirþásemviljaaukafærnisínaí
fjármálumogrekstrilítillaogmiðlungsstórra
fyrirtækja.
Námskeiðiðhefst10.febrúar.

Námskeiðfyrirþásemviljaaukafærnisínaígerð
fjárhagsáætlana.Námskeiðiðersamtals18klst.
Námskeiðiðhefst26.Janúar.

Participantsworksystematicallyon
increasingtheiruseofbasicvocabularyand
phrases.Suitableforbeginners.
ThecoursestartsJanuary26.

Almennirbókarar
Hagnýtt48klst.námskeiðfyrirþásemhafa
einhverngrunníbókhaldioghyggjastsækja
umínámiðViðurkenndirbókarar.
Námskeiðiðhefst3.mars.

Vefstjórnun
Námskeiðfyrirstarfandivefstjórasemvilja
aukafærnisínaogkynnastnýjumaðferðumí
vefmálumoghvaðeraðskilabestum
árangri.
Námskeiðiðhefst25.febrúar.

Diplómanám
FagMenntbýðuruppádiplómanám
samhliðavinnu.Fjölbreyttarleiðiríboði.
Námiðtekureittár.

Fjármálfjölskyldunnar
Fjallaðerumhelstuatriðisemvarðafjárhagheimilanna
viðnúverandiaðstæður.
Námskeiðiðferfram28.janúar.

Evrópuréttur
16klst.námskeiðfyrirþásemviljafáinnsýní
grundvallarþættiEvrópuréttarins,innleiðinguá
EvrópulöggjöfoghlutverkstofnanaESB.
Námskeiðiðhefst10.febrúar.

Samrunifyrirtækja
Hagnýttnámskeiðsemhentarvelþeimsemeruaðskoða
möguleikannásamrunaeðayfirtökufyrirtækja.
Námskeiðiðferfram11.febrúar.

Fjármálastjórnunfyrirtækja
Hagnýtt4raklst.námskeiðþarsemfariðeryfir
fjármálastjórnunfyrirtækjaínúverandiárferði.
Námskeiðiðferfram26.febrúar.

KynntuþérnámsframboðOpnaháskólansnánaráwww.opnihaskolinn.is ogskráðuþigápóstlista.
NánariupplýsingarveitirAuðurHrefnaGuðmundsdóttir,audurhg@ru.is,s.5996368

AdvancedSpokenEnglish
Thecourseisanadvancedcourseinwhich
participantsworkonadvancedvocabulary
andformalstructuresofcommunication.
ThecoursestartsJanuary26.

SpanishforProfessionals
Thisisacourseforallthosewhowishto
startstudyingSpanishinabusinesscontext.
Itisafirstapproachtothelanguageandto
theculture.
ThecoursestartsJanuary26.

SpokenSpanish
ThosewhowishtopractisetheirSpanish
speakingskillsandbuildontheirconfidence
inusingSpanishforprofessionaland
travelpurposes.
ThecoursestartsFebruary19.
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VIÐ ERUM EKKI AÐ FINNA UPP HJÓLIÐ EN VIÐ ERUM KANNSKI AÐ MÁLA ÞAÐ Í ÖÐRUM LITUM Pétur Jóhann Sigfússon og Sigurjón Kjartansson segja fólki Sannleikann í Borgarleikhúsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sannleikurinn mun koma fram
Hinn 6. febrúar hefjast í Borgarleikhúsinu sýningar á einleiknum Sannleikurinn. Verkið er gamall draumur Péturs Jóhanns
Sigfússonar sem nú rætist með aðstoð Sigurjóns Kjartanssonar. Dr. Gunni hitti höfundana og rakti úr þeim garnirnar yfir funheitum súkkulaðimúffum.

B

orgarleikhúsið er með
mötuneyti á þriðju hæðinni fyrir leikara og
starfsfólk. Það lítur út
eins og Kaffi Mensa,
kaffihús sem var í Lækjargötu á síðustu öld. Ég hef orð á þessu
og Sigurjón veit alveg hvað ég er að
meina. Ekki Pétur enda er hann yngri
en við og hefur meiri áhuga á funheitum súkkulaðimúffum sem lagðar eru
fyrir okkur. Við fáum okkur ískalda
nýmjólk með. Mig langar að vita allt
um Sannleikann. Til dæmis hvernig
uppbyggingin á verkinu er.
„Þetta er einleikur, en samt smá
uppistand líka,“ segir Pétur. „Það er
texti sem ég hef lært utan að en ég get
alveg farið út af honum. Eins og nafnið gefur til kynna er leikritið um sannleikann. Hinn raunverulegi sannleikur mun koma fram í enda verksins,
en ég fer um víðan völl í leit minni að
honum.“
Er það hinn endanlegi sannleikur?
„Já, enda held ég að það sé bara einn
einfaldur grunnsannleikur,“ segir Sigurjón djúpspakur. „Fólk mun koma í
þungum þönkum út af sýningunni.“
En er sannleikurinn fyndinn?
„Neeee …“
„Tja, jú jú, hann er fyndinn!“ fullyrðir Pétur.
Kemurðu fram í búningum? Skiptirðu um föt?
„Já, ég skipti oft um föt, en aldrei í
sýningunni,“ segir Pétur og flissar.

Kúl og klassísk sýning
Allir þekkja Pétur Jóhann, enda er
hann súperstjarna. Hlutverk hans í
Næturvaktinni varð það innlegg í sameiginlegan grínbanka þjóðarinnar sem
þurfti til. Sigurjón á hlut í uppgangi
grínistans, réð hann í útvarpsþáttinn
Ding Dong á Radíó á sínum tíma og
þaðan fór allt upp á við. „Ég bjó þennan
strák til!“ segir Sigurjón í gríni. Mér
virðist sem Sannleikurinn sé eitthvað
sem Pétur er einna ánægðastur með af
ferlinum og spenntastur fyrir.

„Pétri leyfist meira
en öðrum.
Hann
er bara
þannig.“
Sigurjón
Kjartansson

„Ég er búinn að ganga með þennan
draum í maganum lengi,“ segir hann.
„Alveg síðan ég hitaði upp fyrir Jón
Gnarr í Ég var einu sinni nörd í Loftkastalanum langaði mig að vera með
mína eigin sýningu. Síðan þá hefur
maður verið í þessu þorrablóts/árshátíðarharki. Þar eru allt aðrar forsendur. Þar er maður pantaður og þarf að
standa fyrir sínu. Þetta er allt öðruvísi. Allt fólkið í salnum er mætt til
að horfa á mig. Þessi löngun að gera
sýningu varð kveikjan en hugmyndin stoppaði þar. Ég var ekki með neitt
meira. Ég á í tölvuverðum erfiðleikum
með að koma einhverju frá mér á blað
og þar kom Sigurjón sterkur inn. Hann
er flinkur í að fanga það sem ég er að
röfla. Hann er samt meira en ritari því
hann kom oft með tillögur og á stóra
hluta í verkinu. Hann bjó líka til brýr
á milli alls konar grínbúta sem ég var
með. Hann pældi í þessu á Tenerife.“
„Meira í Súðavík, myndi ég segja,“
segir Sigurjón. „Sýningin er búin að
vera olnbogabarn hjá okkur lengi.
Pétur var alltaf að hætta við og missa
móðinn og ég bakkaði hann alveg upp
í því: „Já, já, hættum bara við þetta,“
sagði ég. En svo komst þetta almennilega í gang og fór að mótast síðsumars í fyrra. Þegar Stefán Jónsson leikstjóri kom inn í þetta fór allt á stað
fyrir alvöru.“
Er Sannleikurinn í anda einhvers
sem maður þekkir, til dæmis Ég var
einu sinni nörd?
„Þetta er miklu meira verk,“ segir
Sigurjón. „Þetta er ekki uppistand þar
sem einn gæi labbar um með míkrófón og segir brandara. Það er gríðarleg leikmynd og mikil hljóðmynd. Það
er mikið lagt í þetta og þetta er kúl
sýning.“
„Efnislega er ég ekki að velta mér
upp úr æsku minni eða samskiptum
við hitt kynið,“ segir Pétur. „Maður er
dálítið búinn að blóðmjólka það.“
„Við byrjuðum samt fyrst að skrifa
á þeim nótum – „ég var fyndni gæinn
en engar stelpur vildu sofa hjá mér“ og

eitthvað þannig – en það var bara eitthvað svo dæmigert að við slaufuðum
því,“ segir Sigurjón.
„það eina sem ég vissi var að mig
langaði að fara aðrar leiðir en þessar auðveldu uppistandsleiðir,“ segir
Pétur.
„Þetta er ekki dæmigerð sýning og
ekki frumleg heldur. Hún hefði eiginlega getað verið skrifuð svona 1930,
fyrir utan að það voru engar tölvur þá.
Það er eitthvað gamaldags við þessa
sýningu, klassískt,“ segir Sigurjón.
„Við erum ekki að finna upp hjólið en við erum kannski að mála það í
öðrum litum,“ segir Pétur.

aðskildu frá þessu,“ segir Sigurjón.
„Sem er bara fínt,“ segir Pétur. „Það
er ágætt að geta komist eitthvert þar
sem ekki er verið að tala um þessa
blessuðu kreppu. Geta bara komist í
heimspekilegt bull.“
Hvernig er húmorinn í Sannleikanum, er þetta græskulaust grín eins og
til dæmis hjá Sveppa og Audda eða
kaldhæðið eins og til dæmis hjá Jóni
Gnarr og Sigurjóni?
„Ég myndi segja að ég væri einhvers
staðar þarna mitt á milli, en ég er
náttúrlega langt fyrir ofan alla þessa
gæja. Nei nei, ég segi svona. Húmorinn rokkar þarna á milli.“

Efnislega er ég ekki að velta mér upp
úr æsku minni eða samskiptum við
hitt kynið. Maður er dálítið búinn að
blóðmjólka það.
Pétur Jóhann
Kreppufrí sýning
Nú langar mig að spyrja mjög djúprar spurningar. Ég vara þá við og spyr
svo: Hefur hlutverk ykkar sem listamanna breyst eftir að kreppan skall
á með þunga? Hafið þið endurskoðað
tilgang ykkar sem listamanna?
„Neeei, allavega ekki ég,“ segir
Pétur.
„Maður hefur haldið í þá klisju
að þegar kreppa kemur þá vilji fólk
afþreyingu,“ segir Sigurjón. „Kreppan er nú bara búin að standa yfir í 100
daga og maður er ekki byrjaður að
endurskoða neitt enn þá. Reynir bara
að halda sínu striki.“
Er þetta kreppufrí sýning?
„Mig minnir það. Það er þá ekki
nema eitthvað mjög lítið sem ég er að
tala um kreppuna,“ segir Pétur.
„Samt er leikstjórinn rosalegur mótmælandi, haldandi ræður með Herði
Torfa, en hann hefur haldið því alveg

„Það er einmitt það skemmtilega
með hann Pétur,“ segir Sigurjón.
„Hann byrjaði sem sætur mömmustrákur eins og þeir Sveppi og Auddi
en hefur svo verið að færa sig á aðrar
slóðir.“
Er Sannleikurinn dónaleg sýning?
Ég hef heyrt að þú hafir hleypt upp
árshátíðum með dónakjafti.
„Ha, hefurðu heyrt það?“ segir
Pétur og er greinilega brugðið. „Það
hlýtur að hafa verið Auddi. En nei,
Sannleikurinn er leyfður öllum aldurshópum. Ég hef alltaf dansað á línunni en alltaf reynt að halda mig réttum megin á henni.“
„Pétri leyfist líka meira en öðrum.
Hann er bara þannig,“ segir Sigurjón.
„Jæja, er þetta ekki orðið fínt?“
spyr Pétur og mænir á súkkulaðimúffurnar. Við dembum okkur í þær,
ylvolgar.

JANÚAR ÚTSALA

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

TILBOÐ 199.990
AFSL. 40.000

HEIMABÍÓ MEÐ ALLT AÐ
40% AFSLÆTTI

40% AFSLÁTTUR

22” LCD MEÐ DVD
FULLT VERÐ 79.990

TILBOÐ 59.990

AFSL. 20.000 / 25%

STAFRÆN JVC TÖKUVÉL
FULLT VERÐ 64.990

TILBOÐ 39.990

AFSL. 25.000 / 38%

HÁTALARAR FYRIR MP3 OG iPOD MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

STAFRÆNAR MYNDAVÉLAR MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI
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Blandari
Öflugur 600 W blandari frá
BOSCH, grár eða rauður.
- 2 lítra glerkanna.
- Stiglaus hraðastilling.
- Ræður við að mylja klaka.
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Fullt verð: 7.906
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Útskurðarsett
HURRICANE
útskurðarsett, 20 stk.
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Vnr. 51351611-2

Flísjakki

Útiljós

TRANEMO flísjakki,
blár, stærðir S-3XL.

NEW YORK útiljós, 100W,
IP44, svart eða hvítt.

3afs5lát%
tur
15.999
Fullt verð: 24.900
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Eldhústæki
GROHE eldhústæki með H-sveiflu.
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Vnr. 41348352

Kaffistell
AB kaffistell ferkantað, hvítt.

990
Fullt verð: 2.990
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Forsetaskipti í Bandaríkjunum
Á þriðjudaginn verða mikil hátíðarhöld í Bandaríkjunum þegar Barack Obama tekur við forsetaembætti af George W. Bush.
Sigurganga hans hefur verið ævintýri líkust en nú þarf að standa við stóru loforðin um gagngerar breytingar í bandarískum
stjórnmálum. Guðsteinn Bjarnason skoðar tímamótin í stjórnmálum vestra.

F

áir efast um að einhverra breytinga sé að vænta í bandarískum stjórnmálum strax á næstu
dögum og vikum.
Á þriðjudaginn verður demókratinn Barack Obama orðinn
forseti og á nýju þingi, sem kom saman í
fyrstu viku ársins, er Demókrataflokkurinn
kominn með meirihluta í báðum deildum.
Sextán ár eru síðan bandarískir demókratar
stóðu síðast jafn sterkt að vígi. Þeir hugsa sér
gott til glóðarinnar, en verkefnin sem bíða
verða að teljast fáránlega erfið.
George W. Bush skilur eftir sig stórskuldugan ríkissjóð og efnahag þjóðarinnar í verra
ástandi en Bandaríkjamenn hafa áratugum
saman átt að venjast. Ímynd Bandaríkjanna
erlendis hefur beðið alvarlegan hnekki og
enginn hægðarleikur verður að komast, til
að mynda, út úr kviksyndinu í Írak eða loka
Guantanamo-fangabúðunum svo vel fari.

Heillandi
Væntingarnar sem bundnar eru við Obama
eru reyndar svo miklar að vandséð er hvernig hann ætlar að standa undir þeim. Hann
hefur átt auðvelt með að heilla almenning,
bæði í Bandaríkjunum og um heim allan.
Meira að segja andstæðingar hans í Repúblikanaflokknum, þar á meðal Bush forseti og mótframbjóðandinn John McCain,
gátu ekki annað en hrifist með þegar Obama
hrósaði sigri kosninganóttina í byrjun nóvember.
Í kveðjuræðu sinni á fimmtudag sagði Bush
að arftaki sinn hljóti að vekja bæði vonir og
stolt í brjóstum allra Bandaríkjamanna.
Skrautsýning
Innsetingarathöfnin á þriðjudag verður mikil
skrautsýning og um leið mikill viðburður í
bandarísku þjóðlífi. Reiknað er með því að
tvær milljónir manna mæti í göngugarðinn
mikla í miðri Washingtonborg, þar sem hægt
verður að fylgjast með athöfninni á stórum
sjónvarpsskjám. Færri komast þó að en vilja,
því gríðarleg eftirspurn hefur verið eftir
aðgöngumiðum á athöfnina.
Alla leið frá Kenía kemur amma forsetans
til Washington og fræga fólkið frá Hollywood
lætur sig ekki vanta á svona viðburð. Farið
verður í mikla skrúðgöngu um götur borgarinnar og um kvöldið er svo reiknað með því
að Obama og Michelle mæti á eina tíu dansleiki sem haldnir eru í tilefni af innsetningarhátíðinni.
Hátíð blökkumanna
Dagurinn verður ekki síst hátíðardagur húðdökkra Bandaríkjamanna, sem ætla margir
að taka sér frí í vinnunni til að fylgjast með
þessum sögulega viðburði þegar Bandaríkin eignast fyrsta þeldökka forsetann. Sumir
ætla að hittast í heimahúsum en aðrir safnast
saman í veitingahúsum eða kirkjum.
Stundin verður tvímælalaust tilfinningaþrungin og ekki dregur úr áhrifunum að daginn áður, á mánudaginn kemur, verður dagur
Martins Luther King haldinn hátíðlegur í
Bandaríkjunum.
Réttindabarátta svartra hefur loksins skilað sér í því sem fáir ef nokkrir hefðu talið
mögulegt fyrir aðeins örfáum áratugum.
Alvaran
Síðan tekur alvaran við. Í vikunni sagði Bush,
á síðasta blaðamannafundi sínum, að fljót-

MIÐPUNKTUR ATHYGLINNAR Allra augu hvíla nú á Barack Obama sem tekur við forsetaembætti Bandaríkjanna þriðjudaginn 20. janúar. Heimsbyggðin bíður eftir

því hvernig honum tekst til að standa við stóru orðin.

Á SPJÖLD SÖGUNNAR Barack Obama ásamt núverandi og fyrrverandi forsetum Bandaríkjanna, þeim
sem enn eru á lífi. Frá vinstri: George H. W. Bush,
forseti 1989-93, Obama, tekur við 2009, George W.
Bush, forseti 2001-2009, Bill Clinton, forseti 19932001, og Jimmy Carter, forseti 1977-81.

Efnahagslífið

LEIÐTOGAR BANDARÍKJANNA NÆSTU ÁRIN Í ársbyrjun kom nýtt þing saman í Washington. Þau Nancy
Pelosi, forseti fulltrúadeildar, og Harry Reid, leiðtogi þingmeirihluta öldungadeildarinnar, sitja þarna hvort
sínu megin við verðandi forseta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HELSTU VALDASTÖÐUR

NORDICPHOTOS/AFP

lega eftir að Obama tekur við muni hreinlega
þyrma yfir hann, þar sem hann situr einn á
forsetaskrifstofunni í Hvíta húsinu og áttar
sig loks almennilega á því að hann situr einn
uppi með ábyrgðina sem fylgir embættinu.
Obama ætlar greinilega að mæta til leiks
vel undirbúinn og taka strax til hendinni.
Hann hefur valið sér samstarfsfólk af kostgæfni og leggur áherslu á að fá til liðs við sig
fólk sem hefur meiri reynslu en hann sjálfur og nýtur ekki aðeins trausts innsta kjarna
Demókrataflokksins heldur þvert á móti andstæðinganna líka. Hann vill sætta ólík sjónarmið og fá sem flesta til liðs við sig.
Hann hefur boðað grundvallarbreytingar
á stefnu Bandaríkjanna jafnt innanlands sem
utan og heimsbyggðin bíður eftir því hvernig til tekst.

BRÝNUSTU VERKEFNIN FRAM UNDAN
Engum dylst að arftaka George W. Bush bíða
erfið verkefni. Hér eru nefnd nokkur þau
helstu.

NORDICPHOTOS/AFP

byggingarstarfi Vesturlanda virðist hafa verið af
skornum skammti.

Guantanamo

Brýnasta verkefnið fyrst í stað, í það minnsta
innanlands, er að takast á við kreppuna miklu.
Obama vonast til að geta strax eftir innsetninguna undirritað lög um 775 milljarða dala
fjárveitingu, innspýtingu í efnahagslífið, sem
nýja þingið hefur strax fengið til umfjöllunar.

Eitt af forgangsmálum Obama er að loka
fangabúðunum í herstöð Bandaríkjanna við
Guantanamo-flóa á Kúbu, þar sem hundruð
fanga hafa mátt þola ótrúlegt harðræði árum
saman án dóms og laga. Meira en 500 hefur
reyndar þegar verið sleppt og eru nú um 250
eftir.

Íraksstríðið

Mið-Austurlönd

Á erlendum vettvangi hefur Obama einsett sér
að ljúka Íraksstríðinu sem allra fyrst. Hvernig
til tekst með það ræður væntanlega miklu
um framtíðarálit jafnt Bandaríkjamanna sem
annarra til stjórnar Obama.

Áratugalangar deilur Ísraela og Palestínumanna
hafa enn náð hámarki með grimmilegum
árásum Ísraelshers á íbúa Gazasvæðisins. Nýr
forseti Bandaríkjanna gæti haft úrslitaáhrif á
framvindu mála þar.

Afganistan

Ímynd Bandaríkjanna

Í staðinn fyrir að beita hernaðarmætti Bandaríkjanna af fullum þunga í Írak ætlar Obama að
beina kröftum hersins meira að Afganistan, þar
sem árangur af jafnt stríðsrekstri sem upp-

Á átta árum hefur George W. Bush eyðilagt
ímynd Bandaríkjanna erlendis svo gersamlega að varla verður neinn hægðarleikur fyrir
Obama að bæta þar úr.

Utanríkisráðherra: Hillary Clinton, forsetafrú
1993-2001, síðan öldungadeildarþingmaður.
Varnarmálaráðherra: Robert Gates, repúblikani, fyrrverandi yfirmaður leyniþjónustunnar
CIA, hefur verið varnarmálaráðherra í ríkisstjórn
Bush síðan 2006.
Fjármálaráðherra: Timothy Geithner, yfirmaður
seðlabankans í New York, starfaði þar áður hjá
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Heilbrigðisráðherra: Tom Daschle, var leiðtogi
þingmeirihluta demókrata í öldungadeild 20012003.
Dómsmálaráðherra: Eric Holder, var næstæðsti yfirmaður dómsmálaráðuneytisins í
valdatíð Bills Clinton.
Heimavarnaráðherra: Janet Napolitano, ríkisstjóri Arizona.
Sendiherra hjá Sameinuðu þjóðunum: Susan
Rice.

Yfirmaður leyniþjónustunnar CIA: Leon
Panetta, var skrifstofustjóri Hvíta hússins í
valdatíð Bills Clinton.
Orkumálaráðherra: Steven Chu, Nóbelsverðlaunahafi í eðlisfræði.
Umhverfisráðherra: Lisa Jackson.
Húsnæðismálaráðherra: Shaun Donovan.
Menntamálaráðherra: Arne Duncan.
Innanríkisráðherra: Ken Salazar.
Landbúnaðarráðherra: Tom Vilsack.
Þjóðaröryggisráðgjafi: James Jones herforingi,
var um hríð æðsti yfirmaður herliðs Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins í Evrópu.
Starfsmannastjóri Hvíta hússins: Rahm
Emanuel, var ráðgjafi Bills Clinton 1992-1998.
Fjölmiðlafulltrúi: Robert Gibbs.
Yfirmaður stjórnarskiptanefndar: John
Podesta.

➜ FJÖLSKYLDA FLYTUR Í HVÍTA HÚSIÐ
Fjölskylduhagir Obama-fjölskyldunnar breytast mikið
við flutninginn til Washington. Barack og Michelle
Obama, ásamt dætrum sínum Söshu, sem er sjö ára,
og Malíu, sem er 10 ára, dvöldust yfir jólin á Havaí,
þar sem Barack fæddist, en héldu til Washington
strax eftir áramótin. Þau flytja þó ekki inn í Hvíta
húsið fyrr en eftir innsetningarathöfnina 20. janúar.
Venjan hefur verið sú að nýr forseti kemur sér fyrst
fyrir í Blair-húsinu svonefnda, sem er rétt handan
Pennsylvania Avenue-götunnar sem Hvíta húsið
stendur við í Washington. Í ár stóð hins vegar svo á
FYRSTI SKÓLADAGURINN Fljótlega eftir
komuna til Washington bjuggu dæturnar
að Blair-húsið var upptekið til 15. janúar þannig að
Sasha og Malía sig undir fyrsta skóladagfjölskyldan þurfti til bráðabirgða að dvelja í tæpar
inn í nýjum skóla.
NORDICPHOTOS/AFP
tvær vikur á lúxushótelinu Hay Adams sem er, eins
og Blair-húsið, í næsta nágrenni Hvíta hússins.
Dæturnar tvær eru þegar komnar í nýjan skóla en eftir að fjölskyldan er flutt í Hvíta húsið verður eitt fyrsta verkefni hennar að finna verðugan hund, sem stendur undir þeim væntingum sem
gerðar eru til hunds bandarísku forsetafjölskyldunnar.
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Kreppuannáll – hundrað dagar
Hundrað dagar voru liðnir á miðvikudaginn síðan Geir H. Haarde bað guð að blessa íslensku þjóðina í sjónvarpsávarpi. Síðan
hefur margt drifið á daga þjóðarinnar, þó að óvíst sé um viðbrögð himnaföðurins. Fréttirnar snerust fyrst um að ná utan um
ástandið, hve slæmt það væri en síðan magnaðist reiði almennings og hefur fengið ýmiskonar útrás. Kolbeinn Óttarsson Proppé

SEPTEMBER
29. sept

■ Glitnir þjóðnýttur. Íslenska ríkið
eignast 75 prósenta hlut í Glitni.

30. sept.

■ Eignarhaldsfélagið Stoðir sækir

um og fær heimild til greiðslustöðvunar í Héraðsdómi Reykjavíkur og gildir hún í þrjár vikur.
■ Geir H. Haarde segist hafa viðrað
hugmyndir um sameiningu banka
sex vikum fyrr.

OKTÓBER
5. okt.

■ Ekkert kemur út úr stífum fundarhöldum í Ráðherrabústaðnum um
helgina. „Þessi helgi hefur skilað
því að við teljum núna ekki lengur
nauðsynlegt að vera með sérstakan
pakka með aðgerðum,“ segir Geir
H. Haarde.

6. okt.

■ Neyðarlög sett á Alþingi um
víðtækar heimildir Fjármálaeftirlitsins til inngripa í íslenskt
fjármálakerfi. Innistæður
tryggðar. Lögin veita ríkissjóði
og Fjármálaeftirlitinu nánast
ótakmarkaðar heimildir til
inngripa í rekstur og starfsemi fjármálafyrirtækja
og víkja til hliðar fjölda
annarra laga og reglna.
■ Kaupþing fær stórt
lán frá Seðlabanka.
Staðfest að sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er komin til
landsins.
■ Sjónvarpsávarp
Geirs H.
Haarde
forsætisráðherra laust
eftir
klukkan fjögur
vegna þeirra miklu erfiðleika
sem steðja að þjóðinni.
■ Seðlabanki Íslands festir
gengið við 175.

7. okt.

■ Fjármálaeftirlitið tekur yfir
Glitni og Landsbankann. Ný
félög stofnuð um innlenda
starfsemi og bankarnir áfram
opnir. Ekkert verður af þjóðnýtingu Glitnis, rætt um að

Kaupþing taki yfir innlenda hluta
Glitnis.
■ Árni Mathiesen fjármálaráðherra
ræðir við kollega sinn Alistair
Darling í síma. Darling fullyrðir að
ríkisstjórn Íslands hefði sagt sér „í
gær að þau ætluðu ekki að standa
við skuldbindingar sínar hér“.
■ Davíð Oddsson kemur fram í
Kastljósi Rúv um kvöldið. Segir
að erlendir kröfuhafar fái ekki
nema „þetta fimm, tíu, fimmtán prósent upp í sínar
kröfur“.
■ Bresk stjórnvöld yfirtaka útibú Landsbankans í Bretlandi
og dótturfélagið
Heritable Bank.
Gert í krafti
löggjafar gegn
hryðjuverkum.
■ Seðlabankinn tilkynnir um 4.000
milljóna evra lán frá Rússlandi,
dregur í land síðar um daginn og
segir lánið ekki í hendi.

8. okt.

■ Bretar beita hryðjuverkalögum
gegn Íslendingum vegna Icesavereikninga Landsbankans í Bretlandi.
■ Dótturfélag Kaupþings í Lundúnum, Singer & Friedlander, sett í
greiðslustöðvun af breska fjármálaeftirlitinu. Eignir Landsbankans í
Bretlandi frystar og innlánsreikningar Kaupþings seldir.
■ Seðlabankinn hættir við fast gengi.
„Þetta er hagfræðilegur barnaskapur,“ segir Þórólfur Matthíasson um
tilraunina.

9. okt.

■ Kaupþing leitar til Fjármálaeftirlitsins síðla dags.
■ Fulltrúi Samfylkingarinnar í bankaráði Seðlabankans segir af sér.

10. okt.

■ Fjármálaeftirlitið tekur Kaupþing yfir.

Þessi helgi hefur skilað því að við
teljum núna ekki lengur nauðsynlegt að vera með sérstakan
pakka með aðgerðum

14. okt.

■ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra segir skynsamlegt að
stjórn Seðlabankans víki.
■ Sendinefnd undir forystu alþjóðasviðs Seðlabankans flýgur til
Rússlands. Viðræður um 4.000
milljóna evra lán hefjast í
Moskvu.

15. okt.

■ Geir H. Haarde boðar
að unnin verði hvítbók
um ástandið og
sérstök rannsóknarnefnd
skipuð.
■ Seðlabankinn lækkar stýrivexti
um 3,5 prósent sem verða þá 12
prósent.
■ Seðlabanki Íslands dregur 400
milljónir evra á lánalínur frá seðlabönkum Danmerkur og Noregs.
■ Tryggvi Þór Herbertsson, efnahagsráðgjafi forsætisráðherra, lætur af
störfum.
■ Ríkisstjórnin felur breskri lögmannsstofu að kanna grundvöll
málshöfðunar á hendur breskum
stjórnvöldum fyrir aðgerðir þeirra
gegn íslenskum fyrirtækjum.

Geir H. Haarde 5. október
herra, segir að það myndi misbjóða
íslensku þjóðinni, ef breskar
flugsveitir yrðu fengnar til að gæta
lofthelgi Íslands í desember.

24. okt.

■ Ríkisstjórnin óskar formlega eftir
samstarfi við AGS um að koma
á efnahagslegum stöðugleika á
Íslandi.
■ Poul Thomsen, yfirmaður Evrópudeildar AGS, segir AGS gera ráð fyrir
tíu prósenta samdrætti í innanlandsframleiðslu sem þýðir að
þjóðin er að ganga í gegnum „áfall
án fordæmis,“ eins og Thomsen
orðaði það.

27. okt.

■ Íslensk stjórnvöld óska formlega
eftir láni frá hinum Norðurlandaþjóðunum.

28. okt.

■ Seðlabankinn hækkar stýrivexti í 18
prósent.
■ Færeyska landstjórnin samþykkir
að veita Íslendingum sex milljarða
króna lán.

31. okt.

■ Hundruð uppsagnarbréfa streyma
til landsmanna á síðustu dögum
októbermánaðar.
■ Ráðherrar Samfylkingarinnar ítreka
í ríkisstjórn að Davíð Oddsson starfi
alfarið í umboði Sjálfstæðisflokksins.

16. okt.

■ Upplýst að Baldur Guðlaugsson,
ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, seldi hlutabréf sem hann átti í
Landsbankanum um mánuði áður
en Fjármálaeftirlitið yfirtók rekstur
bankans.

17.okt.

■ Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra og starfandi utanríkisráð-

NÓVEMBER
1. nóv.

■ Undirbúningi
nýs álvers á Bakka
frestað í ljósi efnahagsaðstæðna.

4. nóv.

■ Upplýst að stjórn Kaupþings hafi
fellt persónulegar ábyrgðir starfsmanna af lánum til hlutabréfakaupa í bankanum niður.
■ Árni Mathiesen fjármálaráðherra
situr samráðsfund með evrópskum kollegum sínum í Brussel.
Samþykkt að stofna fimm manna
gerðardóm til lausnar Icesave-deilunni. Tveimur dögum síðar segir
Ísland sig frá gerðardómnum.

6. nóv.

■ Upplýst að samkomulag vegna
innstæðna í íslensku bönkunum í
Bretlandi er, í hugum sumra ríkja,
forsenda þess að Íslendingar fái lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og

Neyðarsjóði Evrópusambandsins.
Embættismenn Evrópusambandsins gerðu þingmönnum í Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
þetta ljóst á fundum í Brussel í
byrjun vikunnar.

7. nóv.

■ AGS frestar því að taka erindi
Íslands til umfjöllunar í stjórn
sjóðsins í annað sinn.
■ Ný bankaráð Glitnis, Landsbankans
og Kaupþings tilkynnt.

8. nóv.

■ Fjögur til sex þúsund manns mæta
á Austurvöll til mótmæla. Fjórðu
og fjölmennustu laugardagsmótmælin. Athygli vekur að ungur
maður dregur Bónusfána að húni

á Alþingishúsinu. Víðar hefur verið
mótmælt.

11. nóv.

■ Utanríkisráðherra segir Íslendinga
ekki tilbúna til að greiða 25 milljónir vegna komu breskra herþota
til landsins.

12. nóv.

■ Lánsumsókn Íslands hjá AGS
frestað um óákveðinn tíma. Jose
Manuel Barruso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, tengir alþjóðlega lánafyrirgreiðslu niðurstöðu
um Icesave.

14. nóv.

■ Ríkisstjórnin tilkynnir um aðgerðir
fyrir heimili í vanda í tíu liðum.

Greiðslubyrði verðtryggðra lána
minnkar, barnabætur mánaðarlega.
Boðuð lækkun á dráttarvöxtum og
mildari innheimta opinberra aðila.

15. nóv.

■ Samstöðutónleikar í Laugardalshöll,
Bubbi, Stuðmenn, Baggalútur, Lay
Low og Ham. Um 5.000 gestir.

16. nóv.

■ Samkomulag næst á milli íslenskra
stjórnvalda og Evrópusambandsins um innstæðutryggingar vegna
Icesave. Fjörutíu dagar liðnir síðan
milliríkjadeilan við Breta hófst.
Íslendingar ábyrgjast innistæður að
upphæð 20.877 evra.
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Ebba Guðný Guðmundsdóttir eldar

Ljúffengt grænmetisbolognese
Matur sem gleður munn og maga

Léttir hvunndagsréttir
Þorskur í meðförum meistarakokka

Sjávarfang með
þjóðlegu ívaﬁ

Hollir réttir

Heilnæm og góð fæða sem stuðlar að
hreysti og langlíﬁ

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

2

matur

Ebba Guðný
Guðmundsdóttir
segir réttinn
einfaldan í
framkvæmd,
hollan og góðan.

SUSSAÐ Á RÖDD MAGANS
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir skrifar

Þ

A

Aðalréttur
Fuglakjöt

E

Eftirréttur

M

Fiskur

Meðlæti

Hvunndags

Grænmeti

Hvunndags/til
hátíðabrigða

Grænmetis

BOLOGNESE
Ebba Guðný Guðmundsdóttir, áhugamanneskja um mat, gefur
lesendum uppskrift að ljúffengu grænmetis-bolognese með speltspagettíi.

E

kki láta langa innihaldslýsingu
plata
ykkur, þetta er sáraog gott! einföld og fljótleg handavinna,“ segir Ebba Guðný
um uppskrift að ljúffengu
grænmetisbolognese með speltspagettíi,
sem hún eldar reglulega fyrir fjölskylduna.
„Þessi réttur er alltaf vinsæll hér á
heimilinu. Uppskriftina fékk ég hjá
tengdamömmu og mömmu og nota linsubaunir í staðinn fyrir nautahakk. Réttinn
er líka auðvelt að mauka fyir smáfólkið.“
Tilraunir Ebbu í eldhúsinu að hollum
mat er að finna í bókinni Hvað á ég að gefa
barninu mínu að borða? Ebba kennir einnig að búa til hollan barnamat á námskeiðum í Heilsuhúsinu, Yggdrasli og Manni lifandi, sem hefjast nú febrúar.
- rat

Hollt

GRÆNMETISSPAGETTÍ BOLOGNESE
1-2 msk. olía/
smjör eða
kókosolía
1-2 laukar
3 hvítlauksrif
2 tsk. oregano
2 tsk. basil
¼ tsk. hvítur
pipar
2 lárviðarlauf
3 gulrætur eða
1/2 sæt kartafla
100 g grænar
linsur
1 dós niðursoðnir

tómatar
1 dós kókosmjólk
½ dl vatn
1 tsk. hrásykur
1 ger- og msglaus grænmetisteningur
4 msk. tómatkraftur
Steikið lauk og
hvítlauk í olíu með
kryddi við lágan
hita í tíu mínútur,
eða meðan
gulrætur eru

þvegnar og
skornar í bita.
Bætið gulrótum
svo jafnóðum út í
pottinn. Skolið
linsur í sigti og
skellið út í pott.
Bætið svo öllu hinu
út í. Látið malla í
um 40 til 60
mínútur.
Berið fram með
spelt-spagettíi og
salati.

VERSLUN SÆLKERANS

Fiskbúðin Hafrún
Fiskbúðin Hafrún hefur opnað að
nýju en þar er hægt að fá íslenskt
sjávarfang eins og það gerist best.
„Hafrún var hér í Skipholti 70 í yfir
þrjátíu ár, þar til Fiskisaga tók við
fyrir um tveimur árum. Þeirri
verslun var lokað í sumar og hófu
nýir eigendur rekstur fyrir jól.
Verslunin fékk sitt gamla nafn og er
rekin með sömu formerkjum og
áður,“ segir Jón Ingi Jóhannesson
verslunarstjóri. Í búðinni, sem Atli
Björnsson á, fást meðal annars
gellur, hákarl, hrogn, steinbítur, lax
og reyktur fiskur. Eins tilbúnir réttir
eins og plokkfiskur, sem er vinsæll.
Jón segir viðskiptavini ánægða með
að búðin skuli hafa opnað að nýju
enda hafi hún verið mjög vinsæl.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

Rétturinn er vinsæll hjá fjölskyldunni enda
notar Ebba í hann úrval af fersku og góðu
grænmeti.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að getur verið þrautin þyngri að glíma við blessaðan viljastyrkinn og bremsa sig af á nýárinu eftir vellystingar hátíðanna. Þótt
fyrirheit séu staðföst og fögur um áramót er freistandi að teygja
sælkeralopann fram yfir þrettándann, og taka svo rólega á því að
keyra sykurstuðulinn niður í makindum fram eftir janúarmánuði. Í
svartasta skammdeginu er enda freistandi að vera inni við í hlýlegu
hreiðrinu heima og njóta þess undursamlega ilms og andrár sem hlýst
af heimabökuðu góðgæti, og gleður munn og maga, ekki síður en
sálartetrið og gerir fjölskyldulíf allt heimilislegra.
Það er nefnilega hægara sagt en gert að sussa á æpandi raddir
magans. Gefur þá góða raun að vita fyrir víst að fyrirskipanir
langana og þráa eru sprottnar í höfði manns og oft hægt að gera vel
lukkaðar málamiðlanir með hollari kosti en magamálið æpir á og
krefst.
Það er kannski pínulítið ótrúlegt eftir allt munúðarlífið sem á
undan er gengið að hollustumatur geti líka verið hreinasta sælgæti,
en það er satt. Hvarvetna beinlínis úir og grúir af lystaukandi
uppskriftum sem flestir geta fellt sig við og eftir alúð við eldamennsku gætt sér á, hvort sem í eldhúsinu malla frískandi súpur,
heilnæmir forréttir, saðsamir aðalréttir, dísætir eftirréttir og
himneskar kökur, sem og konfekt og annað slikkerí, sem allt miðar að
hollustu hjartans, örvar heilasellurnar, lengir lífið, passar upp á
æðakerfið, veitir sælutilfinningu við bragðupplifun og vellíðan við
saðningu. Ekki sakar hvað heilnæmt fæðuval gerir útlitinu gott og
löngu sannreynt að margt úr skrautlegu gnægtabúri náttúrunnar er
eina raunverulega dugandi yngingarmeðalið sem mannfólkinu býðst í
leit sinni að eilífum æskuljóma, hreysti og langlífi.
Gerum því vel við okkur í upphafi nýrra tíma. Stöppum í okkur
stálinu með heilsufæði og hollum lífsháttum. Ekki veitir af þegar
Íslandinu okkar blæðir.

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Emilía Örlygsdóttir og Roald Eyvindsson
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Nordic Photos/Getty Pennar: Agnes Ósk Valdimarsdóttir, Gunnþóra Gunnarsdóttir, Hrefna Sigurjónsdóttir, Ragnheiður Tryggvadóttir, Sólveig Gísladóttir, Vera Einarsdóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir
Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is
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1. Melóna er einstaklega svalandi
ávöxtur og er því kjörin í svaladrykki. 2. Til eru ýmsar gerðir af
melónum, bæði gular og bleikar.
3. Því rauðari sem melóna er því
meira inniheldur hún af karotíni.
4. Útbúa má ýmsa gómsæta rétti
úr melónum og er sorbet þeirra á
meðal. Sérlega ferskur réttur.

4
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HRÁEFNIÐ: Melóna

Fjölnota og svalandi
Þ

ær melónur sem við fáum
hér á Íslandi koma einkum
frá Mið-Ameríku á veturna
og hafa þá verið tíndar óþroskaðar. Þá vantar sætuna þar sem
ávöxturinn
hefur
ekki
þroskast í sól. Þegar nær
dregur sumri koma
melónur frá SuðurSpáni og er þá geymslutími og vegalengd mun
styttri þannig að bragðið verður fyllra.
Melónan er af
sömu ætt og kúrbítur og kemur
upprunalega frá
Indlandi og einnig
er líklegt að hún
komi frá Afríku. Hún hefur
ávallt
verið

notuð til matargerðar en þó með
mismunandi áherslum. Melónan
er rík af A- og C-vítamínum
sem og kalíumi en inniheldur
fáar hitaeiningar og er því
kjörið megrunarfæði. Þrátt
fyrir sætt bragðið inniheldur hún lítinn sykur.
Finna má töluvert af
karotíni í melónum en
fer það þó eftir gerð.
Því rauðari sem
melóna
er
því
meira er af karotíni.
Best er að neyta
melónu þannig að
hún sé nokkuð
svöl en ekki
ísköld beint úr
ísskápnum.
Nota má melónur á

fjölbreyttan hátt. Þær eru góðar
einar sér en henta einnig vel í
svaladrykki, salöt, sorbet, súpur,
mauk, sultur og einnig bragðast
þær vel með þurrkuðu kjöti.
Góður forréttur er til dæmis melóna með hráskinku og henta þá
ljósbleikar
kantalópu-melónur
eða gular melónur vel til þess.
Sumum þykja þær mjög góðar
með hangikjöti en ferskt og sætt
bragðið blandast vel við afgerandi og stundum salt bragð kjötsins. Einnig bragðast þær vel með
ostum og gaman getur verið að
skera melónu til helminga, fjarlægja kjötið (sem er þá oft notað í
réttinn) og fylla hana síðan með
salati eða súpu og bera fram. Melóna er nefnilega ekki síður fyrir
augað ef hún er heilleg og vel
þroskuð.
- hs

MJÚKT OG FLJÓTANDI GÓÐGÆTI

H`{aVgcVg[g{ h`V[ng^gi²`^cjGhaZZgj
[VaaZ\Vgd\ZcY^c\Vg\VgZc[ng^gi²`^]Z[jg
[gVbaZ^ii]{\²VZaY]h{]aYggn[gjhi{a^
c²g]jcYgV{g#GhaZaZ\\jgb^`aV{]Zghaj
{\²^d\hia]gZ^cV]ccjc#

Þótt hollusta fitu sé breytileg eftir tegund og uppruna þá er öll fita jafnorkurík. Hörð fita er mun óhollari en mjúk fita og því er mælt með að nota fljótandi
jurtaolíu við alla matargerð, þar sem því verður við
komið, í stað harðrar fitu.
Olía eða mjúk fita er yfirleitt í fljótandi formi við
stofuhita og því auðvelt að bera kennsl á hana. Mælt
er með að nota mismunandi gerðir af olíu, bæði einómettaða og fjölómettaða, þar sem þær innihalda mismunandi samsetningu næringarefna. Dæmi um olíur
sem eru ríkar af einómettaðri fitu eru ólívuolía og
rapsolía (öðru nafni canola-olía). Olíur sem innihalda
mikið af fjölómettaðri fitu eru til dæmis maísolía,
sojaolía og sólblómaolía. Kókosolía er ýmist fljótandi
eða í föstu formi (fer eftir hitastigi) en hún er mjög
holl og geymist vel. Flestar jurtaolíur henta vel til
pönnusteikingar þar sem þær þola hita nokkuð vel en
sumar geta einnig hentað vel út á salöt og pasta, í
kalda rétti eða með brauði.
- hs

Ólívuolía er mikið notuð í ýmiss konar rétti og er til dæmis
vinsæl út á salöt en einnig til steikingar.
GETTY/NORDICPHOTOS

Mikilvægasta
máltíð
dagsins
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Ferskt og gott

Bakaður
þorskhnakki.

Grillsteiktur lax
með cous-cous.

Léttir og hollir

hvunndagsréttir
Fyrirtækið Krydd og kavíar þjónustar yfir tuttugu mötuneyti víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Þar er lögð áhersla á hollustu og fersk hráefni höfð í fyrirrúmi.

J

óhann
Sveinsson
kokkur, hjá fyrirtækinu Kryddi og
kavíar, tók vel í hugmyndina um að töfra
fram nokkra heilsusamlega rétti fyrir lesendur
Fréttablaðsins.
„Mig
munar ekkert um að elda
fyrir þúsund manns,“
segir Jóhann glaðlega
sem hefur kokkað í
mötuneytum í rúman
áratug.
Þegar hann er inntur
eftir því hvað honum
þyki sjálfum best að elda
og borða nefnir hann lax
sem honum þykir bæði
góður á bragðið og auðveldur í eldun. Hann
segir í raun alla réttina
sem eru hér á síðunni
mjög auðvelda í gerð auk
þess sem þeir séu einstaklega hollir og góðir.
Krydd og kavíar hefur
verið starfrækt í níu ár.

Garðar Agnarsson hefur
verið þar við stjórnvölinn
frá upphafi. Fyrirtækið
sinnir aðallega fyrirtækjum og mötuneytum
en í dag borða starfsmenn um tuttugu fyrirtækja víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu mat frá
Kryddi og kavíar í
hádeginu.
„Framleiðslan fer öll
fram í eldhúsi okkar á
Smiðshöfða en maturinn
er fulleldaður á hverjum
stað fyrir sig,“ segir
Garðar en lögð er sérstök áhersla á gott og
ferskt hráefni. „Við
reynum einnig að draga
úr öllu sem heitir viðbætt fita, við viljum að
maturinn sé hollur og
hugsum mikið á samsetningu hans,“ segir
Garðar.
En hvað ætli sé vinsælast í mötuneytunum í

Jóhann Sveinsson kokkur hjá Kryddi og kavíarhefur lítið
fyrir því að kokka fyrir þúsund manns.

dag? „Á miðvikudögum
erum við með grænmetisrétt og það eru mjög
stórir dagar, þá er ný
soðin ýsa mjög vinsæl og

lasanja í þriðja sæti,“
segir Garðar og bætir
við að þeir hjá Kryddi og
kavíar séu ekkert að
flækja hlutina.
- sg

LEIKFÉLAG AKUREYRAR frumsýnir í dag
nýtt leikrit, Falið fylgi, eftir Bjarna Jónsson. Tónlist
er eftir Andreu Gylfadóttur og leikarar eru Anna
Svava Knútsdóttir, Guðmundur Ólafsson, Lilja
Guðrún Þorvaldsdóttir og Viktor Már Bjarnason.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Þrítugsafmæli Arndísar var með dramatískara móti og bindur hún miklar vonir við það að afmælishelgin í París heppnist betur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fagnar fertugu í París
Arndís Hrönn Egilsdóttir eyðir helginni í París þar sem hún heldur upp á fertugsafmælið. Hún var þar við
nám á árum áður og hlakkar til að leiða manninn sinn og stjúpbörn um stræti, torg og sögufræga staði.
Leikkonan Arndís Hrönn Egilsdóttir átti fjörutíu ára afmæli í
gær. Af því tilefni dvelur hún nú
í París með manni sínum og stjúpbörnum og ætlar að vera fram á
mánudag.
„Þetta er ægilegur lúxus sérstaklega á þessum síðustu og
verstu en ég var við nám í París á
árum áður og þó að það sé horfinn
tími finnst mér alltaf jafn gaman
að koma hingað aftur. Stjúpbörnin mín eru að koma hingað í fyrsta
sinn og ætlum við að vera dugleg
að skoða okkur um, skoða Louvre,
Eiffelturninn og fleira,“ segir Arndís sem dvelur í íbúð í Montmarte
þar sem hún bjó á sínum tíma.
Arndís er ekkert feimin við að
eiga afmæli þó að hún viðurkenni

að hana svimi pínulítið yfir því
að vera orðin fertug. Hún er vön
því að bjóða í kaffi eða að gera
sér dagamun og býst við því að
hún muni bjóða nánustu ættingjum og vinum í eftirmiðdagskaffi
þegar hún kemur heim. „Ég er þó
nýflutt í Garðastræti og heimilið
því allt á rúi og stúi,“ segir Arndís sem er mjög ánægð með nýju
heimkynnin. „Þetta er æðislegur
staður og með kaþólsku kirkjuna
og kirkjugarðinn á næsta leiti er
þetta næstum því eins og að vera í
Montmarte.“
Þrítugsafmæli Arndísar var
með dramatískara móti og bindur hún miklar vonir við að þessi
afmælishelgi heppnist betur. „Ég
var að debútera í Pétri Gauti hjá

Leikfélagi Akureyrar. Fjölskylda
mín og vinir ætluðu að koma og
sjá mig og ég var búin að undirbúa mikla veislu að sýningu lokinni. Þegar dagurinn rann upp
gerði hins vegar aftakaveður og
það varð ófært. Ég minnist þess
að tárin byrjuðu að renna þegar
ég leit út um gluggann yfir snjóskaflana og ég grét hálfan daginn. Ég rétt náði að þurrka tárin og
drösla mér yfir skaflana í leikhúsið fyrir sýningu en sem betur fer
höfðu mamma, móðursystir mín
og amma náð yfir heiðina. Fólkið í leikhúsinu reyndi svo að gera
gott úr þessu og hélt mér æðislega
veislu,“ segir Arndís sem sést von
bráðar í sjónvarpinu í þáttaröðinni
Rétti.
vera@frettabladid.is

VSK - laus stór helgi!!!
Við afnemum VSK af öllum okkar vörum í dag laugardag, sunnudag og mánudag!

Mikið og fjölbreytt úrval!

- VSK af öllum okkar vörum Vélar & Tæki
Tif- & borðsagir
Kútt- & bútsagir
Bandsagir
Flísasagir
Brunndælur
Veltisagir
Súluborðvélar
Rafsuðutransarar
Smergel og hverfisteinar
Rafstöðvar
Rafmagnssprautukönnur

Handverkfæri
Klauf- slag & munnhamrar
Sleggjur, Sagir & kúbein
Skrúfjárn & Tangir, Skrúfstykki &
steðjar, Rafmagns- & Keðjutalíur,
Púllarar,Topplyklasett og fastir
lyklar, Handvindur,Parketjárn &
Þvingur, Kíttis-, hefti & límbyssur
Heflar & Meitlar, Múrverkfæri
Málbönd & tommustokkar
Vinnuvettlingar Verkfæratöskur &
kassar, Málningarúllur & Penslar
Holusagir & borasett
Vise grip tangir, Skrúfbitasett

Rafmagnshandverkfæri

Myndlistavörur

Bílavörur

Borvélar
Juðarar
Slípirokkar
Stingsagir
Hjólsagir
AVO mælar
Loftheftibyssur & loftverkfæri
Lóðboltar & byssur
Hitabyssur
Slípirokkar & skífur

Strigar í ótal stærðum
Olíu-, vatns- & akrýllitir
Penslar
Pallettur
Spaðar
Trönur
Teiknikallar

Háþrýstidælir
Bílaþvottakústar
Sonax bílavörur
Bílabónvélar
Bílaviðgerðabretti
Hjóla- & flösku tjakkar
Réttingatjakkar
Bílagormaþvingur
Startkaplar
Farangursteyjur
Búkkar
Loftmælar

Verkfæralagerinn
Smáratorgi 1 - Sími 588 6090

Sumarhúsið &
Garðurinn
Hjólbörur, Skóflur - fjölbreytt úrval
Garðslöngur- & tengi
Garð- & Hekk-klippur
Keðjusagir, Hakar & Gaflar
Járnkarlar, Græðlingaklippur
Sláttuvélar & orf, Yfirbreiðslur
Axir & Hrífur, Greinakurlari
Léttivagnar & handtrillur
Álstigar- & tröppur, Ryk- & laufsugur
Fjöltengi & framlengingasnúrur
Halogenkastarar

Margar vörur enn á
gamla genginu!

MÁLÞING um upphaf og stöðu myndbandalistar á Íslandi
verður haldið í Listasafni Íslands í dag frá klukkan 11.00 til
13.00. Þingið er haldið í tengslum við sýninguna Kvikar myndir
- Myndbönd í árdaga margmiðlunar sem nú stendur yfir.

Skelltu þér
á skíðin

Áhugaverð og gagnleg
námskeið fyrir íbúa

Undanfarna daga hefur hlýnað
aftur í veðri, því er um að gera
að demba sér á skíði um helgina
áður en allt verður autt.

höfuðborgarsvæðisins
Skyndihjálp – 4 stundir
Fyrir þá sem vilja öðlast grunnfærni í að beita skyndihjálp, endurlífgun og
sálrænum stuðningi í neyðartilvikum.

Skyndihjálp – 16 stundir
Fyrir þá sem vilja öðlast grunnfærni í að beita skyndihjálp, endurlífgun og
sálrænum stuðningi í neyðartilvikum og auka færni í að meta einkenni
algengra sjúkdóma og áverka. Námskeiðið veitir einingu í framhaldsskóla.

Slys á börnum
Fyrir þá sem vilja læra að þekkja orsakir og varnir gegn slysum á börnum,
þroska þeirra, endurlífgun og sálrænum stuðningi við börn.

Grunnnámskeið Rauða krossins
Fyrir þá sem eru að hefja störf fyrir félagið og/eða hafa áhuga á að kynna sér
starfsemi þess. Fjallað er um upphaf, sögu og hugsjónir Rauða kross
hreyfingarinnar og helstu áherslur í starfi félagsins innanlands og utan.

Verkin eru unnin út frá tækni sem notuð var við körfugerð hjá frumbyggjum Ameríku
og Malasíu.

Heimsóknavinanámskeið

Sjávarföll á Akureyri

Fyrir þá sem eru að hefja störf sem heimsóknavinir. Fjallað er um
hugsjónir Rauða krossins og hlutverk sjálfboðaliða.

Sálrænn stuðningur
Fyrir þá sem vilja fræðast um sálrænan stuðning, læra að gera sér betur grein
fyrir eðlilegum viðbrögðum fólks sem lendir í sársaukafullum aðstæðum og
hvernig þeir geti veitt stuðning og umhyggju.

Félagsleiðbeinandi barna af erlendum uppruna
Fyrir þá sem vilja aðstoða börn af erlendum uppruna við að kynnast samfélaginu
og verða virkir þátttakendur í því.

Anna Gunnarsdóttir, bæjarlistamaður Akureyrar, opnaði
sýningu í gær í DaLí Gallery að
Brekkugötu 9 á Akureyri.
Sýningin nefnist Sjávarföll því
kraftur verkanna líkir eftir þeirri
orku sem myndast við sjávarföll.
Þau eru vafin með þráðum í eins
konar vöndul sem er síðan formaður í hring og eru unnin út frá gam-

alli tækni sem notuð var við körfugerð hjá frumbyggjum Ameríku og
Malasíu.
Anna hefur tekið þátt í fjölda
sýninga hér heima og erlendis og
fengið viðurkenningar fyrir verk
sín.
Sjávarföll stendur til 1. febrúar
og er opin föstudaga og laugardaga
frá kl. 14-17 og annars eftir samkomulagi.
- gun

Skíðasvæði Húsvíkinga á Skálamel var opnað síðastliðinn þriðjudag en vegna hlýinda eru síðustu
forvöð að skella sér í brekkurnar í
dag áður en snjórinn fer.
Á gönguskíðasvæðinu í Reykjaheiði í nágrenni Húsavíkur er þó
nógur snjór og er Páll Ríkarðsson búinn að troða brautir. „Við
eigum eitt besta gönguskíðasvæðið á landinu hér í Reykjaheiði og
þar er nógur snjór. Annars hefur
verið góð mæting í brekkurnar
þá daga sem við höfum haft opið.
Krakkarnir eru bara nokkrar mínútur að hlaupa úr skólanum og upp
í brekkurnar.“
Páll segir að brekkurnar
verði opnar í dag en óvíst með
morgundaginn. Göngusvæðið
verði þó opið.
- rat

Húsvíkingar eiga eitt besta skíðagöngusvæði landsins í Reykjaheiði þar sem er
nógur snjór og troðnar brautir.
MYND/GUÐBERGUR ÆGISSON

Viðhorf og virðing
Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vilja vinna gegn fordómum og mismunun
gagnvart minnihlutahópum þar sem mannúð, hlutleysi og óhlutdrægni eru
höfð að leiðarljósi. Á námskeiðinu er velt upp viðhorfum okkar og annarra og
þátttakendur fá á skemmtilegan hátt að horfast í augu við eigin fordóma.
Áhersla er lögð á virka þátttöku og hópavinnu.

Félagsvinur - mentor er málið
Gefandi verkefni fyrir konur sem hafa áhuga á því að kynnast menningu
annars lands og um leið að opna dyr að samfélaginu fyrir erlendum konum.

Er rafgeymirinn í ólagi!

RAFGEYMAR
Frí rafgeymaprófun og ísetning

Börn og umhverfi
Fyrir 12-15 ára unglinga sem vilja læra umgengni og framkomu við börn,
skyndihjálp og þekkja algengar slysahættur í umhverfinu.

Skráning og nánari upplýsingar í síma 565 2425 og á raudikrossinn.is.
Einnig er hægt að skrá sig í sjálfboðamiðstöðvum eða með tölvupósti
á hofudborgarsvaedi@redcross.is.

Sjálfboðamiðstöðvar Rauða krossins á höfuðborgarsvæðinu:
Reykjavíkurdeild, Laugavegi 120, sími 545 0400. reykjavik@redcross.is.
Kópavogsdeild, Hamraborg 11, sími 554 6626. kopavogur@redcross.is.
Garðabæjardeild, Hrísmóum 4 Garðatorgi, sími 565 9494. gardabaer@redcross.is.
Hafnarfjarðardeild, Strandgötu 24, sími 565 1222. hafnarfjordur@redcross.is.

raudikrossinn.is

POLAR
Gúmmívinnustofan
SP dekk - Skipholti 35 - 105 R
Sími 553 1055
www.gummivinnustofan.is
Opið kl. 8-18 virka daga, kl. 9-15 lau.

Kolaportið
er opið
laugardaga
og
sunnudaga
frá kl. 11-17
Tr y g g v a g ö t u 19 • 101 R e y k j a v í k
Sími 562 5030 • w w w.kolaportid.is

Alla mmtudaga
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Mikið líf í Laugardalnum

HLEÐSLUTÆKI

Laugardalurinn í Reykavík iðar af lífi alla helgina því þar fara fram stórir íþróttaleikar, Reykjavík International Games 2009. Tvö þúsund og fimm hundruð manns taka þátt í þeim og keppa í tíu greinum.

SJÁLFVIRK

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta er risastór viðburður,“
segir Kjartan Ásmundsson, verkefnastjóri íþróttaleikanna. „Að
mínu viti er stórmerkilegt að
hægt sé á þessum erfiða tíma að
búa til svona samkomu í borginni.
Við höfum fengið til landsins 300
erlenda keppendur, þar á meðal
þá bestu í Evrópu í sumum greinum. Hér eru í allt hálft þriðja þúsund manns að taka þátt og sumir
þeirra mjög sterkir. Við fengum
til dæmis silfur- og bronsverðlaunahafa á Ólympíuleikum, besta
spretthlaupara kvenna í Evrópu
og sterkustu Evrópumeistarana í
keilu.“
Mótið er haldið á vegum Íþróttabandalags Reykjavíkur. Þar er
keppt í sundi, frjálsum, fimleikum,
badmintoni, keilu, skylmingum,
sundi fatlaðra, listhlaupi á skautum, júdói og dansi. Keilukeppnin
er í Keiluhöllinni en aðrar keppnir fara fram í Laugardalnum,
höllinni, sundlauginni, skylmingarhöllinni, júdósalnum, badmintonaðstöðunni og skautahöllinni.
Spurður hvort svona leikar séu
árvissir svarar Kjartan: „Þeir voru
fyrst á dagskrá um svipað leyti
í fyrra og eru haldnir nú í annað
skiptið en eru komnir til að vera.
Samtakamátturinn hjá íþróttafélögunum í Reykjavík er geysimikill og borgin og Orkuveitan
styðja við bakið á okkur svo að við
getum gert þetta almennilega.“
Kjartan segir mótið hafa verið
í bígerð frá því að síðustu leikum
lauk. „Undirbúningsnefndin hefur
hist allt árið, einu sinni í mánuði
til að byrja með og síðan vikulega.
En getur almenningur fylgst með
því sem fram fer? „Já, já,“ svarar
Kjartan. „Það verður 45 mínútna
þáttur í ríkissjónvarpinu á sunnu-

Margar stærðir - 6v / 12v / 24v 0,8A - 25A

Snilldartæki sem mega vera í sambandi allt árið
og geta hlaðið allar gerðir rafgeyma.

Reykjavík International Games er
haldið nú í annað
sinn og Kjartan
Ásmundsson segir
leikana komna til
að vera.

Búdapest

Þátttökugjald er það sama og
áhorfendur greiða. Það er bara
venja þar. Á fimleikana er selt inn
en svo er frítt að horfa á sund, badminton og júdó. Það er svolítið misjafnt hvernig þessu er háttað.“

dagskvöldið og sýnt frá keppnum
í íþróttaþáttum alla helgina. Svo
er hægt að fylgjast með keppnum
á staðnum. Hann upplýsir að eitthvað kosti inn á sumar þeirra, til
dæmis dansinn. „Þar borga allir
1.000 inn, líka þeir sem keppa.

kdg

gun@frettabladid.is

AF LAGER

Á LÆGRA VERÐI

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

ELD
HÚS
EINS OG ÞÚ
VILT HAFA ÞAÐ

HeZccVcY^
`ncc^h[Zg^gWd^

Birki Duo
PISA höldulaust hvítt háglans

Markmiðið með átakinu er að
stuðla að betri umgengni og minna
á það að hver og einn ber ábyrgð á
umhverfi sínu.
MYND/HARI

25%

Hreinsað til
í Vesturbæ
Hver fi sr á ð Ve s t u r b æj ar stendur fyrir allsherjar
hreinsunardegi í Vesturbænum í dag laugardag á milli
klukkan 10:30 og 13. Íbúar
geta nálgast ruslapoka við
Vesturgarð, KR, Skerjaver
og á Landakotstúni. Þeir eru
hvattir til að mæta og taka
þátt í þessu uppbyggilega
verkefni og stuðla þannig að
hreinni og fegurri Vesturbæ.
Fyrir þá sem ekki hafa tök
á því að mæta á þessum tíma
er upplagt að taka til hendinni í nærumhverfi sínu eða
í sinni götu. Með verkefninu vill hverfisráðið stuðla
að betri umgengni og minna
á það að hver og einn ber
ábyrgð á umhverfi sínu.
-ve

Askur Facet

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

BETRA
BET
TRA B
BAÐ
AÐ
BETRI LAUSNIR - MEIRA Ú
ÚRVAL

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

FATASKÁPAR Við sníðum innréttingar að þínum óskum ÞVOTTAHÚS

SÝNINGAINNRÉTTINGAR MEÐ 50% AFSLÆTTI

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

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

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

OPIÐ

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

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • www.friform.is
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Íbúar Vesturbæjar eru hvattir til að taka til hendinni í
dag,

PISA höldulaust háglans
glans

BAÐINNRÉTTINGARNAR
NGARNAR
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hurðagerðir
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Jón Stefánsson er
stjórnandi Kammerkórs Langholtskirkju sem heldur
djasstónleika
annað kvöld.

Gæða skór fyrir góða menn.
Úrval af herramokkasíum úr leðri,
skinnfóðraðir og á vönduðum sóla.
Verð: 10.850.- 11.500.- 12.450.-

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf

Ávallt veikur fyrir djassi

Laugavegi 178 • Sími: 551 2070
Opið: mán - fös: 10 -18, lau 10 -14
www.misty.is

Kammerkór Langholtskirkju flytur tónleika með djassívafi á sunnudaginn, 18. janúar, klukkan 20 í Langholtskirkju. Stjórnandinn Jón Stefánsson segir óvenjulegt að kórar syngi djass en að útkoman sé góð.

3TENDUR Å  VIKU FR¹ FÎSTUDEGINUM  JAN TIL  JAN

  KR

reynt að vera ekki með einhæfa
tónlist fyrir kórana mína. „Í fyrra
sungum við til dæmis djass og svo
Bach-mótettur sem er eins langt
frá hvort öðru og hægt er,“ segir
Jón. Hann segir einnig allt annan
hljóm myndast í kórnum þegar
sunginn er djass en þegar klassíkin ræður ríkjum enda takturinn
allt annar.
Hljóðfæraleikararnir spila með
kórnum í fimm lögum á tónleikunum, þeir spila þrjú lög einir og
önnur verk syngur kórinn undirleikslaust.
Jón segir prógrammið svipað
og í fyrra þótt eitthvað bætist við.
Til dæmis þrjár útsetningar Árna
Ísleifssonar á klassískum djasslögum. Þetta eru Take the „A“ Train,

F í t o n / S Í A

.Ò  KR

„Ég hef nú alltaf verið pínulítið veikur fyrir djassi,“ segir Jón
Stefánsson, stjórnandi Kammerkórs Langholtskirkju sem heldur
tónleika í kirkjunni annað kvöld
klukkan 20.
Tónleikarnir verða með djassívafi en nokkrir þekktir djasstónlistarmenn koma fram með kórnum. Þetta eru þeir Einar Valur
Scheving trommuleikari, Kjartan
Valdemarsson píanóleikari, Sigurður Flosason saxófónleikari og
Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson
kontrabassaleikari. „Það eru alger
forréttindi að fá að spila með snillingum eins og þeim,“ segir Jón.
Kórinn hélt svipaða tónleika
fyrir ári síðan sem tókust að sögn
Jóns ákaflega vel. „Ég hef alltaf

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR
Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silfurplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Við gerum veisluna þína
Brauðbær sérhæﬁr sig í dönsku smurbrauði og
pinnamat. 40 ára reynsla og fagmennska tryggir
gæði veisluþjónustu okkar – vertu viss um að fá
fyrsta ﬂokks veitingar í veisluna þína.
Pöntunarsími 552 0490 eða 511 6200
Brauðbær • Hótel Óðinsvé • Þórsgata 1 • odinsve@odinsve.is • odinsve.is

30%
afsláttur

$ALVEGI  +ËP 3ÅMI   WWWFÎNDRAIS
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Satin Doll og Estate (In Summer).
Önnur verk eru Michelle eftir
Lennon og McCartney, verk eftir
Nils Lindberg og fleiri vel þekkt
verk.
Jón segir alls ekki algengt að
kór syngi djass þótt Langholtskórinn hafi gert það svolítið í gegnum
tíðina. „Söngfólkið hefur gaman af
þessu líka,“ segir Jón sem um þessar mundir er að glíma við mótettur
eftir Poulanc sem flytja á á föstudaginn langa. „Djassinn er mjög
gott mótvægi við það,“ segir hann
glaðlega.
Tónleikarnir vara í rúman
klukkutíma og kostar 2.000 krónur inn en 1.500 fyrir námsmenn,
eldri borgara og félaga í Listafélagi
Langholtskirkju. solveig@frettabladid.is

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Fótaaðgerðafræðingur óskast
Snyrti-, nudd-, og fótaaðgerðastofana Mizú óskar eftir að
ráða fótaaðgerðafræðing til starfa strax. Upplýsingar í síma
660 1792 eða thorunn@mizu.is

Viltu styrkja stöðu þína á vinnumarkaði?
Stór hluti íslensks atvinnulífs notar hugbúnað og þjónustu Skýrr í daglegum rekstri. Með því að sækja
þér þekkingu á þessu sviði ertu hæfari til að mæta vaxandi kröfum á vinnumarkaði.
Kíktu á vefinn okkar skyrr.is og kynntu þér þjálfun og kennslu færustu sérfræðinga okkar.

Meðeigandi, sem jafnframt gæti orðið starfsmaður, óskast að
opnun veitingareksturs að íslenskri fyrirmynd við Alicante á Spáni.
Verkefnið er vel á veg komið.
Viðkomandi myndi leggja fram 12 m.kr. í hlutafé og eignast með
því umsaminn hlut í fyrirtækinu. Fyrirtækið hyggst hasla sér völl á
Íslendingaslóðum á Spáni og hefur nú þegar alla aðstöðu og leyﬁ til
rekstursins.

F í t o n / S Í A

Veitingastaður á Spáni - meðeigandi
Allt á
einum stað

569 5100
skyrr.is

Allar nánari upplýsingar hjá fulltrúum Ráðgjafa
ehf. í síma 544 2400.

VÉLAMAÐUR / AÐSTOÐARVERKSTJÓRI Í FISKVINNSLU
AG Seafood ehf Reykjanesbæ óskar eftir góðum
vélamanni á Baader 184 ﬂökunarvél & Baader
413 hausara. Starfsvið vélamanns er að annast
hausun og ﬂökun inn á ﬂæðilínu ásamt því að
vera með yﬁrumsjón ﬁskvinnslu í fjarveru verkstjóra. Framtíðarstarf fyrir réttan aðila.
AG Seafood ehf starfrækir útﬂutning & ﬁskvinnslu
í Reykjanesbæ og eru helstu afurðir fersk- og
frosin ﬁskﬂök inn á Evrópu og Bandaríkjamarkað.
Vinsamlegast sendið tölvupóst með ferilskrá og
upplýsingum um viðkomandi til:
agseafood@simnet.is

Forstöðumaður á fjármálasviði
Seðlabanka Íslands
Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingi með frumkvæði og áhuga á viðfangsefnum sem varða stöðugleika
fjármálakersins. Forstöðumaðurinn hefur umsjón með viðbúnaðar- og rannsóknareiningu á fjármálasviði bankans.
Viðfangsefni fjármálasviðs lúta að öryggi og virkni fjármálastofnana og -markaða og greiningu á grunnþáttum fjármálakersins.
Þá annast fjármálasvið verkefni bankans á sviði greiðslumiðlunar og fjárhirslur bankans heyra undir það.
Helstu verkefni forstöðumannsins:
• að stjórna viðbúnaðar- og rannsóknareiningu innan fjármálasviðs,
• að taka þátt í viðbúnaðarstar innan Seðlabankans og í samstar við aðra,
• að fylgjast með samspili efnahagsþróunar, hagstjórnar og fjármálalegs stöðugleika,
• að þróa álagspróf og önnur áhættumatstæki fyrir fjármálastöðugleika,
• að vera leiðandi í mótun og hafa umsjón með rannsóknaráætlun sviðsins,
• að taka þátt í fræðilegri þróun rannsókna og samstar seðlabanka á þessu sviði,
• að skrifa um fjármálastöðugleika í rit Seðlabankans og kynna verkefni á öðrum vettvangi.
Áskilið er að umsækjendur ha a.m.k. meistarapróf í hagfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða öðru sambærilegu námi sem nýtist
í star. Þeir þurfa að geta sinnt sjálfstæðum rannsóknum og hafa víðtæka þekkingu á helsta hugbúnaði í því sambandi.
Leitað er eftir einstaklingi með víðtæka þekkingu á umhver og starfsemi fjármálafyrirtækja og -markaða. Gerð er krafa um
þekkingu á rannsóknum og áhættumati auk þess að umsækjendur geti tjáð sig í vönduðu máli jafnt á íslensku sem ensku. Kunnátta í dönsku, sænsku eða norsku er æskileg. Samskipta- og aðlögunarhæfni eru nauðsynlegir eiginleikar í þessu star.

Atvinnuráðgjaﬁ

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Pálsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, í síma 569 9647. Umsóknum skal skilað
fyrir 2. febrúar 2009 til rekstrarsviðs Seðlabanka Íslands.

Austur Húnavatnssýsla

• SSNV atvinnuþróun óskar eftir að ráða framsýnan og
metnaðarfullan einstakling í starf atvinnuráðgjafa. Um er
að ræða mjög fjölbreytt og spennandi starf sem gefur m.a.
ómetanlega innsýn í atvinnumál landsbyggðarinnar.
• Starfsstöð ráðgjafans verður á Blönduósi

Starfssvið
• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og sveitarfélögum
að atvinnuþróun og nýsköpun á svæðinu
• Gerð rekstrar- og viðskiptaáætlana
• Almennar úttektir, aðstoð og endurskipulagning á rekstri
fyrirtækja
SSNV atvinnuþróun hvetur konur jafnt sem karla til að sækja
um starﬁð.

Menntun og hæfniskröfur
• Menntun á sviði hag- og/eða viðskiptafræða, verk-og/eða
tæknifræði.
• Góð þekking, innsæi og áhugi á atvinnu- og efnahagslíﬁ
á landsbyggðinni
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni í ræðu og riti
• Frumkvæði, framsýni og metnaður
Nánari upplýsingar veitir Jón Óskar Pétursson.
Framkvæmdastjóri (ssnv@ssnv.is) hjá SSNV
Umsóknarfrestur er til og með 31.janúar. nk.
Vinsamlegast sendi umsóknir til Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra, Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga merktar:
“ Atvinnuráðgjaﬁ – Austur Hún “

SSNV atvinnuþróun í eigu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Meginhlutverk SSNV
atvinnuþróunar er að sinna almennri ráðgjöf á sviði viðskipta- og atvinnumála
til fyrirtækja, stofnana og einstaklinga, ásamt því aðstoða fyrirtæki og aðila sem
hyggjast hefja atvinnurekstur. Atvinnuráðgjafar aðstoða einnig við greiningu þörf
fyrir frekari sérfræðiaðstoð og veita upplýsingar hvar slíka aðstoð er að fá. SSNV
atvinnuþróun er tengiliður milli tækni- og þjónustustofnana og þeirra sem starfa
að atvinnurekstri og atvinnumálum á Norðurlandi vestra. SSNV atvinnuþróun skipuleggur námskeiðahald og aðra fræðslustarfsemi og stuðlar að aukinni samvinnu
fyrirtækja.
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Auglýsingasími

KÓPAVOGSBÆR

– Mest lesið

TÍBRÁR TÓNLEIKAR Í SALNUM
starfsárið 2009-2010

Viltu styrkja stöðu þína á vinnumarkaði?
Stór hluti íslensks atvinnulífs notar hugbúnað og þjónustu Skýrr í daglegum rekstri. Með því að sækja
þér þekkingu á þessu sviði ertu hæfari til að mæta vaxandi kröfum á vinnumarkaði.
Kíktu á vefinn okkar skyrr.is og kynntu þér þjálfun og kennslu færustu sérfræðinga okkar.

Auglýst er eftir umsóknum um þátttöku í TÍBRÁ,
tónleikaröð Kópavogs í Salnum, fyrir starfsárið
2009-2010.

Umsóknum um tónleikahald þurfa að fylgja upplýsingar
um kjörtíma flytjenda, ferilskrár og efnisskrár, ásamt
myndum, símanúmerum og netföngum. Umsóknir
sendist til Tómstunda- og menningarsviðs, Fannborg 2,
200 Kópavogur eða með tölvupósti til Sigurbjargar H.
Hauksdóttur sigurbjorg@kopavogur.is.
Valið er úr umsóknum og öllum svarað að vali loknu.
Umsóknir skulu berast fyrir 10. febrúar 2009.
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs

www.kopavogur.is
F í t o n / S Í A

Allt á
einum stað

569 5100
skyrr.is

Bifreiðaumboðið B&L óskar eftir
hressum starfsmanni
Óskum eftir bifvélavirkja á
fólksbílaverkstæði

Óskum eftir bílasmið á
réttingarverkstæði

Starfssvið

Starfssvið
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3ÏUUJOEJÓCJGWÏMBPHF§BWÏMWJSLKVO
3FZOTMBÓWJ§HFS§VNÈGØMLTCÓMVN
4UVOEWÓTJPHOÈLWNWJOOVCSÚH§
BSGB§WFSBHØ§VSMJ§TNB§VS
TLJMFHUB§WJ§LPNBOEJTÏSFZLMBVT
)GOJUJMB§WJOOBTKÈMGTUUU

3ÏUUJOEJÓCJGSFJ§BTNÓ§J
3FZOTMBÓGBHJOV
4UVOEWÓTJPHOÈLWNWJOOVCSÚH§
BSGB§WFSBHØ§VSMJ§TNB§VS
TLJMFHUB§WJ§LPNBOEJTÏSFZLMBVT
)GOJUJMB§WJOOBTKÈMGTUUU

Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst. Áhugasömum er bent á að
senda greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til B&L, annað hvort í pósti
eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 27. janúar nk.
(Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.)

BZÂWa^cc]VcYVÄg
B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð landsins, stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir
Hyundai, Renault, BMW, Land Rover, Irisbus og Arctic Cat og er einn stærsti söluaðili atvinnubíla á landinu.
Meginmarkmið B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum sviðum bifreiðaviðskipta og rekur fyrirtækið
í því skyni öfluga starfsmannastefnu. Alls starfa 128 manns hjá fyrirtækinu.
HYUNDAI

RENAULT

BMW

LAND ROVER

RENAULT TRUCKS

B&L, Grjóthálsi 1, 110 Reykjavík, sími: 575 - 1200, www.bl.is

IRISBUS

ARCTIC CAT

heimili&hönnun
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● BRYNJAR KJÆRNESTED

Með höfuð heima í stofu
● HEIMILI

Nauðsynjar námsmannsins
● INNLIT

Keypti húsið óséð
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● heimili&hönnun
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HEIMILISHALD
HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR

Niður með jólatréð!

E

inu sinni var stúlka í borginni. Þetta var svona venjuleg nútímastúlka sem langaði að vera dugleg og eiga fallegt heimili, stunda
íþróttir og útivist, sinna barninu sínu af kostgæfni, rækta hjónabandið og ná árangri í starfi. Hins vegar reyndist oft erfitt að
samræma þessa hluti þar sem einungis eru 24 stundir í sólarhringnum.
Er jólin nálguðust fylltist stúlkan metnaði og löngun til að halda falleg
jól og útbúa einstakar minningar fyrir fjölskylduna. Ýmsar háleitar hugmyndir voru í vinnslu nótt sem nýtan dag og voru norsk og dönsk jólablöð
lesin af kostgæfni. Af fenginni reynslu einsetti
Hins vegar hangir stúlkan sér þó að gera ekki of mikið úr þessu með
blessað jólaskraut- því að setja markið of hátt. Þetta átti allt að vera
skynsamlegt og notalegt en umfram allt afslappað.
ið enn uppi þrátt
Með smá hamagangi og reddingum tókst að senda
fyrir fögur fyrirheit jólakort, gjafirnar voru keyptar og útbúnar nokkum að NÚ skuli
uð jafnt og þétt, piparkökuhús reist með elju en
restin var gerð á hálfgerðu hundavaði.
það tekið niður!
Skreytingarnar fóru upp í miklum flýti, að
mestu leyti á aðfangadag, og það jaðraði við taugaáfall þegar litla stúlkan
tókst á við risavaxinn kalkúninn sem eiginmaðurinn keypti (sjö kíló, takk
fyrir!). Tilþrif betri helmingsins við jólatréð voru aðdáunarverð. En jólin
komu líkt og endranær með frið í hjarta og ljós í sinni. Hins vegar fylgdi
urmull jólaboða og ferðalag í kjölfarið þannig að hin
langþráða jólahvíld varð nú ekki mikil. Niðurstaðan varð eiginlega sú að litla stúlkan í húsmóðurleiknum var eiginlega með jólin á heilanum allt of
lengi miðað við hvað þau tók fljótt af.
Hversdagurinn tók við með tilheyrandi heilsuátaki og loforðum um batnandi líferni á nýju ári.
Hins vegar hangir blessað jólaskrautið enn
uppi þrátt fyrir fögur fyrirheit um að NÚ skuli
það tekið niður! Ljósin áttu að fá að lifa lengur en litla gervijólatréð er vægast sagt farið
að verða pirrandi þarna úti í horni. Ó já, þarna
stendur það skreytt og sjúskað í skugganum og
er svo sannarlega orðinn þyrnir í augum litlu
stúlkunnar sem hefur einsett sér að kalkúnakaupandinn fái það verkefni að ganga frá herlegheitunum. Hún gekk frá kalkúninum, hann má ganga frá trénu. Síðan er hægt að taka restina í sameiningu. Í raun eru tímamörk þar sem stúlkan var svo skynsöm að setja á
sig gestapressu. Í því felst að gestum er boðið í heimsókn og þá gengur nú
ekki að sitja skömmustuleg með fullskreytt jólatré í baksýn. Um leið og
jólatréð hverfur sjónum hefst nýja árið fyrir alvöru. Niður með jólatréð!

● Forsíðumynd: Anton Brink tók mynd á heimili Karls
Rafnssonar og Svanhildar Davíðsdóttur Útgáfufélag:
365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía
Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur
Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.

Brynjari var talinn trú um að höfuðið væri upprunalega af manni sem hefði fundist í gröf í Sukothai.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Prúttað um höfuðverð
● Brynjar Kjærnested ferðaðist fyrir nokkrum árum til Taílands. Á hjólreiðaferð um Ayutthaya-hérað norður af Bangkok rakst hann á Búddastyttu sem prýðir heimili hans í Garðabæ.
„Ég keypti þennan haus í Taílandi
þegar ég fór í frí til SuðausturAsíu fyrir nokkrum árum. Mér var
talin trú um að þetta væri eldgamalt mannshöfuð sem búið væri að
minnka og setja í gifs, en það getur
vel verið að það sé ekki satt,“ segir
Brynjar Kjærnested, eigandi fyrirtækisins Garðlist.
„Hausinn er keyptur í borg sem
heitir Sukothai − þótt hún sé núna
sameinuð Ayutthaya − og er mitt á
milli Bangkok og Chang-Mai. Hún er
fyrsta höfuðborg Taílands og mjög
fræg fyrir niðurníddan arkitektúr
og vött, það er að segja bænarstaði
búddista, sem voru reist á þrettándu
öld. Besta leiðin til að skoða borgina
er með því að leigja sér hjól og hjóla
á milli vattana þar sem innfæddir
hafa komið sér upp tjöldum og selja
alls konar muni.“
Taílenski gripurinn á heimili
Brynjars hefur vakið mikla lukku,
en hann hefur haft það fyrir sið að
kaupa minnst einn minjagrip frá
hverju landi sem hann heimsæk-

Útlitseinkenni Búdda, svo sem hálflukt
augun, hafa merkingu í trú búddista.

ir. Búddahausinn stendur þó upp
úr sem minjagripur eftir ferðalagið um Suðaustur-Asíu enda ekki
margir sem geta sagst eiga ósvikna
Búddastyttu.
„Maðurinn sem seldi mér höfuðið sagði að það væri af manni sem

hefði upprunalega fundist í gröf í
Sukothai. Það gæti vel verið að hann
hafi logið því að mér til að fá næga
peninga fyrir gripinn,“ segir Brynjar og hlær.
Að sögn Brynjars merkir nafnið Búdda sá sem vakir yfir öðrum.
Búddatrú snýst um að binda enda á
hið slæma í veröldinni með því að
skilja ástæðuna fyrir því og þar með
komast út úr hringrás lífsins og inn
í nirvana, sem er eins konar himnaríki í trúnni. Búddahöfuð geta svo
haft mikla þýðingu. Hárið er hvorki
of sítt né stutt sem táknar meðalhóf.
Hálflukt augun sýna að Búdda er í
hugleiðslu; þannig getur hann bæði
séð það sem gerist í kring og horft
inn í sína eigin sál. Löng eyru tákna
að Búdda hlustar og heyrir bænir
fólksins.
„Ég veit ekki hvort Búddahausinn veiti mér heppni eða eitthvað
því um líkt, en það er þó aldrei að
vita nema ég þurfi einhvern tímann
að biðja hann um að ljá mér eyra,“
segir Brynjar kíminn.
-aóv

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

98.000,-

68.600,-

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

Sófaborð
120cmX70cm
Verð áður:
VERÐ NÚ:

42.000,-

29.400,-

Einnig fáanlegt
í stærðinni 65cmX65cm

Glerskápur

Borðstofuborð

Stærð: Br:100cm D:40cm H:190cm

Stærð: 200cmX100cm

Verð áður:

128.000,-

Verð áður:

114.000,-

VERÐ NÚ:

89.600,-

VERÐ NÚ:

79.800,-

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

FRÁBÆRT TILBOÐ:

13.400,-

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

-35%

TILBOÐSVERÐ: 189.000,-

8.710,-

ÚTSALAN Í

FULLUM GANGI

VERÐ NÚ:

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

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

86.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

Caviar tungusóﬁ

68.800,-

Verð áður:

114.000,-

-30%
VERÐ NÚ:

79.800,-

3ja sæta
Verð áður:

123.000,-

-30%
VERÐ NÚ:

86.100,-

Stærð: 315cmX160cm
Fáanlegur í nokkrum litum
Verð áður:

168.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

134.400,-

Metro tungusóﬁ
Stærð: 266cmX166cm
Microﬁber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum
Verð áður:

198.000,-

-25%
VERÐ NÚ:

148.500,-

Comfort sófasett
2ja sæta
Verð áður:

112.000,-

-20%
hönnun: www.skissa.net

VERÐ

NÚ:89.600,-

3ja sæta
Verð áður:

123.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

98.400,-

ALLIR PÚÐAR -30%
Verð áður:

3.900,-

VERÐ NÚ:

2.730,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

● heimili&hönnun

17. JANÚAR 2009 LAUGARDAGUR

hönnun

„Háfurinn er útgangspunkturinn í eldhúsinu,“ segir Kalli sposkur. „Kaupin á
honum voru þó skyndiákvörðun eins
og fleira í sambandi við þetta hús.“

● BLÚNDUDÚKURINN FÆR UPPREISN
ÆRU Blúndan hefur fengið nýtt hlutverki í höndum hönnuða síðustu misserin.
Sænski hönnuðurinn Louise Hederström útfærði blúnduna í lampa
og ljós.
Í ljósakrónum Grace er hvítt
blúndumunstur prentað á gegnsætt
plast en áður hafði Louise hannað
lampalínuna Gladys þar sem blúndumunstur var skorið út í stál. Hún segist iðulega láta efnið ráða framvindu
verksins og að lokaniðurstaða byggist á þeim möguleikum sem efnið
býður upp á. Hönnun hennar einkennist af einföldum formum og
gæði eru hennar kjörorð. Nánar má forvitnast um hönnun Louise
Hederström á vefsíðunni www.louisehederstrom.com.

Fataherbergið er eitt af því
sem kom út úr breytingunum.

Stofan er hlýleg og úr henni
er gengið út í snotran garð.

● MAGNEAT Í ÖLLUM REGNBOGANS LITUM Segullinn
Magneat, sem heldur snúrunum á heyrnartólunum í skefjum, er íslensk uppfinning starfsmanna Preggioni. Segullinn fæst bæði einlitur og með prenti en ný regnbogalína lítur dagsins ljós um mánaðamótin.
Segullinn hefur fengið góðar viðtökur og seldist upp fyrir jólin.
Honum er komið fyrir á hvaða fatnaði sem er og er snúrunni síðan
vafið utan um hann. Þannig haldast heyrnatólin á sínum stað jafnvel
þó eigandinn hreyfi sig á alla kanta en auk þess er hægt að láta tólin
lafa á seglinum þegar þau eru ekki í notkun.
Segullinn hentar því einkar vel þeim sem hlusta á iPod við íþróttaiðkun eða nota handfrjálsan farsímabúnað og kemur í veg fyrir það að
snúrurnar flækist fyrir. Hann kemur sér þó víðar vel. Nánari upplýsingar má finna á www.magneat.com.

Veggirnir í eldhúsinu eru fínpússaðir og
lakkaðir.

Vorum að taka upp
nýjar vörur!

LUKT stór

nú 990.-

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

4

Hái hamarinn hans Tolla vakir yfir borðkróknum. Takið eftir ljósrifunni milli
stofunnar og eldhússins.

Nýtt og betra hús
LUKT lítil

nú 690.-

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

● Raðhúsin milli Laugalækjar, Sundlaugarvegar og Otrateigs mynda lítið þorp. Í einu þeirra
hafa hótelhaldararnir Karl Rafnsson og Svanhildur Davíðsdóttir komið sér vel fyrir.
Karl og Svanhildur fengu húsið í
mars 2008 og tóku það allt í gegn að
innanverðu. Lagnir voru endurnýjaðar, innréttingar smíðaðar, veggir
brotnir, aðrir byggðir, sparslað og
málað. Lokaspretturinn var harður,
hátíðir voru á næsta leyti. „Síðasti
iðnaðarmaðurinn labbaði út kortér
yfir fimm á Þorláksmessu. Þá var
hlaupið út að kaupa jólagjafirnar,“
lýsir Svanhildur hlæjandi og viðurkennir að lítið hafi verið sofið nóttina fyrir aðfangadag.
Nú er heimilið eins og sniðið fyrir
hjónakornin. Á neðri hæðinni eru
eldhús og stofa og uppi sjónvarpskrókur, snyrting, vinnuherbergi,
svefnherbergi og fataherbergi. „Við
fengum Guðbjörgu Magnúsdóttur
arkitekt hingað áður en við hófumst
handa og hún rissaði upp hugmyndir
sem komu að góðum notum,“ segir
Karl. „Svo er nú Svana dálítill arkitekt í sér,“ bætir hann við og lítur
hlýlega á konu sína.

Karl Rafnsson og Svanhildur Davíðsdóttir. Karl keypti húsið óséð en Svanhildur var búin að koma þar inn og fá
góða tilfinningu fyrir því.

Karl keypti húsið óséð en Svana
kveðst hafa komið þar inn áður en
það fór á sölu. „Ég fann strax að
þetta væri það sem ég vildi,“ segir
hún. Stuttu síðar frétti hún að húsið

væri falt. Þá var hún á Sardiníu en
Karl á Kirkjubæjarklaustri og kaupin voru ákveðin símleiðis.
Gunnar Björgvin, bróðir Karls,
á heiðurinn að smíði koksgráu eldhússinnréttingarinnar. Á gólfum er
líflegt eikarparkett og lýsingin frá
Lumex er innfelld. Flæðandi birta í
stiganum er sérlega flott.
Íslensk málverk prýða híbýlin,
meðal annars eftir föður Karls og
annað eftir Tolla. Það síðarnefnda er
áheit. Karl lenti í því að gleraugun
fuku af honum í myrkri og vitlausu
veðri við Hótel Loftleiðir. Eftir árangurslausa leit með vasaljós að
vopni ók hann heim en þrjóskan
rak hann aftur af stað og á leiðinni
hét hann því að gefa frúnni mynd
eftir Tolla ef leitin bæri árangur.
Klukkutíma pauf skilaði engu og
hann var búinn að missa vonina.
Þá hringdi Svana og til að heyra í
henni fór hann í var. Akkúrat þar
lágu gleraugun.
- gun
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Skrautlegar flísar hressa upp á umhverfið og geta gefið því alþjóðlegan svip.
GETTY/NORDICPHOTOS

Fríkað út með flísum
O

ft er val á flísum fremur hefðbundið nú til dags þar sem fólk
velur skynsamlegar flísar í þægilegum lit. Einlitar, ljósar flísar má
finna víða eða andstæður þeirra, dökkar steinflísar.
En hví ekki að krydda tilveruna aðeins og velja eitthvað skrautlegra? Arabískar flísar með fallegu mynstri geta sett framandi svip á
umhverfið og ef híbýlin eru innréttuð á alþjóðlegan máta getur slíkt
komið skemmtilega út. Finna má flísar af öllum stærðum og gerðum
og ef fólk er einhvers staðar á ferðinni úti í hinum stóra heimi getur
verið gaman að grípa með sér nokkrar fallegar flísar frá spennandi
slóðum. Ekki er nauðsynlegt að flísaleggja allan vegginn eða heilu
lengjurnar með sömu flísunum heldur má líka blanda saman mismunandi flísum, þá helst einlitum og skrautlegum, svo smekklegt sé. - hs

Saltﬁskur er

mikilvægur hluti

af matarmenningu
íslensku þjóðarinnar
Tímarnir breytast en saliskurinn frá
Ekta ski, þessi gamli góði með
íslenskum kartöum og smjöri, stendur
alltaf fyrir sínu.

3
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5

Nauðsynjar námsmannsins
●

Góð birta, stóll í réttri hæð og vandað skrifborð eru meðal nauðsynja sem námsmenn
hafa reitt sig á í gegnum árin. Nýjasta tækni kemur ekki síður að góðum notum, eins og
diktafónar, minniskubbar og fartölvur, sem ratar nú flest inn á nauðsynjalista námsmanna.
1. Allt á einum stað Skólataska
frá Acme Made er útbúin vasa
fyrir fartölvu og hólfum fyrir
skólabækur og fylgihluti fyrir tölvur. Fæst í Apple-búðinni við Laugaveg á 15.990 krónur.

2. Mundu mig Time Capsule er

Sérútvatnaði saliskurinn er sérstaklega
hentugur í seiðandi saliskré.
Fæst um allt land. Hafðu samband!

466
1016
www.ektafiskur.is

500 GB utan á liggjandi, þráðlaus
harður diskur sem geymir öll gögn
án þess að þurfa að vera tengdur
heimilistölvunni. Því þarf engar
áhyggjur að hafa af Time Capsule
þótt svo illa færi að tölvan gæfi
fyrirvaralaust upp öndina. Fæst
í Apple búðinni við Laugaveg á
59.990 krónur.

3. Listrænt frelsi Bamboo Fun frá
Apple er hálfgert teikniforrit. Það
má tengja við bæði Macintosh og
Windows tölvur og er sniðugt fyrir

listamennina á heimilinu. Með því
má laga ljósmyndir, teikna eftir
ljósmyndum eða koma eigin handskrift í tölvutækt form. Fæst í
Apple-búðinni við Laugaveg á 19.990 krónur.

4. Ótæmandi
fjársjóður Sony
UX70 diktafónn
með 1GB innbyggt minni,
sem samsvarar
290 klukkustundum í upptöku. Einnig með MP3 spilara, upptöku og afspilun, innbyggðum víðóma
hljóðnema og baklýstum
LCD skjá. Fæst í Sony-búðinni í Kringlunni á 24.990 krónur.
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5. Tónlist örvar hugann 8GB
iPod nano, sem er til í ýmsum
litum, og gúmmíhulstur utan
um hann fást í Apple-búðinni
við Laugaveg. iPod kostar 39.990 krónur og
hulstrið er á 4.590
krónur.
6. Góður viðauki
Góður stóll er
mikilvægur fyrir
námshestinn enda
oft mörgum klukkustundum eytt í lærdóm. Fæst í Ikea
á 14.950 kr.

7. Verði ljós Skemmtilegur og
öðruvísi borðlampi frá Ikea setur
svip sinn á aðstöðu námsmannsins.
Kostar 2.990 krónur.

Nytjahönnun innblásinn af Erró
Hönnunarmiðstöð Íslands, verslunin Kraum og Listasafn Reykjavíkur boða hönnuði til fundar í
Hafnarhúsinu sunnudaginn 25.
janúar klukkan 12.
Tilefnið er hönnunarsamkeppni þar sem hanna á nytjahlut, innblásinn eða með tilvísun í verk listamannsins Erró, en
tuttugu ár eru síðan listamaðurinn gaf Reykjavíkurborg mikið
safn verka sinna. Til mikils er að
vinna en vinningshönnunin hlýtur 500.000 krónur í verðlaun sem
Kraum, Listasafn Reykjavíkur og
Samtök iðnaðarins leggja til auk
þess sem hluturinn verður seldur

Blásið er til hönnunarsamkeppni um
nytjahlut með tilvísun í verk eftir Erró en
tuttugu ár eru síðan listamaðurinn gaf
Reykjavíkurborg safn verka sinna.
MYND/LISTASAFN REYKJAVÍKUR

í Hafnarhúsinu og í verslunum
Kraums í Aðalstræti og á Kjarvalsstöðum.
Sérstakt fagráð mun velja úr

innsendum hugmyndum en það
skipa: Halla Bogadóttir í Kraum,
Soffía Karlsdóttir frá Listasafni
Reykjavíkur, Þórey Vilhjálmsdóttir frá Hönnunarmiðstöð Íslands, Pálmar Kristinsson arkitekt, Gunnar Þór Vilhjálmsson,
grafískur hönnuður, og Egill
Sveinbjörn Egilsson, formaður
Félags vöru- og iðnhönnuða.
Keppnin er ætluð fagmenntuðum hönnuðum og verða úrslit
keppninnar kynnt á Hönnunardögum 27. mars 2009. Fleiri munir
í samkeppninni verða síðan jafnvel valdir til framleiðslu á næstu
- rat
mánuðum.
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SODA STREAM-TÆKIN SNÚA AFTUR Soda stream-tækin sem áttu gríðarlegum vinsældum
að fagna á Íslandi á níunda áratugnum eru komin aftur til landsins. Byggt og búið selur tækin, sem
nú eru framleidd af Wasser-Maxx. Sem fyrr gegna þau því hlutverki að búa til kolsýrt vatn. Þannig
geta unnendur sódavatns sparað sér peninga með því að búa það til heima hjá sér. Útlit tækjanna
hefur hins vegar breyst töluvert og fást þau í ýmsum litum. Eins er hægt að fá flösku sem minnir á
rjómasprautu og er svipuð í notkun. Hún er fyllt af vatni, en stóra kolsýruhylkinu hefur verið skipt út
fyrir minna. Sódavatninu er svo sprautað í glös eða önnur ílát. Í Byggt og búið fást svo ýmis bragðefni sem má bæta út í, þannig að úr verði ljúffengir, heimalagaðir gosdrykkir.

Ásmundur Sveinsson myndhöggvari að
störfum í vinnustofu sinni við Sigtún.

Fígúrur úr
huga Ásgríms

Í

safnverslunum Listasafns Reykjavíkur eru fáanlegar afsteypur
af verkum Ásmundar Sveinssonar
myndhöggvara. Á árunum 1930 til
1940 bjó hann til umdeildar myndir
af íslensku alþýðufólki við störf sín,
en fólkið var tekið úr réttum hlutföllum svo úr urðu feitar, ólaglegar
konur, sem og tröllvaxnir karlar.
Ásmundarsafn stendur við Sigtún.
Húsið minnir á arabískt kúluhús og
egypskan píramída og í garðinum
eru listaverk, eins og Helreiðin sem
Ásmundur sótti í íslenska þjóðtrú.
Það sá hann fyrir sér fyrir ofan Ártúnsbrekku og átti að vera svo risastórt að bílar gætu keyrt undir það,
en Ásmundur var þeirrar skoðunar
að höggmyndir ættu að sjást úti þar
sem þær væru fyrir allra augum.

Friðarsúlufrímerkið var valið þriðja
áhugaverðasta frímerki ársins 2008 af
StampNews.com.

Friðarsúlan
áhugaverð

N

ýverið valdi vefmiðill frímerkjasafnara, www.StampNews.com,
frímerkið með friðarsúlunni í Viðey
þriðja áhugaverðasta frímerki ársins
2008.
Merkið þykir óhefðbundið þar
sem það lýsir í myrkri en frímerkið er
prentað í 4-lita offset með pantonesilfri, UV-bleki og fosfór. Ef lýst er á frímerkið með útfjólubláu ljósi birtist
einnig mynd af John Lennon.
Orðin „að hugsa sér frið“ eru skrifuð á 24 tungumálum á stall friðarsúlunnar í Viðey. Með því að tvöfalda rifgötunina á köntum frímerkisins komast öll tungumálin fyrir og
fylgja 10 merkja örk leiðbeiningar um
hvernig má nota kantana til að búa til
friðarljós með því að líma þá saman.
Örn Smári Gíslason, grafískur
hönnuður, hannaði frímerkið.
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ÚTSALAN ER Í FULLUM GANGI

20-80% afsláttur
1928 Vöruhús Auðbrekku 1
Sími 544 4480

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

SÍM I 5 4 4 - 4 4 8 0
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*¹RNSMIÈURM¹LMIÈNAÈARMAÈUR
&YRIRT¾KIÈ *¹RNSMIÈJA «ÈINS EHF
,EITAR AÈ J¹RNSMIÈUM EINGÎNGU L¾RÈUR IÈNAÈARMAÈUR Å VÁL
VIRKJUN RENNISMÅÈI EÈA SAMB¾RILEGU KEMUR TIL GREINA SKILYRÈI ER
AÈ HANN TALI ÅSLENSKU OG REYKI EKKI 3TARÙÈ FELST Å FJÎLBREYTTRI NÕS
MÅÈI OG UPPSETNINGUM 3J¹ HEIMASÅÈU FYRIRT¾KISINS WWWJSOIS
HERSLA ER LÎGÈ ¹ FRUMKV¾ÈI ¹REIÈANLEIKA LÁTTA LUND OG ÖJËNUS
TULIPURÈ AUK SJ¹LFST¾ÈRA VINNUBRAGÈA OG SAMSTARFSH¾FNI
3TARFSAÈSTAÈA ER GËÈ ALLUR T¾KJABÒNAÈUR ER GËÈUR OG NÕLEGUR
'ENGIÈ VERÈUR FR¹ R¹ÈNINGU ÚJËTLEGA !LLAR UMSËKNIR VERÈA
MEÈHÎNDLAÈAR SEM TRÒNAÈARM¹L
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR Å SÅMA   EÈA
SENDA TÎLVUPËST ¹ JSO JSOIS

Ert þú 50+
Við leitum eftir ﬂeiri liðsmönnum
í úthringiverið okkar. Hvetjum
sérstaklega konur 50 ára og eldri til
að sækja um, en hentar öllum þeim
sem vilja sveigjanlegan vinnutíma.
Góður “mórall” og góð vinnuaðstaða.
Tímakaup og bónus eftir árangri.
Námskeið og þjálfun áður en byrjað
er.

www.lyfja.is

- Lifið heil

Lyfjafræðingur – Lyfja Höfn í Hornafirði

Umsóknir og fyrirspurnir sendist
á netfangið axel@tryggir.is
eða í síma 590 1600

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum
lyfjafræðingi til að veita lyfjaútibúi í flokki 1 á
Höfn í Hornafirði forstöðu.
Starfs- og ábyrgðarsvið
Forstöðumaður ber ábyrgð á faglegum rekstri lyfjaútibúsins, annast
daglegan rekstur og umsýslu og ber ábyrgð á að unnið sé samkvæmt
lögum og reglugerðum um lyfjaútibú.
Hæfniskröfur
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Félags- og
skólaþjónusta
A-Hún

Félags- og skólaþjónusta A-Hún auglýsir lausa til umsóknar 75% stöðu ráðgjafa í málefnum fatlaðra.
Í starﬁnu felst meðal annars:
• Fagleg ábyrgð á þjónustu við fötluð börn og fullorðna
• Samskipti við aðstandendur og við samstarfsaðila
• Þáttaka í sífelldri mótun og uppbyggingu á innra
skipulagi
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Próf í þroskaþjálfun, iðjuþjálfun eða sambærileg
menntun á sviði félagsvísinda.
• Reynsla, þekking og yﬁrsýn varðandi málefni fatlaðra
• Hæfni í samskiptum, samstarﬁ og skipulagi
• Jákvæð viðhorf og drifkraftur til góðra verka
Í boði eru spennandi framtíðarstarf, öruggt starfsumhverﬁ, faglegur stuðningur og samstarf við aðra stjórnendur í málefnum fatlaðra á Norðurlandi Vestra. Nánari
upplýsingar veitir Auður Herdís Sigurðardóttir, félagsmálastjóri, audurh@felahun.is, S:4554100.
Vegna kynjasamsetningar eru karlmenn hvattir til að
sækja um. Ef ekki tekst að ráða fagmenntaðan einstakling í störﬁn verður litið til annarrar menntunar,
starfsreynslu og persónulegra eiginleika umsækjanda.
Æskilegast væri að umsækjandi gæti haﬁð störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt samningum sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Skriﬂegar umsóknir ásamt ferilskrá berist til Félags- og skólaþjónustu A- Hún fyrir 31 jan, Flúðabakka 2, 540 Blönduósi.

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan
lyfjafræðing.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 44735 01.2009

Ráðgjaﬁ í málefnum fatlaðra

Í boði er krefjandi og spennandi starf, flutningsstyrkur, ódýrt húsnæði,
samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í vaxandi bæjarfélagi.
Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is
Sveitarfélagið Höfn í Hornafirði
hefur um 2500 íbúa, þar er
öflugt félags- og menningarlíf og
aðstæður til uppeldis barna
hinar ákjósanlegustu.
Í sveitarfélaginu er framhaldsskóli, grunnskóli, tveir leikskólar,
tónlistarskóli og öflug
heilbrigðisþjónusta auk

Sækja má um starfið á vefsetri okkar www.lyfja.is eða senda umsókn til
starfsmannastjóra á netfangið thorgerdur@lyfja.is
Umsóknafrestur er til 31. janúar.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. júní 2009.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir
til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

allrar almennrar þjónustu.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.
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STÆKKUN
HÓTELS PLAZA
Aðalstræ 4-8

Umhversráðuneytið
Prófnefnd mannvirkjahönnuða

Spennandi starf innan
ferðaþjónustunnar
Farfuglar munu yfirtaka rekstur gisti- og þjónustumiðstöðvarinnar í Húsadal í Þórsmörk á næstu vikum.
Við leitum að starfsmanni til að vinna að áframhaldandi uppgangi þessarar náttúruperlu. Starfsmaður
verður að mestu staðsettur í Reykjavík.
Helstu verkefni:
s samskipti við viðskiptavini
s móttaka bókana og staðfesting þeirra
s tilboðsgerð
s markaðs- og kynningarstarf
s vöruþróun
Menntunar og hæfniskröfur
s áhugi fyrir útivist og umhverfismálum
s góð almenn menntun
s reynsla af sölu- og markaðsmálum
s miklir samskiptahæfileikar
s jákvætt hugarfar
Umsóknir skulu sendar til Markúsar Einarssonar,
framkvæmdastjóra Farfugla, í netfangið markus@
hostel.is fyrir sunnudaginn 25. janúar n.k., en hann
veitir einnig nánari upplýsingar um starfið. Umsóknir
má einnig senda á skrifstofu Farfugla, Sundlaugavegi
34, 105 Reykjavík.

Námskeið
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska
löggildingar umhversráðuneytisins til að gera
aðal- og séruppdrætti sbr. ákvæði 48. og 49. gr.
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, verður
haldið í mars 2009, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið mun hefjast föstudaginn 6. mars. 2009
kl. 13:00 og standa dagana 6., 7., 13., 14., 20. og
21. mars 2009 og lýkur með pró laugardaginn
4. apríl 2009.
Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá
IÐAN- fræðslusetur, Skúlatúni 2, Reykjavík eða
vefsetrinu www.idan.is. Umsóknum skal skilað
þangað útfylltum ásamt 1) afriti af prófskírteini
umsækjanda, 2) vottorði frá iðnaðarráðuneyti
um réttindi til starfsheitis, 3) vottorð faglegs
yrmanns um starfsreynslu, sjá 48.gr. skipulags og byggingalaga, eigi síðar en föstudaginn
13. Febrúar 2009.

Landsvirkjun óskar eftir að taka á leigu iðnaðarhúsnæði í
austurhluta höfuðborgarsvæðisins. Húsnæðið þarf að hafa
rúmgóða innkeyrslu og gott aðgengi. Æskileg stærð húsnæðis
er 150-200 m2. Leigutími er 3 ár.
Áætluð notkun á húsnæðinu er undir borkjarna og ﬂeira tengt
jarðfræðirannsóknum fyrirtækisins á Suðurlandi.
Áhugasamir sendi tilboð og upplýsingar til
Landsvirkjunar / innkaupadeild,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík fyrir þriðjudaginn
27.janúar 2009.

- Gipsveggir
- Kerslo
- Innréngar

· Málun
· Steinsögum kjarnaborun,
múrbrot og rif

· Mótaupplá ur, járnbending
· Gluggasmíði
Ans ehf.

- Öug sköpun l betri framðar

Þverhol 11
105 Reykjavík
Sími: 552 1920
ans@ans.is

www.ans.is

Heimilistæki frá Smith & Norland að
andvirði kr. 240.000. hver vinningur.
893 7278 9617 11203 12062
13913 15979 16108 16607 17810
Upplýsingar á heimasíðu félagsins

www.styrktarfelag.is

C{cVg^jeeah^c\Vg\Z[jgkZ^i^c\Vhi_g^!
E{aa=_{abVghhdc#K^chVbaZ\VhihZcY^
iakjehi{eVaa]5^XZ]diZah#^hZV]V[^
hVbWVcYhbV)))*%*'#

Iðnaðarhúsnæði óskast

Áhugasamir aðilar sendi fyrirspurn
og upplýsingar um sig á neangið
lbod@ans.is

· Ra er
· Trésmíðavinna:

1. vinningur, VW Jetta að andvirði
kr. 2.790.000. kom á miða
númer 14808

HijcYkh^
GZ\ajhZb^
Hcngi^bZcch`j
7gZccVcY^{]j\V{ _cjhij
ÏhaZch`j"d\Zch`j`jcc{iij

=^aidcGZn`_Vk`CdgY^XVZggZ`^V[;aj\aZ^V]iZajb][#
hZbZg]aji^V[>XZaVcYV^g<gdje#

Áætluð verklok fyrsta áfanga (herbergi
tekin í notkun) er 15. maí 2009.

Vinningsnúmer í happdrætti
Áss styrktarfélags

Jbh¨`_ZcYjg jg[VVkZgV
&-{gVd\\ZgZg`gV[Vjb/


=^aidcGZn`_Vk`CdgY^XVZgbZ'*'\a¨h^aZ\]ZgWZg\^!
[_aWgZniiVkZ^i^c\V"d\g{hiZ[cjVhij{hVbiZ^cjb
WZhiVkZ^i^c\VhiVaVcYh^ch!KDM#

Ans sem aðalverktaki fyrir
Miðbæjarhótel (Center hotels)
leitar eir áhugasömum aðilum
l þess að gefa lboð í
eirfarandi verkþæ:

Reykjavík 18. Janúar 2009.
Prófnefnd mannvirkjahönnuða
- umhversráðuneytið.

K^{=^aidcGZn`_Vk^`CdgY^XV\ZijbW¨ii
k^d``jg _cVcZbjb#C{b^h`^ei^hi
kZg`aZ\Vc]ajiVd\ g_{gVcc^gh`aV!jcc^
ZgjcY^g]VcYaZ^hajbZ^hiVgV{k^ccjhiV#







Verkþær

Verið er að breyta fyrstu órum
hæðum Aðalstræs 6-8 í hótel sem
tengjast mun við núverandi Hótel
Plaza. Um er að ræða 75 herbergi,
auk eldhúss, morgunverðarsalar og
annarra rýma samtals um 3500 m 2.

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

_cVcZbVgh`Vhi







Verkið

Félagið óskar landsmönnum gleðilegs árs
og þakkar veittan stuðning.

STYRKIR ÚR
HÚSVERNDARSJÓÐI
REYKJAVIKURBORGAR
Húsverndarsjóður
Reykjavíkur
auglýsir
eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og
endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem
hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða
menningarsögulegum ástæðum.
Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í
umsókn:
1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun
4. Ljósmyndir af húsinu eins og það er nú
og eldri ljósmyndir ef þær eru til.
Frekari upplýsingar eru veittar í Fræðslustofu
um húsvernd í Árbæjarsafni sem opin er á
miðvikudögum frá kl. 16-18 og í síma 411 63 33
á sama tíma.
Umsóknum skal skila á þar til gerðu eyðublaði sem
er að finna á vef Skipulags- og byggingasviðs,
www.skipbygg.is
og
vef
Minjasafns
Reykjavíkur
www.minjasafnreykjavikur.is .
Umsóknareyðublöð liggja einnig frammi í
þjónustuveri Reykjavíkurborgar í Borgartúni
12-14.
Umsóknir skulu berast Skipulags og
byggingasviði Reykjavíkur, Borgartúni 12-14,
105 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið:
skipulag@reykjavik.is, í síðasta lagi 15. febrúar
2009.
Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað
var 2008 og ekki hafa verið nýttir falla niður við
úthlutun 2009.

Menningarmáladeild
Stokkhólmsborgar
býður dvöl í gestabústaðnum Villa Bergshyddan,
sem staðsettur er í miðborg Stokkhólms.
Bústaðurinn er 3 herbergi og eldhús í
endurbyggðu húsi frá 18. öld.
Fólk sem starfar að sköpun á sviði menningarmála
og er frá einhverri höfuðborga Norðurlanda getur
fengið bústaðinn að láni, án endurgjalds, í eina eða
tvær vikur á tímabilinu 6. apríl til 27. september
2009.
Sjá einnig www.kultur.stockholm.se / nordiska
stipendier
Umsóknareyðublöð fást á reykjavik.is og í
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Umsóknir sendist í síðasta lagi 1. febrúar 2009 til:
Stockholms kulturförvaltning,
Nordiskt kultursamarbete,
Yvonne Boulogner,
Box 16113
SE 103 22 Stockholm.
Nánari upplýsingar veitir Anna Gréta Möller,
Menningar- og ferðamálasviði, s. 590-1520,
netf. anna.greta.moller@reykjavik.is
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Fort Thunderbird árg. ‘94, 4,6, sjálfsk.
Grænsans, 3ja dyra, ek. 90 þús.
Heilsársdekk. Topp bíll ! Verð 400 þús.
S. 892 7852.

Vinnuflokkabill, Renault Master’04
7manna. Ek.62.000. Verd 2,1 m/vsk.
s.893-2550

Fort Thunderbird árg. ‘94, 4,6, sjálfsk.
Grænsans, 3ja dyra, ek. 90 þús.
Heilsársdekk. Topp bíll ! Verð 400 þús.
S. 892 7852.
til sölu vw golf arg 95 skoð 09 2 dyra
hvitur verð 130 þ uppl i sima 6630021
Daihatsu til sölu. árg. ‘00. Ek. 108þ.
km. Skoðaður ‘09. Listav. 390þ. fæst
á 250þ. Stgr. Uppl. í s. 617 7223 &
566 7960.

Nissan Patrol GR 44“ breyttur 2002
árg. Ekinn 189þús. Einn með öllu.
Raðnúmer: 282845. Allar uppl. inná
Toppbilar.is Kletthálsi 2

Kawasaki ZRX1200R ‘06. ek 6400. Fæst
gegn yfirtöku. 1200 þús. S. 840 4963.

2 milljónir +
Kranabíll

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

4x4 sjálfskiptur

Suzuki Liana árg. 11/’06 nýsk. til 2011
ek. 33.000 km áhv. 1.350.000 ca.
27.000 á mán. ásett verð 1.680.000
ath. skipti. S. 693 5053.

0-250 þús.

Tilboð 1590 þús !!!!!!

Allt að 100% lán í boði YAMAHA
XV19VR ROADLINER. Árgerð 2006,
ekinn 1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.200.000. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is
Tilboð óskast

Vörubílar

Crysler Sebring LXI ‘95. 2,5L. Bensín,
Ek.140þ. Ath öll skipti. V. 159þ. S. 897
3732.

Ski-doo MXZ Racing 440 2007.
Keppnissleði settur upp fyrir 95oct
bensín. Belti: 15“x121“x175“ Verð
999.000.Til sölu Mazda E 2000 pallbíll með
vökvakrana árg. ‘92. Ek. 67 þ. V. 450 þ.
án vsk. Uppl. í s. 840 3017.

Dökkgrár Rav 4 GX til söluÁrgerð 2006
Sjálfskiptur. Keyrðurum 30 þús km
Skyggðar rúður, dráttarkúla,gúmmímotta í skotti og heilsársdekk.Verð
3.400.000,-kr. Skoðum uppítöku
á ódýrari bíl. Upplýsingar í gsm 699
3799

Óska e.að kaupa gamla Toyota sendib.
og Peugeot 504/505. Nán.uppl.í s.
661 2222.

Willys cj7, óskast skoða alllt. Gsm 698
2086.

Tilboð 990.000.-þús!

Allt að 100% lán í boði OPEL COMBO
C VAN MEÐ GLUGGUM. Árgerð 2004,
ekinn 50 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.390.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

Ski-Doo MX Z X-RS 800 2007. Ekinn
1600 km. Neglt belti 15“x121“x175“
Bakkgír, ekki rafstart.
VW Golf skr. 18/08-’00 ek. 120þ. Áhv.
lán 250þ. Afb. 19þ. pr. mán. Ásett
verð 560þ. frá Heklu. Afsláttur! Ný
vetrard., og sumad. á felgum fylgja. S.
896 1976.

Tilboð 2990 !!!!!!

Allt að 100% lán í boði NISSAN
INTERSTAR H2L2. Árgerð 2006, ekinn
64 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
4.200.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

Mótormax
Kletthálsi 13, 110 Reykjavík
Sími: 5634400
www.motormax.is

Huanday Elantra árg. 99. Skoðuð ‘09.
Verð 230þús., góður staðgr. afsláttur.
S. 8991 679.

ÓDÝR OG GÓÐUR!!!

Til sölu Celica gt4 árg. ‘95 allur ný
tekinn í gegn, vor 2008. Verð 2,5mil.
Áhvílandi ca.1,9mil. vill skifta á Can-Am
800 cc götuskráðu fjórhjóli. Uppl. í s.
899 3514 Ólafur.

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.

Jeppar

SKODA OCTAVIA AMBIENTE, árg.
4/2004, ek. 76þ. km, 5 dyra, 1.6L
Beinskiptur, Spoiler, Ásett verð 1.090þ.
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

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

„Ranger árg. ‘84“. Skattlaus, lágar tryggingar. 351 CYD. Beinskiptur. 9“ aftan,
44“ að framan. Læstur. Ofl. V. 350 þ.
Ekki umsemjanlegt, engin skipti. S.
894 4560.

Tjaldvagnar
Óska eftir að kaupa tjaldvagn. Má kosta
50 þúsund. Upplýsingar í síma 822
8324.

250-499 þús.

Bátar
Pajero engin útborgun!

Nissan Terrano SE „97 ek.170. Toppl. o.fl.
Fallegur bíll.V:590 ath.sk. S:8472544

Þessi bátur er til sölu :
Glaumur sk 6120

Volvo 850 árg. ‘94 skoðun ‘10 ek. 222þ.
sjálfsk., verð 350 þús. Sími 820 4340.

Tilboð 1950 þús !!!!!!

Allt að 100% lán í boði BMW M5
. Árgerð 1999, ekinn 120 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.990.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is Ásett verð 2990
í skiptum

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Toyota Landcruiser 100 vx með öllu,
01.2000 7manna, 35“ ekinn 189 þús.
Áhv. 1800 þús. verð 3390 þ.- Uppl. í
s. 863 3402.

Til sölu Golf 1600. Árg. ‘01. Ek. 132. Vel
með farinn. 2 gangar að álfelgum +
dekkjum. Og öflugar græjur. Allt nýtt í
bremsum ofl. S. 661 9191.

VW Passat 4x4 dísel árg. 2005, ekinn
95þ. 4 dyra. Leður, einn m.öllu 100%
lán Uppl. 8655060

Óskast: Subaru 1800 gamla til niðurrifs
á lítið og Driföxlar í D.Charade ssk. ‘94’97 - S. 847 2003.
Land cruis. VX 90 ‘02 BENSÍN ek. 125
þús. Verð 1950 þús. Lán 1200 þús.
Uppl. síma 8936120
Til leigu 4 herb íb Skugga 101R, svalir, bílsk. 150þ mán+hússj. m/hita.
S8249098

Pallbílar

Legacy st. árg. ‘00 ssk., ek. 165þ. Áhv.
550þ. Áfb. ca. 20þ. (ekki fryst). Fæst á
yfirt. S. 892 2434.

Tilboð óskast, Nissan Terrano ‘98,
þarfnast lagfæringar f/ skoðun. Toyota
Rav4 ‘01 ek. 37þ. skemmdur e/ árekstur. Uppl. í s. 698 0481 & 587 0481.

VW Transporter langur 15/10/’07 diesel. Ek. 19þ.km. Dráttarkr. Ásett verð
5,530þ. V. 2,6 án vsk. S. 892 8511.

Bílar til sölu, skoðaðir ‘09, Huyndai
Accent árg. ‘98 verð 110þ., 2stk. Ford
Fiesta árg. ‘98 verð 120þ. stk., Skodi
Felicia árg. ‘97 verð 120þ., Huyndai
H1 8 manna diesel árg. ‘98, verð 300.
Uppl. í s. 899 9968.

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.

Bílabúið partasala S. 617
3706

Notaðir varahlutir í: Yaris, Octavia, Golf,
Bora, Polo, Carvella/Transporter, Passat,
Audi A3. Tökum að okkur viðgerðir,
kaupum bíla til niðurrifs.

Ford Ranger árg. ‘99, diesel, til sölu.
V.hugm. 500 þ. eða skipti á sendibíl.
S. 694 7480.

Nissan NAVARA 4WD DOUBLE CAB
MT SE árg.09/06, ek.46þús, beinsk,
Álfelgur, Dráttarbeisli, Líknarbelgir,
Plasthús, Ásett verð 2990 þús.kr. Tilboð
2500 þús. kr. stgr !!!

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

1-2 milljónir

Til sölu grásleppuveiðileyfi 9,6 brl. og
grásleppuveiðarfæri. Uppl. í s. 892 7442
milli kl. 17.00 - 21.00.

Varahlutir

Subaru Inpressa ‘01. Ek. 75 þús. Sjsk.
Sk.’09. V. 650 þús. Uppl. í s. 864 5431.
til sölu vw passar 1,8 árg ‘01 ek 156
þús ný tímareim öðruleiti þokkalegur
bíll yfirtaka á láni sirka 570 þús mán.
afgreiðslur um 20 þús.. S: 8917054 S:
8959670

af Barko gerð, Volvo Penta 47kw. 3,89
br. tonn, þarf að snurfusa fyrir sjósetningu. V. 500þ. landis@simnet.is eða s.
847 8432, Jón.

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

Subaru Forester ‘98 ek.189þ. bsk. skoðaður. Mjög góður bíll verð 290 þ. S.
822 8587.

500-999 þús.

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.
Nissan double cab diesel ‘98. Lítur vel
út. V. 300þ. án vsk. Uppl. í s. 892 8511.

Til sölu kerra lengd 1,80m breidd 1m.
Hægt að opna hlera aftan og framan.
Allt nýtt. Verð 85.000 þús. S. 898
1221.

Pajero GLX 2,5. ‘03. Sparneytin Jeppi.
33“ hækkun Ek. 142þ. Ný vél í 120þ.
Áhv.1650þ. fæst gegn yfirt. á láni.
Bílaþing Heklu, Kletthálsi. 590 5040.

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

Bílar til sölu

Kerrur

GOLF TIL SÖLU! Golf’98 keyrður 178þ
km, bílnum fylga sumardekk á 15’’ álfelgum og bassakeila. s:8668803

Til sölu Suzuki Baleno 1996. Þarfnast
lagfæringar. Verð 30þús. S: 8471622

TILBOÐ 890þ. stgr.

Til sölu Suzuki 450 árg. ‘07, quadracer,
kubbur, opið púst, nýleg afturd. ofl.
Uppl. í s. 861 0315.

Nissan Sunny ‘95, skoðaður. Verð 90
þús. Uppl. í s. 896 2552.

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.

Tilboð 690.000.- !!!!!

Fjórhjól

Nissan Micra 1,3 árgerð ‘95 bill sem
eyðir mjög litlu og klikkar ekki. Verð 120
þús s. 841 8955

Ford Focus ‘99 st. Ek. 149þ. Sk. ‘09,
sumar & vetrad., krókur ofl. S. 699
0275.

Allt að 100% lán í boði KIA K2500
PALLBÍLL. Árgerð 2004, ekinn 129
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 690.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is ásett verð 935
þús

Óska eftir bíl með láni sem hægt er
að yfirtaka, engin útborgun. Verðhugm
500þús.-1milj. Vinsamlegast hafið
samb. í síma 841 0868.

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

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

Einn sparneytinn

Ski-doo MXZ Racing 600 2008.
Keppnissleði, settur upp fyrir 98oct
bensín. Belti: 15“x121“x175“ .
Tilboðsverð 1.390.000.-

Vespur

Bílar óskast

Óska eftir Toyota Corolla H/B eða L/B
‘99-’01. Staðgreiðsla í boði. S. 616
7611.

Til sölu Glæsilegur VOLVO XC70 árg.’08
2,4 diesel SSK. 4x4 ekinn43 þús.km.
Bilinn er sem nýr utan sem innan.
Hlaðinn búnaðileður og fl. Uppl. í s.
869 8836.

Volvo F12 460 árg. ‘00. Með
palfinger. PK 29000. Árg. ‘05.
Stóll undir palli. Einnig fylgir 13
m flatvagn, 3 öxla á lofti. Fæst á
yfirtöku láns, 10,5 m. Er einnig
með JCB 8032 minigröfu. Áhv.
ca. 1200 þ.
Uppl. í s. 896 0399.

Hjólbarðar
Til sölu dökkgrár Toyota Aygo árgerð
2006. Sjálfssk. 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. 699 3799.

4 harðkorna vetrarhjólbarðar á 6 gata
felgum, 535/75 R15. S. 898 9939.

Chevrolet 4x4. Dana 60 að framan.
Beinskiptur, 4 gíra. 6,2 l disel. Skoðaður
2010. Krani. V. 300 þ. Uppl. í s. 894
4560.

Audi Q7 vetrardekk
óskast

Óska eftir nýlegum vetrardekkjum á
felgum 18-20 tommu undir Audi Q7.
S. 691 9999.
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Cooper vetrardekk 235/70R16 Verð kr.
50 þúsund Uppl. í s. 698 3510.

Meindýravarnir
- Guðmundur Óli
Scheving - NÝTT símanúmer!
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.

Búslóðaflutningar

Pípulagnir

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

Lekur þakið ?

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

Húsaviðhald!

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

Tölvur

Dulspeki-heilun

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

Búslóðaflutningar

Vy-þrif ehf.

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

Garðyrkja
Trjáklippingar Fagleg og vönduð
vinnubrögð. Gerum föst verðtilboð.
Sími 8691600 Jóhann Sigurðsson
Garðyrkjufræðingur
Hellulagnir, smágröfuþjónusta, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Vöruflutningar
Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibílaþjónustu. S. 892 6363 og á www.
myspace.com/skutlari.

Húsaviðhald

Gefins
2- 6 mánaða kisubræður fást gefins.
Kassavanir blíðir og klárir. Uppl. í s.
849 6386.

Ýmislegt

Óskast keypt
Iðnaður

Búslóðaflutningar S. 555
6363 & 899 7188.

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.

Skemmtanir
Þorrablót/Árshátíðir

og allir almennir flutningar. Stór bíll m/
lyftu. Toppflutningar ehf. S. 661 1977,
Kristján.

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

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

Tónlist við allra hæfi. Hljómsveit
Marinós s. 898 1409, 894 0951 eða
664 8307.

Búslóðaflutningar

Hreingerningar

Stigamaðurinn ehf.

Vantar þig Excel aðstoð? Hef mikla
kunnáttu í Excel get smíðað hvað sem
er. Verð samkomulag. S. 696 3692.

Pípulagnir

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

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

Rafvirkjun

Erum að opna veislusal og vantar stóla,
leirtau, glös og fl. fyrir 120 manns.
Einnig fataslár, herðatré og fl. Uppl. í
síma 893-9702, Hafsteinn.
Auglýsi eftir pylsuvagni í fínu ásigkomulagi. S. 690 3646.
Er að hefja nám í Tækniskólanum óska
eftir 4-5 þráða Overlock saumavél. S.
823 4828.
Vatnshitablásarar óskast keyptir. Stærð
frá ca 30kw - 100kw. Uppl. í s. 840
7542.

Nudd
Erótískt nudd?

Óska eftir loftræstiháf með síum fyrir
stór-eldhús. C.a 2x2 metrar. Uppl í s.
861 5542.

Býður þú upp á erótískt nudd? Nýttu
þér Chat.is til að koma upplýsingum
um þjónustu þína á framfæri. Líttu
við um helgina og tryggðu þér gott
notandanafn.

Heimilistæki

Whole body massage. S. 841 8529.

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

Líkamsrækt

Óska eftir notaðri eldavél með ofni og
uppþvottavél. Uppl; 866-2582

Spádómar
Hljóðfæri

Trjáfellingar

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

Bókhald

Uppsetning og Þjónusta
á öllum dyrasímakerfum.
Almenn smápennuþjónusta
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

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

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

Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör,
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Hagstætt verð. S. 517 3977
Bókhald
og
Fjármál
Bókhald,skattskýrslur,fjármálaráðgjöf S
8425500 www.simnet.is/bfm
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Alt muligman. Tek að mér ýmis smáverk fyrir heimilið sem oft sitja á hakanum. Uppl. í s. 891 7653 - Guðmundur
gudmund@simnet.is

Viðgerðir

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Pípulagnir. Getum bætt við okkur
verkefnum. Stór og smá verk. Vönduð
vinnubrögð. Eingöngu faglærðir menn.
G.Ó Pípulagnir s.6950170

Símaspá-draumráðningar: 9086414,
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24.
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

A - Ö smíðar ehf.

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

Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sumarhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430,
Júlíus.

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

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

Þjónusta

Til sölu Parrot harmonika 72 bassa
Harmonikukennsla. S. 824 7610 & 660
1648.

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

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

Vélar og verkfæri
KJARNABORVÉL ÓSKAST

í góðu standi. Á sama stað til sölu
FJÓRHJÓL, LINHAI árgerð 2007 ekið
aðeins 900 km. Sem nýtt. Upplýsingar í
síma 894 0920.
Vatnshitablásarar óskast keyptir. Stærð
frá ca 30kw - 100kw. Uppl. í s. 840
7542.

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

Bækur
Heimilistækjviðgerðir.
Þvottavélar ofl.

Tek að mér að gera við þvottavélar,
heimilistæki ofl. Uppl. í s. 772 2049
Ath. Geymið auglýsinguna.
2 samhentir smiðir geta bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og breytingar. S. 899 7552 / 661 2874

til sölu kassagítar m/tösku, atvinnu
dartspjald og ný hleðsluborvél m/tösku
vegna flutninga. S 8625125
EVRUR !!! EVRUR !!! EVRUR get útvegað
mikið magn evra á sanngj.verði marrow@simnet.is

Til bygginga
Til sölu

Til sölu Nótaðar gólfplötur 22mm. 90 x
200 cm. Gott verð. Upplýsingar í síma
659 0555. E-mail orn@vidarhus.is
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Verslun

Fullkomið myndavélakerfi á frábæru
verði! 4 myndavélar ásamt stafrænu
upptökutæki. Auðvelt að skoða upptökur aftur í tímann og í gegnum
internetið. Nánari upplýsingar í s. 867
7866 & 862 2121.
ÓDÝRT! 10.500þ. evrur til sölu. 180.kr.
stk. S. 824 2108.
Til sölu 3ja. sæta stofusófi, ný eikarhurð, stækkanlegt eldhúsborð, kastarar
ljós og ýmislegt fleira. Nánari upplýingar veitir Brynjar í s. 698 9849 e.
kl. 13.30.

Óska eftir að kaupa notaðan bekkpressubekk á góðuverði. Upplýsingar í
síma 899 9649.

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
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Heilsuvörur

Námskeið

Seltjarnarsnes

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolpar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863
0474 og www.123.is/manaskin

2 herb. íbúð við Austurströnd ásamt
bílskýli. Langtímaleiga. Laus strax. Uppl.
í s. 893 4554.

Chihuahua hvolpar til sölu. Tilbúnir til
afhendingar. Uppl. í s. 663 5315.
3ja ára yndisleg Labrador tík fæst gefins
á gott heimili vegna breyttra heimilisaðstæna. S. 898 1958.

Kópavogur langtímaleiga

Rúmgóð 2 herb. íbúið við Hlíðarhjalla.
Þvottahús innaf eldhúsi. Laus strax.
Uppl. í s. 893 4554.

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

Herbergi til leigu í húsi við Ásbúð í
Garðabæ. Aðg. að interneti og þvottahúsi. S. 898 1779.

Persneskur skógarkettlur

Er með gullfallegan himneskan loðbolta til sölu. Uppl. í s. 690 4716.

Íbúðir til leigu

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

9 Daga Aloe Vera Hreinsiprógram! S.
772 2885 Sigríður & Kristján, 435@
aloelive.is
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

Lærðu að kenna slökun með Guðjóni
Bergmann. Dagsnámskeið fyrir fagfólk í
umönnunar- og kennslustéttum 25.jan.
Skráning og nánari upplýsingar á www.
gbergmann.is.

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

SKEIFUR- SKEIFUR

Framleiðum og seljum skeifur sendum
um allt land, gott verð. sjá helluskeifur.
is - Helluskeifur Stykkishólmi - S. 893
7050.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Vinsælu Comfort ferðanuddbekkirnir.
Nokkrir eftir á gamla verðinu. Uppl.
8916447 Óli.

Exclusive tantra massage

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

Nudd - Japanska baðið

Eitt hesthúsapláss í Hfj. til leigu. Uppl. í
s. 555 4968 & 821 4978.

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

Flug

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.

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

Innréttingar í hesthús

Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869
6690 Aðalsteinn.

Herbergi í 101!
Til leigu fullbúið herbergi í 101
með sér klósetti og aðgangi að
eldhúsi, þvottahúsi og fríu interneti. Laus strax. Á Besta stað
í bænum.
Upplýsingar í síma 661 7015 og
898 8685.

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.
Stórglæsileg 4-5 herbergja íbúð á 2
hæðum til leigu í Grafaholti. Laus 1.
mars. Aðeins reglusamir og skilvísir
koma til greina. Áhugasamir hafið samband í síma 698 1088.

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

Húsnæði í boði

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.

Nokkur góð herb. í 104 Rvk., lækkað
verð. Uppl. í s. 697 8720.
Til leigu 3 herb. góð nýstandsett íbúð
í Vesturbænum með sjávarútsýni Sörlaskjóli. Sérinng., íssk. + uppþvottav.
fylgir. Laus 1 feb. S. 897 0900.
4-5 herbergja íbúð við Fellsmúla. Íbúðin
er 116 fm endaíbúð, á 3 hæð tvennar
svalir og frábært útsýni. Verð kr. 125.000
á mánuði. Uppl. í sími 896 4013.
2ja herbergja 50 fm íbúð Austurbrún
4. íbúðin er á 12 hæð með frábæru
útsýni Veð kr. 85.000 á mán. Uppl.í
síma 897 8061.
Stór 2ja herb íbúð við Stóragerði verð
kr. 85.000 á mánuði Uppl. í síma 896
4013.
Ný 2ja herb. íbúð við Helluvað með
stæði í bílageymslu. Ísskápur og uppþvottavél fylgja íbúðinni. verð. kr.
95.000 á mán. Uppl. í síma 896 4013.
Studio íbúð og herbergi með privat baðherbergi til langtímaleigu að
Staphrauni 2, Hf. Allt innifalið, frítt
internet. S: 893 6060

Til sölu
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

Þjónusta

Snyrting

Viltu læra að fljúga?
Skráning stendur yfir á einkaflugmanns-, atvinnuflugmanns-,
flugkennara- og áhafnasamstarfsnámskeið sem byrja í
janúar.
Kynntu þér málið á www.flugskoli.is eða í síma 514 9400.
TROMMUNÁMSKEIÐ 2009, EINKATÍMAR
OG HÓPTÍMAR, KENNARI ER GULLI
BRIEM, UPPLÝSINGAR Á briemdrum@
gmail.com

Ökukennsla
Ökukennsla. Akstursmat. Endurtökupróf.
S. 893 4515.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Dýrahald

Grábröndóttir kettlingar fá gefins til
kattavina. Eru 2 mánaða. Fjörugir og
skemmtilegir. Uppl. í s. 846 9919.

Til sölu ísl. fjárhunds rakkar. Geðgóðir
strákar ættbók hjá HRFÍ. Uppl. hjá Björk
s. 863 4559.

Til sölu Miniature Pincher
hvolpar!

Hárlengingar - augnháralengingar - S.
616 8985.

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

Í boði 92ja fm íbúð. Á svæði 200. Laus
strax. Á mjög góðum stað. Stutt í alla
þjón. S. 894 2332

Foreldrar innfluttir verðlaunahundar
með 1 fl. Dóma. Ættbók HRFÍ. Uppl.
í S. 843 4384 eða á http://minpin.
bloggar.is/
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Einbýlishús til langtímaleigu á Akureyri.
Laust í feb. gudjones@gmail.com
Stórglæsileg ný 3ja herb, íbúð í lyftuhúsi vestur í bæ. Stórkostlegt útsýni.
Verð kr. 100.000.000 á mán. Uppl. í
síma 895 8340.
Tæpl. 60 fm 2 herb. íbúð til leigu
nálægt Hlemm, húsg. fylglja. Leiguv.
99þ. S. 847 3758.
Herbergi til leigu í 109 Rvk. Innifalið hiti
og rafmagn og aðgangur að salerni og
sturtu. S. 557 5037 og 691 1037.

101 Reykjavík

Til leigu falleg 55fm 2 herb. íbúð m/
húsg. 89þús. + kostn. á mán. Tilvalin í
langtímaleigu. S. 690 0557.
Vönduð 4 herb. íbúð á 2 hæð til leigu
í 105. Aðeins reglusamt fólk kemur til
greina. S. 557 4040.
28fm stúdío íbúð til leigu. Á besta stað
í Kóp. Með sér aðgang að WC og sturtu.
Internett. Uppl. í s. 659 0858

Lækkuð leiga og engin
vísitöluhækkun
út árið 2009 !!

Skrifstofa Leiguliða auglýsa lausar nýjar
og notaðar íbúðir til leigu í Reykjavík,
Selfossi,
Þorlákshöfn,
Akranesi,
Hafnarfirði. www.leigulidar.is eða S.
517 3440.
4 herb. íbúð í 101 verð 140 þúsund,
hita & rafm. innifalið. Sími 899 2230.
Einbýlishús til leigu á góðum stað í
Hafnarfirði. Verð 140þús á mán. S:
8650046
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
Til leigu 10fm herb. við Miklubraut.
Leiguv. kr. 30 þ. á mán. Ísssk. og hellub.
fylgja. Aðg. að sameiginl. snyrtingu og
sturtu. Uppl. í s. 898 8212.

Leigjendur, takið eftir!

Herb. til leigu í Garðabæ. Öll aðst. innif.,
eldh., þvottah. & baðherb. Internet &
TV. Leiga 30þ. á mán. S. 899 4629.

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

Við erum reglusöm fjölskylda og bráðvantar húsnæði á höfuðborgarsv. 4hb
eða stærra erum með 2 rólega hunda
greiðslugeta ca 100þ. á m. S. 899 2202
& 893 5551.

Stúdíoíbúð 45m til leigu frá næstu
mánaðrmótum í Garðabæ. Lítil endhúsinnrétting með tækjum, fataskápar
í íbúð og í forstofu. Aðstaða fyrir þvottavél. Leigist einstakling eða pari. Leiga á
mán. 55 þús. krónur. Íbúð er samþykkt.
Ekkert fyrirfram, en tryggingarvíxill.
Hafið sam- band í síma 861.1154 eða
netfang asgeire@simnet.is.

Lítil 2 herb. íbúð í tvíbýli, Hfj. Leiga 77þ.
með hita. S. 555 4968 & 821 4979.
Akranes ! 3 herb. íbúð til leigu á 3.hæð
í blokk. Ískápur getur fylgt með. Uppl. í
síma 699 1469.
Til leigu 3ja herb. íbúð á besta stað í
Njarðvík. Leiga 85 þús. m/hita og raf.
Uppl. í s. 847 4459.
Single and double rooms: Fully furnished rooms with shared kitchen, laundry and bathroom access for rent.
Available now until May 15. 2009
Price per month: from 38.000 For
further information please call: Ilhan
899 1525.

Rúmgott herbergi í 101 til leigu með
aðgangi að baði og eldhúsi. Uppl. í s.
770 6090.

Húsnæði óskast
3-4 herb. íbúð á svæði 101 óskast frá
20. feb. Greiðslug. 80-110þ. sendið
uppl. á siggakri@hive.is, s. 863 8099.
43 ára maður með 1 barn og trausta
vinnu óskar eftir 3-4hb. íbúð + bílskúr í
R.-vík eða Kóp. S. 843 6425.

2 herb. íbúð í suðurhlíðum Kópavogs
til leigu. Uppl. í s. 822 8310 eða 564
4352.

Ungt reglusamt par vantar litla íbúð
nálægt miðbæ. Greiðslug. 60þ. S. 770
5410.

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

Par óskar eftir studíóíbúð með aðg.
að öllu og húsg. Greiðslug. 45-65þ.
Reyklaus. S. 897 3732.

105 -Hlíðar

Til leigu gott einbýlishús á 2 hæðum á
góðum & barnvænum stað. Sérgarður
& sér bílastæði. Leiga 120þ. m/ hita.
Laust strax. Uppl. í s. 863 3328/846
0408.
Frábær 2. herb. íbúð á 2. hæð á
Karlagötu. Baðkar & svalir, þvottavél
og þurrkari fylgja. 100.000/mánuði m/
öllu. Laus strax. S. 694 9732.
54 fm húsnæði í Vesturbæ til leigu.
Leigist sem íbúð eða atvinnuhúsnæði.
Uppl. í s. 551 2450 eða 899 8208.
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.
3 herb. íbúð í Garðabæ, sérinngangur.
Verð 95 þús., hiti, rafm & securitas innif.
Sími 865 8304.
2 herb. 50fm íbúð á 5 hæð við
Þverbrekku Kóp. til leigu. S. 863 2444.
Herbergi í neðra breiðholti til leigi m.
aðgangi að snyrtingu. Uppl. í s. 617
7223 & 566 7960.

Hveragerði

Glæsilegt 131fm 5 herb. parhús til
leigu. Langtímaleiga með kauprétt.
Sjón er sögu ríkari. S. 824 5050

Penthouse til leigu

3ja herb 81 fm penthouse íbúð með 23
fm svölum til leigu í norðlingaholti með
stæði í bílageymslu. Langtímaleiga, eingöngu reyklaust reglufólk kemur til
greina.
Tilboð óskast sent á smaar@frettabladid merkt Íbúð-505
LAUS STRAX. Falleg 2 herb. 60fm íbúð
í 104 til leigu. Verð aðeins 85þ. Allar
nánari uppl. á http://einar.rugl.is/kjallari eða s. 895 7866.
100 fm. íbúð til leigu í ásahverfi,
Garðabæ. 130 Þús. á mánuði Hiti og
rafmang innifalið Laus frá 1. feb. Uppl.
í 822 3774.
Til leigu 2ja herb. 60 fm. íbúð í 108.
Laus strax. Leiguverð 100 þús. á mán.
Uppl. í síma 7703434.
40 fm stúdíó í 104-sund með öllu
frá 1. feb. Verð 65 þús. á mán. Uppl.
8586486

Ég óska eftir 4ra herb íbúð í Kópav.
Verðhugmynd 80-100 þús. Vinsamlegast
hafið samb. í síma 841 0868

Til leigu v/Helluhraun í Hafnarfirði iðnaðarhúsnæði 200fm + 90 fm öflugt
milliloft, mikil lofthæð. Innkeyrsludyr
h.4,5m. S. 898 3420.
Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 20 mín. sunnan Hafnafjarðar.
Uppl. í s. 894 0431.
Ca 100 m2 óskast með stórri innkeyrsluhurð fyrir snyrtilegan rekstur í
eða sem næst Kópavogi. Leiga eða
kaupleiga skoðum öll sanngjörn tilboð.
Uppl um stærð stað verð og myndir
sendist á gotrack@gmail.com
Skrifstofuhúsnæði, herbergi óskast til
leigu bjart og snyrtilegt 50-80 fm. skrifstofuhúsnæði óskast í rvk. 108 og nágr.
uppl. i s. 6615520
Pláss til leigu á Smiðjuvegi, 320 fm.
Hentar vel fyrir heildsölu eða lager. S:
8960551.
Til leigu á Funahöfða 1, Ártúnshöfða
gott atvinnuhúsnæði á hornlóð 70900fm. Leigist í hlutum eða einu lagi.
Mikil lofthæð og stórt útisvæði. S.
896 4495.
Til leigu 340 fm atvinnuhúsnæði, við
Selhellu, 8m lofthæð + skrifstofur.
Uppl. í s. 896 2908

Geymsluhúsnæði
Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Bílageymsla s. 864 3176.

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

2 leita eftir íbúð á höfuðborgarsvæðinu,helst miðsvæðis,erum með hvolp.
Vantar strax og helst með húsgögnum.
Uppl. í s. 846 9445 Sóley.
2-3 herb. íbúð óskast á svæði 107 Rvk.
80 þús. S. 865 1110, bluereason@
gmail.com
Móðir óskar eftir að taka á leigu herb.
íbúð frá 1 feb. miðbæ. í Rvk. Skilvísum
gr. heitið. S. 822 7304.

Atvinnuhúsnæði
Skrifstofuhúsnæði
Til leigu 112 fm skrifstofuhúsnæði á 3 hæð í Mjódd.
Húsnæðið skiptist í 4 skrifstofur, setustofu, eldhúskrók og
snyrtingu.
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka
daga í síma 587 7171.

Skrifstofuherbergi
Til leigu tvö skrifstofuherbergi
11 og 14 fm með aðgangi að
eldhúsi, snyrtingu og setustofu
á 3 hæð í Mjódd.
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka
daga í síma 587 7171.

Skólavörðustígur - verslunarhúsnæði

Rúmlega 40fm verslunarhúsnæði á
götuhæð, stórir gluggar. Laus strax.
Uppl. í s. 896 4090.

Málarar með góða reynslu vinna bæði
úti og inni. Allur vinnutími hentugur.
Einnig er um að ræða byggingarvinnu
ofl. S. 857 8638.
Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Viðskiptatækifæri
Til sölu vinsæl búð á Laugavegi með
kvenföt og aukahluti. Spennandi tækifæri. Gott verð. Áhugasamir sendi póst
á verzlun@gmail.com

Tilkynningar
Námskeið í Ljósheimum
Alexander Schwartz og Sabine
Burger halda á næstu vikum
eftirtalin námskeið:

Leyfðu innra ljósi þínu að skína
og Fjármálin út frá andlegu
sjónarhorni.
Kynning verður á morgun, sunnudag frá 17-18 í
Ljósheimum, Brautarholti 8.

geymslur.com

Nánari upplýsingar og skráning í síma 869 9342 (Sabine)
og 857 9356 (Alexander

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

Gisting
Gista.is / S. 694 4314

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

Atvinna í boði

Rastafar á Íslandi
Áhugamanna samtök Rastafari
á Íslandi huga á því að halda
fund á næstu vikum um stofnun trúfélags.
Áhugasamir og stuðningsmenn
sendið póst á netfangið joijoason@hotmail.com

- 500 kr. 500 kr KOLAPORTIÐ KOLAPORTIÐ

ÚTSALA á snyrtuvörum: maskarar, meik,
gloss, varalitir, naglalökk ofl. Komið og
gerið góð kaup. Opið laugardaginn
17. janúar.
Sala grill óskar eftir kraftmiklu fólki eldri
en 25 ára í vaktavinnu. Nánari upplýsingar eru einungis veittar á staðnum.
Sala grill, Rjúpnasalir 1.

Smart starfsfólk
Starfsfólk óskast á sólbaðsstofuna Smart Grensásvegi og v/
Ánanaust
Umsóknareyðublöð á www.
smartsol.is Yngri en 19 ára
koma ekki til greina.

Einkamál

Vantar ömmu/frænku til að hjálpa til
á sveitaheimili norðurl.vestra, s. 456
7617.

ATVINNA Á ÍSLANDI

Þú getur fiskað fyrir milljón eða meira
á einum degi. Frjálsar smábátaveiðar
munu veita þjóðinni þúsundir starfa.
Aðalsteinn Agnarsson

Ég tek að mér að aðstoða þig við að komast alla
leið, svo sem að finna húsnæði, vinnu, skóla,
barnaheimili o. s. frv. á Stór-Óslóarsvæðinu.
Nánari upplýsingar:
Arna Kristín Garðarsdóttir
Sími: 0047 9202 9014
Netfang: akristga@online.no
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Sumarhús óskast til leigu
Viltu vera fyrirsæta?

Á Chat.is verður vettvangur þar sem
íslenskum fyrirsætum mun bjóðast
að koma fegurð sinni og kynþokka
á framfæri með birtingu spennandi
ljósmynda. Líttu við um helgina og
tryggðu þér viðeigandi notandanafn til
frambúðar.

Viltu birta af þér myndir?

Chat.is er nýr stefnumóta- og samskiptavefur fyrir konur sem vilja sýna
sig og mennina sem vilja kynnast þeim.
Líttu við um helgina og nældu þér í gott
notandanafn til frambúðar.

4ÎLVUVIÈGERÈARÖJËNUSTA ¹ GËÈU VERÈI

Viltu flytja til Noregs?

'L¾SILEG RA STËLA H¹RGREIÈSLUSTOFA TIL SÎLU
Å  2EYKJAVÅK &R¹B¾R STAÈSETNING

4IL SÎLU  STK VINNUSKÒRARSUMARHÒS

Þjónusta

GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ!

(¹RGREIÈSLUSTOFA

2 nýjar dömur
S. 908 6666.

AU-Pair Ítalía

MATRÁÐUR óskast til starfa á
Meðferðarheimilið
í
KrýsuvíkÁhugasamir leggi inn umsókn á netfangið lovisa@krysuvik.isKRYSUVIK.IS>

Til sölu

Símaþjónusta
Spjalldömur

Íslensk/Ítölsk fjöldskylda óskar
eftir jákvæðri, samviskusamri
og barngóðri stelpu til þess
að gæta 9 ára stúlku ásamt
heimilisstörfum 1 júní-1 sept.
Viðkomandi þarf að vera 19 ára
eða eldri.
Áhugasamar hafa samb.
í s. 896 1918
Hársnyrtistofa á svæði 108 óskar eftir
hársnyrti í stólaleigu. Verð um 130
þús. á mán. Uppl. í s. 894 0324 eða
772 9030.

Námskeið

Að vera rétt stilltur (án endurgjalds),

www.buslodageymsla.is

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

Skemmtanir

Vélstjóri á lausu, er með 1000 hp
réttindi Óskar eftir plássi á sjó. Uppl. í
s. 895 0512.

Frekari lýsingu á námskeiðum
má finna á www.ljosheimar.is
(dagskrá jan.-feb.).

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

Atvinna óskast

4EK AÈ MÁR NOKKURN VEGINN HVAÈ SEM ER TÎLVU OG T¾KNITENGT
o 5PPSETNINGU ¹ STÕRIKERFUM
o !LLSHERJAR YÙRF¾RSLUM ¹ TÎLVUM
o 5PPF¾RSLUR
o 6ÅRUSHREINSANIR
o ¥SETNINGAR ¹ ÅHLUTUM OG UPPSETNINGU
o 'AGNABJÎRGUN ¹ B¾ÈI SÕKTUM OG SKEMMDUM DISKUM
o 'ET KOMIÈ Å HEIMAHÒS ¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG 3UÈURNESJUNUM
¡G ER MENNTAÈUR TÎLVUNARFR¾ÈINGUR OG HEF UNNIÈ SEM
T¾KNIMAÈUR Å  ¹R HJ¹ VIRTU TÎLVUFYRIRT¾KI
%R HEIÈARLEGUR VINALEGUR OG SANNGJARN
(AÙÈ SAMBAND Å NETFANGIÈ MITT TAEKNILAUSN GMAILCOM
EÈA Å SÅMA  

3&2 p STÁTTARFÁLAG ËSKAR EFTIR
SUMARHÒSUM TIL LEIGU
3&2 STÁTTARFÁLAG Å ALMANNAÖJËNUSTU ËSKAR EFTIR SUMARHÒSUM
TIL FRAMLEIGU FYRIR FÁLAGSMENN SÅNA SUMARIÈ  ,EITAÈ ER
EFTIR SUMARBÒSTÎÈUM EÈA ÅBÒÈUM Å GËÈU ¹SIGKOMULAGI ¹ ÎLLU
LANDINU EN ÖË MEÈ ¹HERSLU ¹ EFTIRTALIN LANDSV¾ÈI
3N¾FELLSNES NORÈANVERT "ARÈASTRÎND 6ESTÙRÈIR -IÈFJÎRÈUR
6ÅÈIDALUR 3KAGAFJÎRÈUR !USTÙRÈIR OG VIÈ -ÕVATN
HUGASAMIR SENDI UPPLÕSINGAR TIL ¶ËRARINS %YFJÎRÈ FRAMKV¾M
DASTJËRA 3&2 ¹ NETFANGIÈ THORARINN SFRIS FYRIR  FEBRÒAR
N¾STKOMANDI !LLAR ALMENNAR UPPLÕSINGAR VERÈA AÈ KOMA
FRAM SS ALMENNT ¹STAND EIGNARINNAR STAÈSETNING ST¾RÈ
MÎGULEIKAR ¹ FJÎLDA GESTA ALDUR EIGNAR AÈSTAÈA HEITIR POTTAR
OG SLÅKT LÕSING ¹ ÒTIVISTARMÎGULEIKUM OG AFÖREYINGU Å N¾STA
UMHVERÙ OSFRV -YNDIR ERU VEL ÖEGNAR
!4( LËÈIR OG EIGNIR VERÈA AÈ VERA FULLFR¹GENGNAR
TIL AÈ KOMA TIL GREINA
®LLUM TILBOÈUM VERÈUR SVARAÈ

matur
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Ferskt og gott

Kjúklingasúpa.

Kjúklingabringa
í pistasíuhjúp.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Keila með sítrusávöxtum
og hnetum.

AB-mjólk með
granatsafa.

A E
FJÓRIR FISKAR, SÚPA OG EFTIRRÉTTUR
Fyrir 6

AB-MJÓLK MEÐ
GRANATEPLUM
½ l AB-mjólk
1 Granatepli
6 dl blandaðir ávextir
6 dl gott múslí eða granóla
2 msk. agave-sætusafi

þétt lok yfir. Láta standa í nokkrar mínútur.

Blandið AB-mjólk með agave og
safa úr granatepli. Múslí í botn á
glasi og ávextina ofan á. ABmjólk yfir og loks granatfræin.

LIMESÓSA
6 dl sýrður rjómi
2 dl AB-mjólk
2 msk. ólívuolía
1 límóna + rifinn
börkur af hálfri
límónu
1 msk. graslaukur
salt og pipar

GRILLSTEIKTUR LAX MEÐ
COUS-COUS

KJÚKLINGABRINGA
Í PISTASÍUHJÚP

1,2 kg lax með roði, beinhreinsaður og skorinn í 200 g stykki
3 msk. jurtaolía

6 kjúklingabringur án
skinns
180 g dukkha-kryddhjúpur
(fæst einnig í verslunum)
3 dl jurtaolía

Grillaður á grillpönnu.
300g cous-cous
300g sjóðandi vatn
1 msk. ólívuolía
Grænmeti í teningum (gulrætur, sellerí, paprika, laukur)
Salt (má krydda eftir smekk
með öðrum kryddum).
Hella sjóðandi vatn yfir cous-cous
með olíu og grænmeti og setja

DUKKHA-HJÚPUR
50 g pistasíur
50 g heslihnetur
20 g grófar kókosflögur
50 g brauðrasp
Salt, pipar, chiliduft, cuminfræ,
kardimommur, sesamfræ.
Blandið öllu vel saman í
matvinnsluvél.

Bringunum velt upp úr dukkhakryddhjúpi og bakaðar í ofni við
180°C í 15 mínútur og látnar
standa í nokkrar mínútur til
viðbótar.
SÓSA
6 dl sýrður rjómi
1 dl AB-mjólk
2 hvítlauksgeirar
1 gúrka, skorin í teninga
Salt og pipar

BAKAÐUR ÞORSKHNAKKI
1,2 kg þorskhnakki
600 g spínat
500 g klettasalat
3 msk. jurtaolía (til steikingar á
þorski)
2 msk. ólívuolía
2 dl gott fisksoð (má vera með
saffran, kryddjurtum, hvítlauk)
Salt og pipar
Þorskurinn steiktur, roðhlið fyrst, í
jurtaolíu (salt og pipar). Spínat og
klettasalat snöggsteikt í ólívuolíu
(salt). Fisksoð sett seinast út í
spínatið. Grænmetið sett á disk,
þorskur lagður ofan á.

KEILA MEÐ SÍTRUSÁVÖXTUM OG HNETUM
1,2 kg keila (bein og roðhreinsuð, skorin í 200 g bita)
1 appelsína, hreinsuð og skorin
í lauf
1 blóðgreip, hreinsað og skorið
í lauf
2 lime, hreinsuð og skorin í lauf
200 g hreinsaðar pistasiur
200 g pecanhnetur
SÓSA
6 dl gott fisksoð
1/2 dl safi af ávöxtum
þykkt með maísmjöli
Keilu raðað á fat; saltað og piprað, ávöxtum og hnetum raðað á
fiskinn. Sett í heitan ofn, 180°C í
um það bil 10 til 12 mínútur. Fisksoð og ávaxtasafa blandað saman
og þykkt með örlitlu maísmjöli
(maisena). Smakkað til með salti
og pipar. Berið fram með grjónum eða kartöflum.

KJÚKLINGASÚPA
2 steiktar og skornar kjúklingabringur

3 rauðlaukar, mjög smátt
skornir
1 paprika, skorin í teninga
½ kúrbítur
6 hvítlauksgeirar pressaðir
2 msk. olía
750 ml maukaðir tómatar
1 kjúklingakraftur, fljótandi
(smakka til)
1 l vatn
3 tsk. kóríander
¾ tsk. chiliduft
¾ tsk. cayennepipar
Hægsteikja lauk og hvítlauk í olíu
ásamt papriku og kúrbít.
Kryddað með cayenne og chili.
Vatni og tómatmauki bætt í.
Sjóða við vægan hita í 30
mínútur. Kjúklingi og kóríander
bætt út í og látið malla með
síðustu 5
mínúturnar.
Borið fram
með
sýrðum
rjóma.

matur

SAFAPRESSA
sem ræður við
stóra óskorna
ávexti. Fæst í
Byggt og búið
á 16.900 krónur.

Í ELDHÚSKRÓKNUM

AEROGARDEN
loftræktunargarðurinn gerir
þér kleift að
rækta krydd,
salat, chili og
tómata í íslensku
vetrarmyrkri. Fæst í
Kokku á 24.500
krónur.

BLANDARI
með glerkönnu og
í burstuðu
stáli. Fæst
í Byggt
og búið
á 7.990
krónur.

FERSKT OG NÝBAKAÐ brauð á hverjum morgni. Brauðvélin fæst hjá Einari
Farestveit og kostar 19.900 krónur.

Grænmetisbollur með ofnbökuðum
kartöflum með hýði, hvítlaukssmjöri,
salati og guacamole

Aðalatriði

að krydda vel
Hann hefur áhuga á matargerð úr grænmeti, ræktar eigin garð og aðhyllist sjálfbæra þróun. Norbert Ægir starfar sem hjúkrunarfræðingur á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði og heldur þar líka fyrirlestra um húmor.

E

inn af þeim réttum sem Norbert býr til eru bollur úr því
sem til er í grænmetiskörfunni hverju sinni. Þó í uppskriftinni geri hann ráð fyrir gulrót,
hvítlauk, púrrulauk eða selleríi
segir hann mega sleppa því og
setja eitthvað annað í staðinn.
„Aðalatriðið er að krydda bollurnar vel og steikja við vægan hita,
þá verða þær bragðmeiri en ella,“
segir hann.
Norbert er frá Þýskalandi og
hefur hreiðrað um sig í Hvera-

A M

gerði. Kom fyrst til Íslands 1980
sem ferðamaður og settist hér að
1984 því ástin varð á vegi hans.
„Ég lít heiminn aðeins öðrum
augum en margir. Kannski eins og
marsbúi!,“ segir hann og hefur
húmorinn á réttum stað. Ægisnafnið valdi hann þegar hann fékk
íslenskan ríkisborgararétt. „Ég
vildi hafa nafnið rammíslenskt en
Fornleifur kom því miður ekki til
greina. Mér var ráðlagt að heita
Helgi Dagur, passlegra hefði
kannski verið Erlendur Hreimur
en ég valdi nafnið. Ægir, sem ég er
mjög sáttur við.“
- gun

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Norbert segir að skipta megi um grænmetistegundir í bollunum.

GRÆNMETISBOLLUR ÁSAMT GÓÐU MEÐLÆTI
Fyrir 4

GRÆNMETISBOLLUR
1 laukur
½ græn paprika
½ rauð paprika
1 sellerístöngull
1 tómatur
¼ púrrulaukur
1 hvítlauksrif
1 lítil gulrót
2-3 bollar hýðishrísgrjón, soðin (mega
ekki vera blaut)
2 egg
½-1 bolli brauðrasp
sjávarsalt/kryddsalt
(Herbamare)

pipar
majoram
Ítölsk kryddblanda
eða Provencekryddblanda
Skerið grænmetið
smátt. Blandið öllu
saman og búið til flatar
bollur. Steikið þær í
ólívuolíu við lágan hita.
Gerið fyrst eina
prufubollu til að
aðgæta hvort meira
krydd þurfi). Bollurnar
eru mjög góðar heitar
með soðnum eða
ofnbökuðum kartöflum

og salati, hrísgrjónum
og grænmeti, núðlum
og fleiru. Kaldar eru
þær góðar á brauð, til
dæmis með sinnepi
eða tómatsósu eða
bara beint í munninn.
Svo má frysta þær og
hita með grænmeti.

HVÍTLAUKSSMJÖR
smjör
hvítlaukslauf, skera
mjög fínt eða pressa
örlítill sírónusafi
örlítið kryddsalt
Blandið saman.

GUACAMOLE
1 meðalstór lárpera
(avocado), mjúk og
græn að innan
1 rauður tómatur,
mjúkur
ferskur safi úr ¼ til ½
sítrónu
1 lítið hvítlauksrif
kryddsalt
Setjið í blandara og
maukið.
Borið fram með fersku
salati (svo sem kínakáli,
tómötum, agúrku og
papriku) og salatsósu.

Perlan

Hringbrot

Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn.
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

Tilvalið fyr
ir
árshátíðina
!

2. janúar – 28. febrúar
4ra rétta seðill
1

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

2

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

Gjafabréf Perlu
nnar
Góð tækifæ

risgjöf!

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.)

4

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís

Allt í steik
verð frá

4.590 kr.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is
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HVAR ER ÞÍN AUGLÝSING ?
Eftirfarandi sérblöð fylgja Fréttablaðinu á næstunni
ÞRIÐJUDAGURINN 20. JAN.

Vetrarlíf:

Hér sést hvernig
Rúnar hefur vafið
þorski utan um
hrogn og sneytt
hann niður svo
útkoman minnir á
litrík blóm.

Sérblað um útivist- og tómstundir.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór Sigurðsson
í síma 512-5471 eða bjarnithor@365.is

FIMMTUDAGUR 22. JAN.

Steiktur þorskur ásamt íslensku bankabyggi og grænmeti að hætti Hákonar Más.

Þorrinn:
Fjölbreytt sérblað um Þorrann, Þorramat og Bóndadaginn

FRÉTTABLAÐIÐ/ANT0N

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór Sigurðsson
í síma 512-5471 eða bjarnithor@365.is

FÖSTUDAGUR 23. JAN.

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 16. janúar 2009

Föstudagur:
Vikulegt sérrit á léttu nótunum. Viðtöl við þjóðþekkta
einstaklinga, allt það nýjasta í tísku, heilsu og hönnun
svo dæmi sé tekið.
Magnús Jónsson er
með sjónvarpsþátt,
tvær plötur og bíómynd í vinnslu.

FÆR ÚTRÁS

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
í síma 512-5462 eða sigridurdagny@365.is

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.

LAUGARDAGINN 24. JAN.

Ferðir

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

DESEMBER 2008

Sérblað Kópavogs um suður-amerísku
menningarhátíðina sem haldin verður í Kópavogi
4.-11. október 2008

+ NÝÁRSFAGNAÐUR Í HONG KONG, FORSETASKIPTI Í BANDARÍKJUNUM OG ELDFLÓINN Í TASMANÍU

Nánari upplýsingar veitir Benedikt Freyr Jónsson
í síma 512-5411 eða á netfangið benediktj@365.is

Jm´`jc\`j^le}dld
^
I\pbaXmbf^e}^i\ee`
Almennt um námið

Inntökuskilyrði

Námið tekur eina önn og veitir
svæðisleiðsöguréttindi. Kennt er þrjú
kvöld í viku frá mánudegi til miðvikudags, auk æfingaferða um helgar.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið
stúdentsprófi eða öðru sambærilegu
námi. Æskilegt er að hafa gott vald á
einu erlendu tungumáli.

B\eejcX_\]jkd}el[X^`ee(0%aXeXi%
Nánari upplýsingar á www.mk.is, í síma: 594 4025 eða á netfanginu: lsk@mk.is

LAUGARDAGINN 24. JAN.

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR 10. JANÚAR 2009

BEST SKREYTTU HÚSIN

Ljósin loga áfram
HÖNNUN

Hápunktar ársins 2008
KATRÍN ÓLÍNA PÉTURSDÓTTIR

Á mörkum draums
og veruleika

Heimili & hönnun:
Vikulegt sérrit um heimili & hönnun, hugmyndir fyrir
öll rými heimilisins sem og áhugaverðar fréttir úr heimi
hönnunar jafnt innanlands sem utan.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Þ. Steingrímsson
í síma 5125439 eða hlynurs@365.is

Þrælgott

og þægilegt
Íslendingar leita nú fremur í það þjóðlega og á það ekki síst við um matargerð.
Fréttablaðið fékk því tvo meistarakokka til að matreiða gómsæta og holla rétti úr
hráefni sem hefur fylgt þjóðinni um ómunatíð og reynst vel þegar harðnar í ári.

H

ákon Má Örvarsson og
Rúnar Marvinsson þarf
vart að kynna því báðir hafa
getið sér góðs orðstírs fyrir meistaralega takta í matreiðslu. Blaðamanni Fréttablaðsins þótti því tilvalið að fá þessa mætu menn til að
elda mismunandi rétti úr verðmætasta nytjafiski þjóðarinnar,
þorskinum.
Ákveðið var að maturinn skyldi
eldaður á veitingastaðnum Gló þar
sem félagarnir skiptu fiskinum
bróðurlega á milli sín. Rúnar fékk
sporðstykkið og Hákon hnakkann.

A M
MÁNUDAGUR 26. JAN.
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fasteignir

Fasteignir:

15. SEPTEMBER 2008

Fyrsta flokks íbúðir
fáanlegar á Spáni
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Fyrir 4

Fasteignablað Fréttablaðsins - alla mánudaga.

Í

búðirnar eru í blokk við Punta Prima-strönd,
sem hefur notið mikilla vinsælda og er bæði í 30
mínútna akstursfjarlægð frá Alicante-flugvelli
og Murcia-flugvelli.
Íbúðin á myndinni til hliðar skiptist niður í opið
eldhús, stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi og verönd. Íbúðunum fylgir sameiginlegur
garður með tveimur sundlaugum auk sameiginlegs
púttvallar.
Þær eru í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá
ströndinni, þar sem óviðjafnanlegt útsýni er út á
Miðjarðarhafið.
Þá er öll þjónusta innan seilingar. Hægt er að rölta
á nærliggjandi veitingastaði og eins eru kjörbúðir,
veitingastaðir, apótek, barir og fleira staðsett
í þjónustukjarna í tíu mínútna göngufjarlægð.
Að auki er stutt í ýmiss konar afþreyingu fyrir
alla fjölskylduna, þar á meðal golf, tívolíferðir,
vatnagarð og fleira.
Þess skal getið að íbúðirnar kosta frá 201.160
evrum.
Þessi eign ásamt fleirum verður kynnt í opnu húsi
á Spánareignum hjá Remax Bæ Malarhöfða 2, helgina 20. og 21. september á milli klukkan 12 til 16
báða daga.
Nánari upplýsingar veitir RE/MAX Bær, umboðsaðili Perla Investments á Íslandi. Snorri Sigurfinnsson í síma 864 8090, ss@remax.is. Magnús
Ninni Reykdalsson í síma 694 9999, maggi@remax.
is. Frekari upplýsingar um fasteignakaup á Spáni
eru fáanlegar á vefsíðunni www.perla.is.

!    " "  
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Íbúðin í blokkinni skiptist í opið eldhús, stofu/borðstofu,
tvö svefnherbergi, baðherbergi og verönd. Íbúðunum fylgir
sameiginlegur garður með tveimur laugum auk sameiginlegs
púttvallar. Öll þjónusta og afþreying eru innan seilingar frá
þeim.

Auglýsendur athugið að panta þarf auglýsingar
fyrir klukkan 12 föstudaginn 23. janúar.

    
     
  
     
    

  

Nánari upplýsingar veitir Viðar Ingi Pétursson
í síma 512-5426 eða vip@365.is
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MIÐVIKUDAGUR 28. JAN.
Vistvænn
kostur!

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Smærri fjármálafyrirtæki

Verðleiðrétting
ekki alslæm
6

Eimskip í
frjálsu falli
Hlutabréf í Eimskipafélaginu
voru færð á athugunarlista í
Kauphöllinni í gær, vegna umtalsverðrar óvissu varðandi verðmyndun vegna hættu á ójafnræði
meðal fjárfesta, líkt og segir í tilkynningu.
„Þetta er ábending til fjárfesta
um að verðmyndun sé óvenju óviss
um þessar mundir og felur því í
sér hvatningu til þeirra að kynna
sér málið vel áður en ákvarðanir
eru teknar,“ segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, í samtali við Markaðinn.
Verð á hlutabréfum í Eimskip
hefur nánast verið í frjálsu falli
síðustu vikur og mánuði. Á einni
viku hefur gengi bréfanna til að
mynda lækkað um ríflega þriðjung. Fyrir um ári var gengið um
43, en var komið niður fyrir 10 kr.
á hlut í gær.
Eins og fram hefur komið í
Markaðnum situr Eimskip enn
uppi með ábyrgð upp á 25 milljarða króna vegna sölu á bresku
ferðaskrifstofunni XL Leisure
Group fyrir tveimur árum. Unnið
hefur verið að endurfjármögnun,
en henni er ekki lokið og herma
heimildir Markaðarins að skyndilegt fall nú geti tengst óvissu um
lyktir þeirrar vinnu.
- bih

Heitt í holunum
hjá Enex
2

2

HELST Í ÚTLÖNDUM

Olíuverð lækkar

| Verð á hráolíu hefur lækkað nokkuð hratt
upp á síðkastið og lá við 102 dali
á tunnu þegar best lét í gær. Í júlí
stóð verðið í hæstu hæðum, fór í
rúma 147 dali á tunnu.

Kauphöllin sprakk | Fjárfestar
í Bretlandi komu að lokuðum
dyrum hjá Lundúnamarkaðnum í Bretlandi á mánudag. Tvöfalt meiri velta með hlutabréf en
aðra daga varð til þess að kauphallarkerfið brann yfir. Þetta er
alvarlegasta kerfisbilun á breskum hlutabréfamarkaði í átta ár.
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| Gengi
hlutabréfa tók kipp upp á við
víða um heim á mánudag eftir
að Henry Paulson, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, greindi frá
yfirtöku ríkisins á hálfopinberu
fasteignalánasjóðunum Fannie
Mae og Freddie Mac á sunnudag. Þetta eru umfangsmestu
björgunaraðgerðir í sögu fjármálageirans.

| Atvinnuleysi mældist 6,1 prósent í
Bandaríkjunum í síðasta mánuði,
samkvæmt nýjustu tölum bandarísku vinnumálastofnunarinnar.
Atvinnuleysi hefur ekki verið
meira í tæp fimm ár.

| Bæði Englandsbanki og evrópski seðlabankinn ákváðu í síðust viku að
halda stýrivöxtum óbreyttum. Aðstæður í efnahagslífinu og yfirvofandi samdráttur í hagvexti lá
til grundvallar ákvörðununum.

Markaðurinn:
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Skuggabankastjórnin
vill 25 punkta lækkun

Þjóðnýting gleður

Óbreyttir vextir

www.trackwell.com

Starfsmenn vilja kaupa

Þrengingar
kalla á
samþjöppun

Mikið atvinnuleysi
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Þóra Helgadóttir

0/

Skuggabankastjórn Markaðarins áréttar að tími sé kominn
á lækkun stýrivaxta. Hættara sé við kreppu en verðbólgu.
Óli Kristján Ármannsson og Björn Ingi Hrafnsson
skrifa

Seðlabanki Íslands ætti að lækka stýrivexti um
0,25 prósentustig á vaxtaákvörðunardegi sínum
á morgun, samkvæmt áliti skuggabankastjórnar
Markaðarins. Að þessu sinni voru skiptar skoðanir
innan bankastjórnarinnar. Tveir vildu fremur horfa
til væntinga erlendra greinenda og hættunnar á
frekara gengisfalli og halda vöxtum óbreyttum.
Hinir vildu hefja lækkunarferli stýrivaxta nú þegar
og forða með því frekara kreppuástandi.
Sameiginleg niðurstaða er svo varfærnisleg
lækkun sem undirbyggja þarf rækilega með gögnum, svo sem með því að birta nýjan stýrivaxtaferil.
Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann í Reykjavík, segir stöðuna í efnahagslífinu einkennast af
mikilli óvissu og hættu, meðal annars vegna skorts
á lánsfé. Þá hafi ekki tekist að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabankans nema að takmörkuðu leyti.
„Það lán sem tilkynnt var um í síðustu viku, en
hefur reyndar ekki enn verið tekið, er auðvitað
aðeins sem lítið skarð í stórri ísaldarstæðunni og
var af kurteisisástæðum ekki hlegið beint út af
borðinu,“ segir hann.

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar,
segir mestu skipta nú að vega saman verðbólguhættuna annars vegar og hættuna á kreppu hins
vegar. Hann horfir meðal annars til reynslunnar af
fyrri samdráttarskeiðum, svo sem þegar lækkun
stýrivaxta hófst síðla árs 2001, skömmu áður en
verðbólga náði hámarki.
Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar
Glitnis, segir verðbólguhorfur jafnframt góðar og
líkur á að verðbólgumarkmiði Seðlabankans verði
náð á þriðja fjórðungi næsta árs. „Í þessu háa
vaxtaumhverfi og í ljósi þessarar verðbólguspár tel
ég rétt að bankinn lækki vexti sína í nokkuð stórum
stökkum á næstu mánuðum,“ segir hann.
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar
Kaupþings, telur einnig að Seðlabankinn þurfi að
bregðast hratt við með örum stýrivaxtalækkunum
þegar verðbólgan tekur að hjaðna og þá jafnvel
með fjölgun vaxtaákvörðunardaga. Lækkunarferlið
segir hann hins vegar kalla á góðan undirbúning og
telur vart hægt að hefja það nema í tengslum við
útgáfu Peningamála, efnahagsrits Seðlabankans, á
vaxtaákvörðunardegi í nóvember. Þar hafi bankinn
vettvang til að skýra ákvörðun sína og sýn á efnahagsframvinduna.

Vikulegt sérrit um allt er snýr að viðskiptum
og efnhagsmálum – alla miðvikudaga.
Nánari upplýsingar veitir Laila Awad
í síma 512-5451 eða laila@frettabladid.is

Allt sem þú þarft...

Rúnar Marvinsson og Hákon Már Örvarsson á veitingastaðnum Gló.

TVEIR ÞJÓÐLEGIR ÞORSKRÉTTIR OG MEÐLÆTI

Fasteignasalan Perla Investments og RE/MAX
Bær eru með til sölu íbúðir við Punta Prima
strönd á Spáni.

  

  

 !"!

Beðnir um að lýsa nálguninni á
hráefnið svarar Rúnar: „Ég ákvað
að fylla sporðstykkið með hrognum þar sem hrognatímabilið
stendur yfir. Úr varð Norðuríshafsþorskur, bæði bragðgóður og
bráðhollur.“ Hákon valdi sömuleiðis þjóðlega nálgun þar sem
þorskhnakkinn er borinn fram
með byggi. Hann sótti svo örlítinn
innblástur til matargerðar við
Miðjarðarhaf með því að bæta við
hann tómötum, papriku og kryddi.
Útkoman eru tveir afar góðir
réttir sem þægilegt er að elda og
henta jafnt á matarborðið í miðri
viku sem við fínni tilefni.
- rve

... alla daga

RÉTTUR HÁKONAR
BYGG OG GRÆNMETI
200-300 g bankabygg
4 portobello-sveppir (eða
kjörsveppir)
2 stórir tómatar (eða askja af
kirsuberjatómötum)
Salt, eftir smekk
Strásykur, eftir smekk
Ólívuolía, skvetta
1 stór paprika
1 chili
½ laukur
3-4 hvítlauksrif
½ dós sýrður rjómi
½ box saxaðar kryddjurtir,
eftir smekk
Sjóðið íslenskt bankabygg
samkvæmt leiðbeiningum.
Snyrtið til og bakið heila
portobellosveppi í ofni við
175°C í um það bil 10 mínútur.
Kjarnhreinsið tómata og skerið í
fernt. Kryddið með salti og
hrásykri; skvetta af ólívuolíu.
Bakið við 175°C í 30 til 45
mínútur. Fínt að gera nokkru

fyrir máltíð eins og sveppina.
Skerið svo papriku, chili, lauk og
hvítlauk niður í smáa bita og
steikið rólega á pönnu í
ólívuolíu þar til allt verður
mjúkt. Bætið við salti og pipar.
Bætið soðnu byggi saman við
og smá sýrðum rjóma rétt í
lokin ásamt saxaðri kryddjurt og
hugsanlega smá rifinni piparrót.
Smakkið til.
ÞORSKUR
þorskhnakki (4 stk. 120-150 g)
Gullinsteikið þorsk í ólívuolíu.
Kryddið með salti og smá pipar.
PESTÓ
1 búnt basil
1 búnt steinselja
2-3 hvítlauksrif
50 g rifinn parmesanostur
1 lítill poki furuhnetur
sítrónusafi, smáskvetta
1 dl ólívuolía
Salt og pipar
Setjið allt í mixer og keyrið
saman í mauk. Bætið við

ólívuolíu ef pestó er of þykkt.
Smakkið til. Eins má gera pestó
með spínati til að drýgja jurtir.
Setjið portobello á disk. Blandið
mjúkri og fínni byggblöndu ofan
á. Setjið fiskinn og tómatana
ofan á. Toppið með kryddjurt
og berið fram með pestói.

RÉTTUR RÚNARS
ÞORSKVAFNINGUR
4 sinnum 200 g þorskflök
(sporðstykki)
1 stk. þorskhrognabrók
Fletjið út flök með því að
klappa á roðhliðina. Stráið salti
og kreistið sítrónu yfir. Látið
standa í 5 mínútur. Losið hrogn
úr brók, setjið matskeið á hvert
flak og rúllið upp frá breiðari
enda. Setjið ofan í sjóðandi vatn
í potti, setjið lok á og látið
standa í 10 mínútur. Berið fram
(niðurskorið) með bökuðum
hvítlauk, gufusoðnum gulrótum,
spínati og góðri hvítvínssósu.
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matur

VIÐ MÆLUM MEÐ …

… HEITU TEI Í þeirri kuldatíð
sem er fram undan er gott að hella
upp á brennheitt jurtate. Gott er
að setja sítrónusneið út í ketilinn
til að hressa upp á blönduna og
skeið af hunangi ef hálsinn er sár.
Te úr íslenskum jurtum er sniðugt
að prófa en til dæmis er seyði af
blóðbergi gjarnan notað við kvefi
og sárum hálsi. Það sem ekki fer út
í teketilinn má svo nota til að krydda
lambalærið en blóðberg er náskylt
kryddjurtinni tímjan.

Láttu þér
líða vel

… RÉTTUM MÆLINGUM Ekki

… KARTÖFLUHÖNSKUM
Mikilvægt er að hreinsa alla mold
og óhreinindi af grænmetinu áður
en því er skellt í pottinn eða á pönnuna. Grófir hanskar, gjarnan kallaðir
kartöfluhanskar eru sniðugir og handhægir til að
hreinsa allt rótargrænmeti
eins og gulrætur, rófur
og svo kartöflurnar.

… HVÍTLAUK Í MAT Hvítlaukur hentar nánast í alla matargerð og
gefur ljúfa og girnilega angan um
eldhúsið. Hvítlaukur er einnig meinhollur en hann er sagður góður fyrir
meltinguna, vinnur gegn hvers kyns
sýkingum, styrkir hjarta og æðakerfi
líkamans og lækkar kólesteról. Best er að nota ferskan
hvítlauk í matargerð og einfalt að saxa hann niður
og blanda út í
olíu sem má
síðan dreypa
yfir salat,
fiskrétti og
auðvitað
pitsuna.

Á NordicaSpa er lögð áhersla
á gæði og persónulega þjónustu.
Innifalið í öllum meðlimakortum: Er
þjálfun í tækjasal undir leiðsögn þjálfara
sem útbýr sérsniðna æfingaáætlun fyrir
þig, fylgir þér eftir í salnum, stillir tæki
og leiðbeinir þér í hvert skipti sem þú

kemur að æfa. Einnig eru fjölbreyttir
hóptímar í boði, aðgangur að
heilsulindinni þar sem boðið er upp
á herðanudd í heitu pottunum og
handklæði í hvert skipti sem þú kemur.
Í heilsulindinni eru tveir heitir pottar,
tvær ilmgufur ásamt slökunarlaug.

Úti á veröndinni er sauna og heitur
pottur ásamt sólbaðsaðstöðu.
NordicaSpa er einnig með nudd- og
snyrtistofu og fá meðlimir 10% afslátt
af öllum líkams- og snyrtimeðferðum.

Mánudagar

Þriðjudagar

Miðvikudagar

Fimmtudagar

Föstudagar

06:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

Fitubrennsla
Niki

Lokað námskeið
Gunnar Már

Herþjálfun
Patrick

Lokað námskeið
Gunnar Már

07:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

08:30
09:00
09:30
10:00

Spinning
Númi

Leikfimi
Marta

10:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

11:05

Pallabrennsla
Gunnar Már

12:05

Body Pump
Hrafnhildur

Þrekhringur
Gunnar Már
Pilates
Ástrós Gunnars

Lokað námskeið
Gunnar Már

Leikfimi
Marta
Lokað námskeið
Gunnar Már

Spinning
Marta

Body Pump
Númi
Þrekhringur
Gunnar Már
Pilates
Ástrós Gunnars

Lokað námskeið
Gunnar Már

Laugardagar

20-20-20
Fjóla

Qi gong
Viðar

Lokað námskeið
Gunnar Már

Body Attack
Guðrún María

Pallabrennsla
Gunnar Már

Laugardagsfjör
Jóhannes

Spinning
Marta

Yoga
Sigríður

13:00
16.30

Lokað námskeið
Gunnar Már

17:30

Spinning
Elín

Body Pump
Númi

Body Attack
Guðrún María

Spinning
Númi

Herþjálfun
Patrick

18:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

Yoga (18:40)
Katrín Sigurðar

Lokað námskeið
Gunnar Már

Yoga (18:40)
Katrín Sigurðar

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

Hilton Reykjavík Nordica Hotel
Suðurlandsbraut 2
Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is
www.nordicaspa.is

Auglýsingasími

búa allir yfir innbyggðri tilfinningu
fyrir hlutföllum hráefna í uppskrift en
rétt hlutföll geta verið grundvöllur
að því að vel takist til. Eldhúsvog er
því nauðsynlegur hlutur í búrhilluna
og betra að hún sé einföld í notkun. Stafrænar eldhúsvogir gefa
mjög nákvæmar mælingar en
gamaldags töluvogir með vísi
eru fallegar fyrir
augað og geta
staðið frammi
sem stáss á eldhúsbekknum.

– Mest lesið

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni
22
&AXNR  
WWWHOFDIIS
Sími
565 8000

WWW.LYNGVIK.IS
Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

LYNGVIK@LYNGVIK.IS
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%FTIRFARANDI EIGNIR ËSKAST TIL LEIGU

'/44 6%2¨

o &YRIR H¹SKËLAPRËFESSOR (¾È EÈA EINBÕLI Å HVERFUM  EÈA
 FYRIR TRAUSTAN ERLENDAN AÈILA %IGNIN ÖARF AÈ VERA MEÈ GËÈU
AÈGENGI FYRIR ALDRAÈA AMK  BAÈHERBERGJUM OG   SVEFN
HERBERGJUM 6ERÈHUGMYND   ÖÒS   ¹RA SAMNINGUR

/0)¨ (²3 SUNNUDAGINN JAN FR¹ KL  
4), ,%)'5 !,,4 !¨  2!

0ENTHOUSE ÅBÒÈ ,UNDUR  +ËPAVOGI

o &YRIR RÅKISFYRIRT¾KI  3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI MEÈ AMK  
VINNUSTÎÈVUM Å HVERFUM    OG    ¹RA
SAMNINGUR
o &YRIR VIRT ALÖJËÈLEGT FYRIRT¾KI 3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI MEÈ AMK
 VINNUSTÎÈVUM L¹GMARK FM MEÈ HÒSGÎGNUM OG
TÎLVULÎGNUM  ¹RS SAMNINGUR
o &YRIR VIRKT ÖEKKINGARFÁLAG  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI Å
2EYKJAVÅK *ARÈH¾È MEÈ STËRUM FUNDARSAL KAFÙAÈSTÎÈU OG
GËÈUM BÅLAST¾ÈUM
o &YRIR TÎLVUFYRIRT¾KI  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI MIÈSV¾ÈIS Å
2EYKJAVÅK (ELST JARÈH¾È MEÈ SÁR INNGANGI ,ANGTÅMALEIGA

-JÎG GËÈ  FM STUDIO ÅBÒÈ ¹  H¾È Å NÕLEGU HÒSI MIÈSV¾ÈIS Å
2VK MEÈ VESTUR SVÎLUM (ÒS OG SAMEIGN Å GËÈU STANDI
6ERÈ  M 4), !&(%.$).'!2  -!23 .+
!LLAR N¹NARI UPPL VEITIR 3TEINAR ¹ ,YNGVÅK Å SÅMA  

%FTIRFARANDI EIGNIR ËSKAST TIL KAUPS
o &YRIR AMERÅSK FASTEIGNAFÁLAG µMSAR EIGNIR TIL ÒTLEIGU SS
ÅBÒÈIR ATVINNUHÒSN¾ÈI SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI EÈA LEIGUFÁLÎG
6ERÈHUGMYND  p  MILLJ
o &YRIR EVRËPSKA VERSLUNARKEÈJU (EIL HÒSEIGN FYRIR HÒSGAGNA
VERSLUN MEÈ SKRIFSTOFURÕMI OGEÈA ÅBÒÈUM ¹ EFRI H¾ÈUM
 p FM 3TAÈSETNING OPIN HELST ÖË MIÈB¾R 2VK
6ERÈHUGMYND   MILLJ

Blaðberinn
bíður þín

o &YRIR DANSKT FYRIRT¾KI FM ATVINNUHÒSN¾ÈI MEÈ CA FM
SKRIFSTOFURÕMI OG INNKEYRSLUHURÈ !LLT KEMUR TIL GREINA NEMA
(AFNARFJÎRÈUR OG -OSFELLSB¾R "EIN SALA

.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKRIFSTOFU (ÎFÈA Å SÅMA  
EÈA GUSTAF HOFDIIS  

/0)¨ (²3 SUNNUDAGINN JAN FR¹ KL  
4IL LEIGUSÎLU

2AÈHÒS "LIKAHJALLI  +ËPAVOGI

o &YRIR FJ¹RFESTI FR¹ $UBAI µMSAR EIGNIR ¹ GËÈU VERÈI MEÈ
LEIGUSAMNINGUM
o &YRIR ÅSLENSKT LEIGUFÁLAG  JA HERBERGJA ÅBÒÈIR ¹ GËÈU VERÈI
SEM HENTA TIL ÒTLEIGU "EIN SALA (ELST MIKIÈ ¹HVÅLANDI
"EIN SALA
o &YRIR ÎÚUG FÁLAGASAMTÎK (EIL HÒSEIGN MEÈ GËÈUM
BÅLST¾ÈUM OG STËRUM FUNDARSAL %IGNIN ÖARF AÈ VERA 
FM Å HVERFUM     EÈA 

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

o &YRIR ÅSLENSK HJËN   EINBÕLISHÒS Å 'ARÈAB¾ &OKHELT
EÈA FULLBÒIÈ HÒS MEÈ GËÈUM BÅLSKÒR "EIN SALA EÈA SKIPTI
o &YRIR VIRKT ÖEKKINGARFÁLAG  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI Å
2EYKJAVÅK *ARÈH¾È MEÈ STËRUM FUNDARSAL KAFÙAÈSTÎÈU OG
GËÈUM BÅLAST¾ÈUM

Blaðberinn...

.Õ FULLBÒIN GL¾SILEG   FM PENTHOUSE ÅBÒÈ ¹  H¾È ¹SAMT
TVEIMUR ST¾ÈUM Å BÅLAGEYMSLU OG  FM SVÎLUM ¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕ
NISSTAÈ Å &OSSVOGSDALNUM 3TOFA BORÈSTOFA SJËNVARPSHOL ELDHÒS
TVÎ SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI GESTASNYRTING OG ÖVOTTAHÒS 0ARKET
OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM &ALLEGAR INNRÁTTINGAR ,AUS STRAX

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA %LÅSABET !GNARSDËTTIR LÎGGFASTEIGNA
SALI OG 3VANUR 'UÈMUNDSSON LÎGG LEIGUMIÈLARI Å SÅMA
 

óðar fréttir fyrir umhverfið

¶ARFTU AÈ KAUPA SELJA SKIPTA EÈA LEIGJA
( A F È U Ö ¹ S A M B A N D Å S Å M A     

4¾PLEGA  FM FULLBÒIÈ ENDARAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ¹SAMT
INNBYGGÈUM BÅLSKÒR ¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ Å +ËPAVOGSDALNUM
&JÎGUR SVEFNHERBERGI 0ARKET OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM &ALLEGAR INNRÁTTING
AR 'ARÈUR Å GËÈRI R¾KT ¹SAMT FALLEGUM VERÎNDUM 3TËRAR GRILL SVALIR
Å SUÈUR !ÈKOMAN ER GËÈ OG N¾G BÅLAST¾ÈI ,AUS STRAX
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKRIFSTOFU (ÎFÈA Å SÅMA  
EÈA GUSTAF HOFDIIS  
Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Velkomin á opin hús
Suðurgata 9 - 220 Hafnarfirði

Mánalind 15 - 201 Kópavogi

OPIÐ
HÚS

Fléttuvellir 36- 221 Hafnarfirði

OPIÐ
HÚS

Tjarnaból 14 - 170 Seltjarnarnes

Flókagata 43 - 105 Rvík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudag frá 14 - 14:30
Virkilega falleg og vel skipulögð 4ra
herbergjja neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Opið hús sunnudag frá kl. 15 - 15.30
Mjög falleg og vel skipulagt parhús innst í
botnlanga á frábærum útsýnisstað í
Kopavogi.

Opið hús sunnudag frá kl 14 - 14:30
Glæsilegt og mjög velskipulagt einbýlishús á
Fléttuvöllum 36 í Hafnarfirði.

Opið hús sunnudag frá kl. 16 - 16.30
Falleg og vel staðsett efri sérhæð ásamt risi
og bílgeymslu. Einstaklega vönduð eign.

Opið hús sunnudag frá kl 16 - 16:30
Mjög fallega og vel skipulagða 5 herbergja
128,3fm íbúð við Tjarnarból á Seltjarnarnesi
ásamt 21,3fm bílskúr.

Verð: 22.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 156 fm

Verð: 56.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 214 fm

Verð: 54.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 231 fm

Verð: 51.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 156 fm

Verð: 29.700.000
Herbergi: 5
Stærð: 128 fm

Grenimelur 24 107 Rvík

Brávallagata 4 - 107 Rvík

OPIÐ
HÚS

Stuðlaberg 102 - 220 Hafnarfirði

OPIÐ
HÚS

Strandvegur 9 - 210 Garðabæ

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudag frá kl 13 - 13:30
Mjög góða og skipulagða 6.herbergja hæð og
ris ásamt bílskúr við Grenimel í Vesturbæ
Reykjavíkur

Opið hús sunnudag frá kl 14 - 14:30
Sérlega fallega 3-4 herbergja íbúð á 2.hæð á
mjög góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur

Opið hús sunnudag frá kl 15 - 15:30
Mjög góð 3ja herbergja risíbúð á frábærum
útsýnisstað við Lindarhvamm í Hafnarfirði

Verð: 44.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 172 fm

Verð: 29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 110

Verð: 36.200.000
Herbergi: 5
Stærð: 148 fm

'UNNAR Valsson
6ALSSON
Gunnar
3ÍLUSTJÊRI
Sölustjóri
 3702

822
gv@remax.is
GV REMAXIS

Vesturgata 17 - 101 Rvík

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudag frá kl 13 - 13:30
Einkar glæsilega 114 fm, 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð með stæði í bílageymslu. Einstakt
sjávarútsýnið sem á engan sinn líka. - Mjög
gott lán frá lífeyrissjóði getur fylgt.
Verð: 34.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 114 fm

Hannes

(ANNES
3TEINDÊRSSON
Steindórsson
2ITARI!ċSTOċARMAċUR
Sölustjóri


699 5008
HANNES
REMAXIS
hannes@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudag frá kl. 15 - 15.30
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17. nóv.

■ Efnahagsáætlun stjórnvalda lögð
fram sem þingsályktunartillaga.
Fjármagnsþörf ríkisins sögð 5
milljarðar en ekki 6 eins og áður
hafði verið haldið fram.

18. nóv.

■ Davíð Oddsson segist, í ræðu hjá
Viðskiptaráði, margoft hafa varað
stjórnvöld við hruni fjármálakerfisins. Ráðherrar segjast ýmist ekki
kannast við það eða hafa farið
eftir öllum ráðleggingum. Davíð
segir aðskilnað fjármálaeftirlits og
Seðlabanka hafa verið mistök.

19. nóv.

■ Stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
samþykkir 2 milljarða króna lán
til Íslands að ítarlegum skilmálum
uppfylltum.

20. nóv.

■ Ráðherrarnir Björgvin G. Sigurðsson og Þórunn Sveinbjarnardóttir
segjast vilja kosningar til Alþingis
í vor.
■ ASÍ kynnir verðkönnun sem sýnir
mikla verðhækkun. Verð á einstökum matvælum hefur hækkað um
100 prósent síðan í mars.

22. nóv.

■ Mótmælt á Austurvelli. Hluti mótmælenda fer að lögreglustöðinni
við Hverfisgötu í kjölfar handtöku
manns sem áður hafði dregið
Bónusfánann að húni á Alþingishúsinu. Um 500 manns taka
þátt. Mótmælendur brjóta
sér leið inn í anddyri.
Lögreglan sleppir í
kjölfarið manninum, sem
boðar algjöra, almenna
og tafarlausa byltingu við
mikinn fögnuð.
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kosningar í vor eða fyrr.
■ Átta ráðherrar ríkisstjórnarinnar
sitja fyrir svörum á opnum borgarafundi í Háskólabíói. Um 1.500
manns mæta. Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir segir fundargesti ekki
endurspegla vilja þjóðarinnar.

26. nóv.

■ ASÍ krefst afsagnar fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra á fundi
með Geir H. Haarde og Ingibjörgu
Sólrúnu Gísladóttur. „Það skortir
tilfinnanlega á trúverðugleika
stjórnvalda. Ég sé ekki með nokkru
móti hvernig við eða stjórnvöld
getum unnið okkur út úr þessum
erfiðleikum ef ríkisstjórninni tekst
ekki að bæta sína ímynd og ná
sátt við þjóðina,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ.
■ AGS birtir útreikninga um að
nettókostnaður Íslendinga vegna
útlána í erlendum útibúum bankanna verði 245 milljarðar króna,
800 þúsund á hvern Íslending.
■ Verðbólgan komin í 17,1 prósent

27. nóv.

■ Frumvarp um lög um rannsókn
á aðdraganda og orsökum falls
íslensku bankanna lagt fram
á Alþingi. Forseti Alþingis og
formenn allra stjórnmálaflokka eru
flutningsmenn.
■ Alþingi samþykkir lög sem heimila
Seðlabankanum að setja hömlur á
gjaldeyrisviðskipti.

28. nóv.

■ 700 milljóna niðurskurður tilkynntur hjá Rúv og uppsagnir 44 starfsmanna, þar af 21 fastráðins.
■ Tæplega 7.000 manns án
atvinnu, hefur fjölgað um
3.000 á einum mánuði.
Um 150 manns skrá sig
atvinnulausa daglega.

29. nóv.

■ „Ég tel mig ekki
persónulega
ábyrgan,“ segir
Geir H. Haarde
um hrun
bankakerfisins
við AP-fréttastofuna.

24. nóv.

■ Vantrauststillaga
stjórnarandstöðunnar þar sem
kosninga er krafist
er felld á þingi.
■ Skoðanakönnun
Fréttablaðsins
sýnir að 64
prósent vilja

DESEMBER
1. des.

■ Í kjölfar mótmælafundar fara
nokkur hundruð mótmælendur að
Seðlabankanum. Eva Hauksdóttir
fær að hitta bankastjórana þrjá og
ber Davíð Oddsson síðan út með
táknrænum hætti. Mótmælendur koma sér fyrir í anddyrinu og
lögreglan er með viðbúnað. Eftir
tvo tíma leggja mótmælendur til
að lögregla fari, þá fari þeir. Það
gengur eftir.
■ Vinstri græn orðin stærsti stjórnmálaflokkurinn, samkvæmt Þjóðarpúlsi Gallup.
■ 530 manns sagt upp í 12 hópuppsögnum í nóvember. 43% úr
verslun, flutningum og tengdum
greinum.

2. des.

■ Ríkisstjórnin tilkynnir aðgerðir í tólf
liðum til að bæta rekstrarumhverfi
fyrirtækja. Erlendum kröfuhöfum
verði boðið hlutafé í bönkunum,
fyrirtæki fái að gera upp í erlendri
mynt. Áhersla á mannaflsfrekar
aðgerðir og óháður umboðsmaður
viðskiptavina skipaður í hverjum
banka.
■ Gengisvísitala fer í fyrsta skipti yfir
250 stig.

á fundi viðskiptaráðs.
■ Björgvin G. Sigurðsson gagnrýnir
Seðlabankann vegna þjóðnýtingar
Glitnis. Hann hafi ekki verið hafður
með í ráðum.
■ Össur Skarphéðinsson upplýsir að
Samfylkingin hafi komið í veg fyrir
skipan sérstaks neyðarráðs embættismanna undir forystu Davíðs
Oddssonar.

3. des.

8. des.

■ Umboðsmaður Alþingis lýsir yfir
áhyggjum sínum af stjórnsýslu
við framkvæmd neyðarlaga í tólf
atriðum. Geir segir síðar áhyggjurnar óþarfar.

4. des.

■ Davíð Oddsson mætir á fund viðskiptanefndar. Ber fyrir sig bankaleynd vegna ummæla hans um að
hann viti hvers vegna Bretar beittu
Íslendinga hryðjuverkalögum. Segist hafa sagt við ríkisstjórnina í júní
að líkur á því að bankarnir stæðu
væru núll.
■ Fréttir berast af viðtali
við Davíð í dönsku
blaði. Þar segist hann
ætla í pólitík verði
hann látinn fara úr
Seðlabanka. „Ef ég verð
neyddur til að segja
af mér lítur málið allt
öðruvísi út. Þá ætla ég
að snúa aftur í pólitík.“

6. des.

■ Frumvarp lagt fram um fjárhagslegan stuðning við þá sem hyggja á
málsókn við Breta.

19. des.

■ Þrjú hundruð fjölskyldur þiggja
aðstoð hjá Fjölskylduhjálpinni í
síðustu úthlutun fyrir jól. Alls þáðu
átta hundruð fjölskyldur aðstoð í
desember.

■ Tveir mótmælendur fara á
þingpalla og eru með háreysti.
Í kjölfarið er 30 mótmælendum
meinaður aðgangur að pöllunum
og til ryskinga kemur. Sjö eru
handteknir.

20. des.

9. des.

22. des.

■ Mikil mótmæli fyrir utan Ráðherrabústaðinn í aðdraganda ríkisstjórnarfundar.

10. des.

■ KPMG segir sig frá rannsókn á
Glitni eftir tveggja mánaða vinnu.
■ Frumvarp um sérstakan saksóknara til að rannsaka bankahrunið
verður að lögum.

11.des.

■ Fundað með
erlendum kröfuhöfum í bankana. Vonast eftir samningum
um erlent eignarhald í Kaupþingi
og Glitni.

5. des.

■ Össur Skarphéðinsson
iðnaðarráðherra segir
Davíð Oddsson hafa
blekkt sig og aðra borgara landsins, hafi hann varað
leiðtoga ríkisstjórnarinnar við falli
bankanna í júní.

17. des.

12. des.

■ Verðbólga
hækkar vegna
hærri álaga á
eldsneyti, áfengi,
tóbak og fleira. Skuldir heimila hækka um 6,7 milljarða.

16. des.

■ Geir H. Haarde segist ekki
muna eftir símtali þar sem
Davíð varaði hann við falli
bankanna.

■ Ríflega 100 manns
mótmæla fyrir framan
Ráðherrabústaðinn í
aðdraganda ríkisstjórnarfundar. Ríkisstjórnin færir
í kjölfarið fundi sína í
Alþingishúsið.

7. des.

■ Geir segir ýmislegt óviðeigandi í
ummælum Davíðs

■ Fjöldi lagabreytinga á Alþingi.
Tekjuskattur hækkaður um 1,25
prósent, heimild til gjaldtöku á
sjúkrahúsum, þak fæðingarorlofs
lækkað um 80 þúsund.
■ Fjárlög samþykkt með 154
milljarða króna halla. Fjáraukalög
samþykkt sem bæta 45 milljörðum
við áður samþykkt fjárlög.
■ Verðbólga komin í 18,1 prósent.
Hefur ekki verið hærri síðan í maí
1990.

22. des.

■ Ný eftirlaunalög samþykkt. Ekki
nóg að gert, segja sumir.

23. des.

■ 2,1 prósent landsmanna sækir um
aðstoð frá hjálparstofnunum fyrir
jólin.
■ Páll Hreinsson skipaður formaður
rannsóknarnefndar um bankahrunið. Tryggvi Gunnarsson og
Sigríður Benediktsdóttir sitja einnig
í nefndinni.

27. des.

■ Kjararáð lækkar laun þingmanna
og ráðherra um 7,5 til 15 prósent.

30. des.

■ Úttektum á bönkunum skilað til
Fjármálaeftirlitsins. Hafa ekki enn
verið gerðar opinberar.

31. des.

■ Mótmæli við Stjórnarráð og síðar
Hótel Borg þar sem Kryddsíld
Stöðvar 2 fer fram. Lögreglan beitir
táragasi. Útsending þáttarins rofin.

JANÚAR
1. jan.

■ 17.541 einstaklingur er á vanskilaskrá og 5.938 fyrirtæki.
■ Krónan féll um 45 prósent á árinu
2008.

3. jan.

■ Mótmælafundur á Austurvelli 13.
laugardaginn í röð.
■ Economist spáir neikvæðum
hagvexti um 10 prósent á Íslandi
árið 2009 og um 5 prósent hjá
Simbabve.

5. jan.

leitar í staðinn til Mannréttindadómstóls Evrópu.

7. jan.

■ Heilbrigðisráðherra tilkynnir um
1.300 milljarða niðurskurð í
heilbrigðiskerfinu og uppstokkun.
Sveitarfélög ræða yfirtöku stofnana.

8. jan.

■ Creditinfo spáir gjaldþroti 3.527
fyrirtækja á árinu 2009.

10. jan.

■ Bjarni Ármannsson upplýsir að
hann hafi skilað 370 milljónum
króna eftir bankahrun. Reyndust
vera 240, restin kom úr ríkissjóði
sem endurgreiddir skattar.
■ Hundruð skrá sig atvinnulaus á
fyrsta launalausa degi ársins.

■ Carsten Valgreen, aðalhagfræðingur
Danske Bank, segir rót kreppunnar vera mikil innbyrðis tengsl.
Davíð Oddsson hafi valdið
stórslysi með yfirlýsingum
sínum og losna þurfi við
stjórnmálamenn úr
stjórnunarstöðum.

6. jan.

11. jan.

■ Upplýst að kvótaveð nokkurra
fyrirtækja eru komin í eigu erlendra
banka.
■ Ríkisstjórnin ákveður að fara ekki
í mál við Breta vegna Icesave en

■ Rannsóknarnefnd um
bankahrunið
segist munu
rannsaka

stöðutökur gegn íslensku krónunni.

12. jan.

■ Atvinnurekendur sakaðir um að
misnota atvinnutryggingakerfið og
nota bætur vegna skertrar vinnu til
að greiða niður launakostnað.
■ Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir stjórnsýslufræðingur segir ráðherra hafa
haft samband við sig fyrir borgarafund, þar sem hún var ræðumaður,
og hvatt hana til að gæta orða
sinna. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

segist síðan hafa átt í hlut og ráðin
hafi verið gefin af góðum huga.
■ Robert Wade, hagfræðingur við
London School of Economics, segir
viðbrögð ríkisstjórnar og Seðlabanka við fjármálakreppunni hafa
verið fálmkennd.

13. jan.

■ Geir H. Haarde segir við breska
tímaritið Monocle að hann hafi
áhyggjur af því að unga fólkið flytji
úr landi. „Við erum lítið eyjasamfélag og það er alltaf freistandi fyrir
ungt menntafólk að flytja sig til
grænni haga.“
■ Verkalýðsforkólfar átelja
ríkisstjórnina fyrir að
aðhafast lítið vegna
atvinnuleysis.
■ Tilkynnt að
staða bankastjóra
Landsbankans
verði auglýst.
Elín Sigfúsdóttir mun
ekki sækja
um.

14. jan.

■ Fleiri hefðu átt að taka stöðu gegn
krónunni, segir Ásgeir Jónsson hagfræðingur. „Þjóðin lifði einfaldlega
um efni fram allt of lengi með því
að taka stöður með krónunni.“
■ Skýrsla sýnir að skuldir fyrirtækja
hafi aukist um 44% frá ársbyrjun
að falli bankanna og heimilanna
um 22%. 68% skuldanna voru
gengisbundnar, miðað við 59% í
ársbyrjun.
■ Robert Wade fundar með embættismönnum.

15. jan.

■ Eiríkur Guðnason seðlabankastjóri
segir bankastjóra hafa talið sig vera
að styrkja kerfið með veðlánum til
bankanna skömmu fyrir fall. Þeir
hafi haldið í vonina um að kerfið
„myndi standa af sér þann ólgusjó
sem yfir dundi. Við töldum ekki
fullvíst á þeim tíma að þetta myndi
tapast.“ Ummælin þykja stangast á
við ummæli Davíðs Oddssonar um
að hann hafi sagt ríkisstjórninni í
júní að núll prósents líkur væru á
að bankarnir stæðu.
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Styrkurinn kemur frá sama ósi
Fréttir af átökunum á Gasasvæðinu snerta fólk misjafnlega mikið. Sveinn Rúnar Hauksson, formaður félagsins Ísland Palestína, þekkir af reynslu hvað er að gerast. Hann sagði Jóni Sigurði Eyjólfssyni frá reynslunni á átakasvæðum sem flestir myndu
reyna að halda sér frá, sérstaklega ef þeir hefðu glímt við geðsýki.

S

veinn Rúnar er að sjóða
hafragraut þegar blaðamaður bankar upp á að
heimili hans í Efra-Breiðholtinu eldsnemma morguns. „ Þ etta er enginn
venjulegur hafragrautur,“ segir heimilislæknirinn og sýnir ofan í pottinn
þar sem bláber og epli malla í grautnum. Því næst kemur hann með flösku
úr geymslunni með bláberjasafti sem
hann lofar í hástert og svo er hellt í
staupin.
Það er nóg að gera og blaðamaður
fylgir Sveini Rúnari þegar hann fer út
í bílskúrinn að hafa til mótmælaskilti
sem hafin verða til lofts á mómælafundinum sem félagið Ísland Palestína stendur fyrir á morgun í Háskólabíói. „Þegar líður að mótmælum lít ég
yfir spjöldin og huga að því hvort það
þurfi að uppfæra þau eitthvað,“ segir
hann meðan hann lítur yfir spjöldin.
„Það er í rauninni afskaplega þægilegt en um leið sorglegra en tárum
tekur að meira að segja gömlu spjöldin eiga alveg jafn vel við í dag eins og
þegar þau voru skrifuð fyrir nokkrum árum. Það er til marks um að það
breytist ekki svo margt; það er alltaf
sama ástandið. Nema hvað það er jafnvel með verra móti nú en oft áður.“

Grafið með berum höndum eftir ættingjum
Sveinn Rúnar hefur oftsinnis síðan
farið til Palestínu en ferðin sem hann
fór í apríl 2002 rennur honum seint úr
minni. Þá fór hann til flóttamannabúðanna í Jenín á Vesturbakkanum
skömmu eftir grimmúðlegar árásir sem skipta má niður í fjórar lotur.
„Þeir byrja þetta með loftárásum á
þéttbýlustu svæðin. Því næst gera
þeir árásir úr þyrlum og þegar þegar
því er lokið koma þeir á jarðýtum og
ryðja öllu sem fyrir verður til þess að
breikka göturnar svo þeir eigi hægar
um vik að athafna sig á skriðdrekunum sem síðan koma í kjölfarið. Svo
loks koma hermennirnir að leita uppi
unga menn og handtaka þá en þeir
sem eldri eru fá að þola niðurlægingu
af ýmsum toga.
Þegar ég kom þarna sá ég að heilu
hverfin höfðu verið jöfnuð við jörðu
svo víðast gaf að líta einungis grjóthrúgur þar sem áður voru heimili
fólksins. Þar innan um sáust einstaka
leikfang, skór eða fataleifar. Þetta
er ekki stríð heldur aftökur,“ segir
Sveinn Rúnar og það er greinilegt að
þungbærar hugsanir sækja á hann.
„Einnig mátti sjá fólk sem í örvæntingu reyndi að grafa eftir ættingjum
í rústunum, sumir hverjir með berum
höndum.“
Hann fór ásamt palestínskum kollega sínum í læknavitjun á þessum
slóðum. „Ég áttaði mig fljótt á því að
fólkið hafði ekki einungis þörf fyrir
lækni og því var þessi kollegi minn
oftar en ekki í hlutverki prests. Vissulega þurfti að búa um sár og það var
gert en það sem fór verst með fólkið

Geðsýkin, reglusemin og trúin
Það má heita djarft hjá Sveini Rúnari að leggja í hættuferðir til Palestínu ekki síst í ljósi þess að hann hefur
átt við geðröskun að stríða og þurfti
þá oftsinnis að leita aðstoðar. „Ég hef
reynslu af geðhvörfum en hef gæfusamlega haldið heilsu í meira en 20
ár. En til þess hef ég líka þurft að
huga að geðheilsunni. Það þýðir að ég
verð að vera reglusamur, ekki aðeins
á áfengi og slík efni, heldur verð ég
einnig að hafa reglur í mínu daglega
lífi og tryggja að ég fái nægan svefn
og slíkt. Ég neita því ekki að eins og
ástandið er núna þá hættir mér til að
vaka yfir Al-Jaseera-sjónvarpsstöðinni lengur en hollt er og kannski er
þráðurinn styttri en ella á álagstímum sem þessum og það er náttúrlega
ekki gott. Auðvitað hafa vinir og nánir
ættingjar ráðlagt mér frá því, vegna
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Á fundi með leiðtoga Hamas
Á ferðalagi sínu um þessar slóðir síðsumars árið 2003 hélt Sveinn Rúnar
á fund Sheikh Ahmed Yassin, andlegs
leiðtoga Hamas-samtakanna en hann
var myrtur í eldflaugaárás ísraelskra
herþyrlna í marsmánuði árið 2004.
„Þessu var stillt upp sem blaðamannaviðtali þannig að hann átti
að sitja fyrir svörum en hann snéri
dæminu við hvað eftir annað og fór að
spyrja mig um mína afstöðu. Spurningarnar voru sumar hverjar af erfiðara taginu, mér er til dæmis minnisstætt þegar hann sagði: „Alvopnaður
maður kemur inn á heimili þitt og
drepur konu þína og börnin þín. Hvað
gerir þú þá? Ferð þú ekki heim til
hans og hefnir harmanna?“ Ég svaraði neitandi en það er nú kannski auðveldara að segja nei í svona viðtali en
í veruleikanum. Ég veit satt að segja
ekki hvernig ég myndi bregðast við
ef maður stæði frammi fyrir þessu í
raunveruleikanum. Ég tala nú ekki um
ef umræddur morðingi fer húsa á milli
með þessi ódæði sín.“

þessarar forsögu, að fara til Palestínu.
En sem betur fer er kona mín þannig
eðli farin að hún styður mig í því sem
mér þykir mikilvægt að ég geri.“ Kona
hans er Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.
Trúin hefur einnig hjálpað honum
að halda hugarró en jafnvel þótt hann
fari oftar í messu en flestir hverjir segist hann vera lélegur trúmaður. „Ég gleymi oft guði en verð alltaf jafn feginn þegar hann lætur mig
vita að hann gleymir mér ekki.“ En
flækir það ekki samskiptin við fólkið í
Palestínu sem er annarrar trúar? „Ég
lít svo á að við séum sömu trúar. Við
trúum öll á guðlegt vald sem hefur
skapað þessa tilveru sem við fáum
aldrei skilið til fulls. Svo hef ég líka
séð það, bæði á átakasvæðum og svo
í starfi mínu sem læknir, að þegar
fólk stendur frammi fyrir hörmungum þá er því veitt einhver óskiljanlegur styrkur sem hjálpar því að takast
á við hlutina. Það kemur mér alltaf jafn mikið á óvart að sjá fólk sem
lent hefur í hörmungum en er síðan

ÈJA

Einnig mátti
sjá fólk sem
í örvæntingu reyndi
að grafa eftir ættingjum í rústunum, sumir
hverjir með
berum
höndum.“

var sorgin því nánast hvar sem komið
var hafði fjölskyldan misst einn, tvo
eða jafnvel fleiri meðlimi.“
Hann verður hugsi en mælir svo:
„Nú þegar mér berast fregnirnar frá
Gasa síðustu daga verður ekki hjá
því komist að hugurinn dragi aftur
fram myndir frá þessari óhuggulegu
reynslu.“

AF

ENGIN ÞÖRF Á AÐ BREYTA MÓTMÆLASPJÖLDUNUM Sveinn Rúnar Hauksson, formaður félagsins Ísland Palestína, undirbýr mótmælafundinn sem haldinn verður í
Háskólabíói á morgun. Fréttirnar síðustu daga draga fram hrikalegar myndir úr reynsluheimi Sveins Rúnars.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

-I

Höfðingjabragur í hreysi
Það þarf ekki eðalveigar til að taka
rausnarlega á móti gestum, að sögn
gestgjafans. Hann rifjar upp sína
fyrstu heimsókn til Palestínu en þar
í landi hefur hann mætt mikilli gestrisni, jafnvel hjá þjáðu fólki í húsakynnum sem seint teldust mannsæmandi.
„Ég gleymi því aldrei þegar ég fór í
fyrsta sinn í heimsókn í flóttamannabúðunum á Gasa þar sem fólkið hafðist
við í mannabústöðum sem í raun gætu
varla talist húsnæði. Þar voru veggir
gerðir eingöngu úr bárujárnsplötum
og síðan tjaldað yfir. Þarna voru engin
skólpræsi eins og við þekkjum heldur rann skólpið þarna í rauf eða fornu
fari meðfram vegum. Þarna voru heldur engar vatnslagnir svo vatnið varð
fólkið að sækja í krana sem stóð við
götuna.
Það kom mér því á óvart að þegar
ég kem þarna, vestrænn maðurinn og
heimilisfólki alveg ókunnur, að þá er
mér tekið opnum örmum og mér boðnar veitingar meðan spjallað var. Fólkið var glaðvært, þrátt fyrir allt og
veitti mér ekkert annað en velvild og
vináttu.“

6ESTUR
BAKKINN

¥SRAEL
*ËRDANÅA

svo viðkunnanlegt í viðmóti að það er
engin leið að merkja nokkra beiskju
í fari þess. Þessi styrkur er kominn
frá sama ósi og úr honum geta allir
drukkið sama í hvaða trúarfylkingu
menn standa.“

SHEIKH AHMED YASSIN Sveinn Rúnar fundaði með Yassin, stofnanda og andlegum leiðtoga
Hamas-samtakanna, sem kom honum verulega á óvart með spurningu sem erfitt er að svara.

ÚTSALA
30-90%

afsláttur
Mögnuð útsala í Holtagörðum
=h\\c

50-90
%
AFSLÁTTUR

Opnunartími

mán. - fös. 10-19 lau. 10-18 sun. 13-18

30-50
%
AFSLÁTTUR

30-50% afsláttur af öllum vörum*
Húsgögn, smávara, barna- og meðgöngufatnaður.
*nema Bugaboo
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ESB og umskipti á æðstu stöðum eru með brýnustu málum
Aðgerðir í efnahagsmálum í kjölfar hruns bankanna brenna á þjóðinni. Unnið er eftir efnahagsáætlun sem tryggja á lánafyrirgreiðslu fyrir atbeina Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, en framtíðin er engu að síður um margt óljós. Við lýði eru gjaldeyrishöft og hátt
stýrivaxtastig og niðurstöðu beðið í Evrópusambands- og krónumálum. Breski fræðimaðurinn Robert Wade, prófessor við London School of Economics, bættist nýverið í hóp þeirra sem gagnrýnt hafa stjórnvöld fyrir stefnuleysi. Í ljósi alls þessa kölluðu Óli
Kristján Ármannsson og Björn Ingi Hrafnsson viðskiptaritstjórar eftir ráðgjöf skuggabankastjórnar Markaðarins um til hvaða
aðgerða væri nú brýnast að grípa.

ÞÓRÐUR FRIÐJÓNSSON

INGÓLFUR BENDER

FORSTJÓRI NASDAQ OMX KAUPHALLARINNAR Á ÍSLANDI:

FORSTÖÐUMAÐUR GREININGAR GLITNIS:

1) Framtíðarsýn. Það vantar áætlun,
það vantar plan, það vantar skýra
framtíðaðarsýn. Hvernig ætla
stjórnvöld að ná efnahagslífinu út úr
ógöngunum?
2) Markaðsbúskapur. Koma þarf á
virkum markaðsbúskap að nýju sem
fyrst. Þessi liður felur í sér margt,
meðal annars þarf endurskipulagning bankanna að ganga hraðar fyrir
sig, selja þarf fyrirtæki til framtíðareigenda, gjaldeyrishöftin þarf að
afnema og gjaldeyrismarkaðinn þarf
að gera virkari, ásamt fleiru.
3) Evrópusambandið. Framtíðarskipulag peningamála er nátengt
umræðunni um ESB - og að sjálfsögðu framtíðarsýninni. Sækja þarf
um aðild og fá úr því skorið hvort
við náum viðunandi samningum.
4) Umbætur á umgjörð og regluverki um fjármál.
5) Félagslegar aðgerðir til að draga
úr verstu áhrifum kreppunnar.

1) Hjálpa heimilum og fyrirtækjunum að takast á við
kreppuna: Verja mannauðinn fyrir félagslegum afleiðingum fjármálakreppu. Efla félagsleg úrræði vegna atvinnuleysis. Bæta aðgengi að menntun. Auka samstarf ríkis og
sveitarfélaga. Koma fram með úrlausnir vegna greiðsluerfiðleika. Styðja við fyrirtæki meðan þau fara yfir erfiðasta
hjallann. Frysting lána, meðferð í greiðsluþroti, aðkoma
bankanna, eignfjárinnspýting með fjárfestingarsjóðum og
draga að fjárfesta. Virkja markaði, afnema höft og tryggja
stöðugleika. Hvetja til nýsköpunar.
2) Nýta opinber fjármál til sveiflujöfnunar en gæta vel að
skuldsetningu: Hið opinbera þarf að vera vaxtarhvetjandi
í niðursveiflunni. Halda þarf útþenslu í lágmarki sem og
þeim kostnaði sem ríkið tekur á sig vegna endurskipulagningar bankakerfisins. Ekki fara í óarðbær gæluverkefni.
Það þarf að tryggja að ríkið lendi ekki í greiðslufalli. Hraða
sameiningum sveitarfélaga og lækka kostnað í opinberum
rekstri með hagræðingu.
3) Efla virkni markaða: Endurreisa þarf markaði á ný og
tryggja virkni þeirra. Tryggja að gjaldeyrishöftin virki og skili
sér í styrkingu krónunnar. Nýta styrkingu til að myntbreyta erlendum lánum innlendra aðila. Síðar að afnema
höftin og lækka stýrivexti hratt. Koma þarf fyrirtækum úr
ríkiseigu sem fyrst. Efla traust með bættri umgjörð, eftirliti

6) Upplýsingagjöf. Það þarf að
endurbæta upplýsingagjöfina um
gang mála, ekki síst hvernig gengur
með efnahagsáætlunina og samstarfið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

og regluverki.
4) Opna hagkerfið á ný: Byggja upp á ný góð samskipti
við nágrannaþjóðir. Fara hiklaust í aðildarviðræður við ESB
með skilgreind samningsmarkmið. Samhliða þarf að hafa
skýra áætlun um hvað verði ef ekki verður af inngöngu.
Afnema þarf höft á utanríkisviðskipi. Fá erlenda kröfuhafa
að eignarhaldi í bönkunum.
5) Tryggja stöðugleika: Stöðugleiki í efnahagslegu
umhverfi fyrirtækja og heimila þarf að vera í forgrunni.
Setja skýr stefnumarkmið. Forgangsverkefni er að endurskipuleggja peningastjórnunina.

EDDA RÓS KARLSDÓTTIR

ÓLAFUR ÍSLEIFSSON

HAGFRÆÐINGUR Í LANDSBANKANUM:

LEKTOR VIÐ VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK:
1) Viðræður við Breta og aðrar þjóðir
styðja handstýrðri haftakrónu.
um að endurskoða fyrri niðurstöðu í
3) Samræmd áætlun um að rétta við
ICESAVE-málinu í ljósi þess að þjóðin
efnahag fyrirtækja og heimila eftir
er sokkin niður í óviðráðanlegt skuldahrun krónu og verðbólguhrinu.
fen og að kröfur á hana í þessu máli
4) Umsókn um aðild að ESB með
standast enga sanngirnismælikvarða.
ósk um flýtimeðferð inn í evrópska
2) Endurskoðun á samkomulagi við
myntbandalagið.
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um að lækka
5) Tafarlaus mannaskipti í Seðlabanka,
stýrivexti til dæmis í 6 prósent enda
Fjármálaeftirliti og ríkisstjórn.
engin þörf á 18 prósenta vöxtum til að

Allar aðgerðir eiga að taka
útgangspunkt í að tryggja
að þjóðartekjur og velferð
almennings verði sem mest
í framtíðinni. Eftirfarandi
atriði þarf öll að framkvæma
strax:
1) Marka verður trúverðuga
framtíðarstefnu í efnahagsog gjaldeyrismálum og
kynna fyrir þjóðinni. Þannig
má draga úr óvissu og efla
frumkvæði og sköpun nýrra
starfa.
2) Stjórnvöld þurfa að ljúka
samningum um ICESAVE og
gömlu bankarnir að ganga
frá uppgjöri við erlenda
kröfuhafa. Reynslan sýnir
að alþjóðasamfélagið sættir
sig oft við ótrúlega miklar
afskriftir skulda, enda sé
lögum fylgt og jafnræðis
gætt. Sagan kennir okkur einnig að þjóðir fá ekki fullan aðgang að alþjóðlegum fjármálamörkuðum fyrr en skuldamál eru frágengin. Slíkur aðgangur
skiptir sköpum fyrir þróun lífskjara til framtíðar.
3) Gera þarf fjármálakerfið starfhæft með því að ljúka við uppgjör milli
gömlu og nýju bankanna.
4) Forðast verður aðgerðir sem leiða til einangrunar, langvarandi hafta og
pólitískrar skömmtunar – á öllum sviðum.
5) Núverandi fyrirkomulag peningamála, með gjaldeyrishöft og háa stýrivexti, sameinar það versta úr tveimur heimum. Úr því sem komið er er rétt
að tilkynna að gjaldeyrishöftunum verði fyrst aflétt eftir að létt hefur verið
á gríðarlegri krónueign erlendra aðila og verðbólgukúfurinn er genginn yfir.
Í framhaldi af tilkynningunni verði vextir lækkaðir með afgerandi hætti. Allt
kapp verði lagt á að létta á krónueign erlendra aðila með eignaskiptum,
bindingu innistæðna, uppboði verðbréfa með langan binditíma eða öðrum
leiðum sem færar eru.
6) Þar til skýr og trúverðug framtíðarsýn liggur fyrir og gjaldeyriskreppan er
leyst, geta aðgerðir til aðstoðar heimilum og fyrirtækjum aldrei orðið annað
en plástrar eða tímabundin töf. Í versta falli geta slíkar aðgerir falið í sér
óraunhæfar afskriftir sem draga verulega úr tekjum og auka skattbyrði næstu
kynslóða.

ÁSGEIR JÓNSSON
FORSTÖÐUMAÐUR GREININGARDEILDAR KAUPÞINGS:
1) Lögð verði fram tímasett aðgerðaráætlun í samráði
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um hratt afnám gjaldeyrishafta, lækkun vaxta og endurreisn og einkavæðingu
bankakerfisins. Nú ríkir fullkomin óvissa um þróun helstu
hagstærða, svo sem vaxta og gengis, sem gerir alla áætlunargerð nær ómögulega fyrir atvinnulífið. Háir vextir, höft
og óvissa takmarka allt endurreisnarstarf.
2) Hafnar verði aðildarviðræður við ESB með áherslu á
flýtimeðferð fyrir inngöngu í myntbandalag Evrópu . Aðild
að ESB og myntbandalagi Evrópu er fljótvirkasta leiðin
til þess að tryggja þjóðhagslegan stöðugleika og byggja
trúverðugleika landsins að nýju. Jafnframt er aðild að ESB
ein helsta tryggingin fyrir að stjórn landsins muni ekki leita
aftur til hafta og miðstýringar.
3) Lögð verði áhersla á gagnsæi og samræmda upplýsingagjöf um rannsókn bankahrunsins til þess skapa nýtt
traust á fjármálakerfinu. Það er nú nauðsyn að fara að
horfa til framtíðar í stað þess að skeggræða endalaust
mistök fortíðar. Það þarf allar upplýsingar upp á borðið
sem fyrst svo hægt sé að meta hlutina í heildarsamhengi.
Eins og staðan er nú virðist engin samdræmd upplýsingagjöf vera til staðar en þess í stað virðast sem nokkur slæm
órannsökuðum atriðum sé lekið í fjölmiðla í viku hverri.
4) Stjórnvöld leggi fram samræmda áætlun um viðreisn
landsins sem setur viðmið um hvernig skuli tekið á
gjaldþrotum bæði heimila og fyrirtækja. Nú er nauðsyn að

breyta gengisbundnum skuldum heimila og fyrirtækja í krónulán
með einhverjum
þeim hætti sem
sæmileg sátt ríkir
um. Það þarf að
gerast um leið og
efnahagsreikningur nýju bankanna
er útbúin.
5) Settur verður
forgangur sölu
eigna og fyrirtækja sem nú
eru á höndum
bankanna þriggja
til þess að koma
þeim í starfhæft
ástand svo atvinnusköpun geti byrjað að nýju. Nú ríkir biðstaða í atvinnulífinu þar sem eignarhald og rekstrargrundvöllur margra fyrirtækja leikur á tvennu. Þessari óvissu þarf
að eyða með nýju eignarhaldi eða aðgerðum sem treysta
núverandi eignarhald.
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VERK SEM HRÍFUR EÐA HNEYKSLAR „Mig langaði að skapa verk sem gengur alla leið,“ segir Ástrós Gunnarsdóttir um dansverkið Systur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ GVA

Hugarórar og
veruleiki kvenna
Dansverkið Systur, sem hlaut lofsamlega dóma í fyrra, er væntanlegt aftur á
leiksvið um næstu helgi. Anna Margrét Björnsson ræddi við Ástrósu Gunnarsdóttur, annan höfund verksins, um kynþokka, hamingju og heilbrigði.

M

ig langaði að
gera verk sem
gengi
alla
leið,“ útskýrir
Ástrós á kaffihúsi á Skólavörðustígnum eftir að hafa lokið
kennslu í pilates-tíma í Kramhúsinu. „Fólk er svo gjarnt á að
veigra sér við hlutunum hér á
Íslandi. Er hrætt og með tepruskap. Ég hafði engan áhuga á
því.“
Ástrós samdi verkið ásamt Láru
Stefánsdóttur dansara við texta
Hrafnhildar Hagalín og þær stöllur nutu listrænnar ráðgjafar Þórhildar Þorleifsdóttur. „Upphaflega hugmyndin var að láta verkið
fjalla um hugaróra og veruleika
tveggja kvenna. Við komum inn
á ýmis atriði sem tengjast konum
eins og sambönd þeirra við karla
og konur, losta, munúð, sektarkennd, trú og ást. Ég notast einnig
við myndbandsverk sem ég gerði
um limi karlmanna en þar sjást
alls kyns limir af mismunandi
stærðum og gerðum og í ýmiss
konar ástandi.“ Hefur myndskeiðið, dansinn og nektin sem birtist
í verkinu hneykslað áhorfendur?
„Viðbrögð hafa verið afar ólík,“
segir Ástrós og hlær. „Sumum
er mjög brugðið og aðrir stórhrifnir. En við vildum gera eitthvað sem snerti fólk og innihéldi
bæði alvarleika lífsins og vænan
skammt af húmor. Ég hefði aldrei
getað sett svona verk á svið fyrir
fimmtán árum. Með aldrinum
öðlast maður sjálfstraust og meiri
dirfsku.“

Ekkert kynþokkafyllra en kona
sem veit hvað hún vill
Búningar í verkinu eru í kynþokkafyllri kantinum því þar eru
á ferð undirföt frá búðinni Systrum á Laugavegi ásamt flíkum frá
tískuversluninni Kron. „Dýrleif
Örlygsdóttir sá um búningana
og við erum himinlifandi með þá
og hvernig þeir falla að verkinu.
Tengingin við búðina Systur er
ekki alfarið tilviljun því þegar
við sáum nafnið á búðinni fannst
okkur það einmitt algjörlega viðeigandi við verkið okkar. Orðið er
svo margþátta, systur geta verið
blóðsystur, vinkonur eða systur í
klaustri, sumsé alls kyns möguleg
sambönd milli kvenna.“ Einnig er
sterkur kynferðislegur undirtónn
í verkinu en þess má geta að sambýlismaður Ástrósar, Þorfinnur
Ómarsson, kemur þar fram nakinn á sviði. Finnst henni sú kenning rétt að konur nái kynferðis-

legum hátindi sínum á miðjum
aldri? „Já, eflaust, en það hefur
örugglega mikið með sjálfstraustið að gera. Þá þekkja konur sjálfar sig og líkama sinn. Það er ekkert kynþokkafyllra en kona sem
veit hvað hún vill.“ Sjálf segist
Ástrós vera heppin að eiga í mjög
hamingjuríku sambandi. „Það er
mjög mikilvægt, og þá sérstaklega á þessum síðustu og verstu
tímum, að hlúa að þeim sem
maður elskar og njóta samverustunda og nándar með þeim. Ég
á yndislegar stundir með mínum
manni og hann dekrar óspart við
mig. Við erum jafnvel að huga um
að flytja okkur um set og ég er
að skoða atvinnutilboð erlendis,
þannig að hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér.“
Systur eru sýndar hjá Leikfélagi
Akureyrar um næstu helgi ogí Iðnó
í febrúar

Fullkominn dekurdagur Ástrósar
„Sauna, sund, heitir pottar undir beru lofti, kampavín … svo myndi ég gjarnan vilja kíkja á listaopnun, fá mér vínglas eða kampavín og enda daginn á
dásamlegum málsverði.“

Þrjú heilræði Ástrósar að lífshamingju og heilbrigði:
■ Að njóta ásta reglulega
■ Að njóta samverustunda með þeim sem þér þykir vænt um, njóta þess

að rækta líkamann sem þú hefur og gera það besta úr honum, eins og til
dæmis með Pilates!
■ Að njóta þess að rækta andlegu hlið líkamans með því að upplifa nýja
hluti í lífinu, listinni og menningunni, njóta þess að drekka gott vín og borða
góðan mat sem þér líður vel af.
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20-50%
AFSLÁTTUR

SKÓTEGUNDIR

20–50%

AFSLÁTTUR AF GRILLUM OG GASVÖRUM

Pallahitari

Flame-gasgrill
2ja brennara

Flame-gasgrill
3ja brennara

Flame-gasgrill
4ra brennara

27.900 kr.

34.990 kr.

39.990 kr.

44.900 kr.

Verð áður 44.176 kr.

Verð áður 54.990 kr.

Verð áður 59.990 kr.

Verð áður 69.900 kr.

20–70%
AFSLÁTTUR AF COLUMBIAFATNAÐI

20–50% 20–50%
AFSLÁTTUR AF STANGVEIÐIVÖRUM
OG VEIÐIFATNAÐI

26”

AFSLÁTTUR AF SKOTVEIÐIVÖRUM
OG FATNAÐI

50%

AFSLÁTTUR AF
KOMDA-REIÐHJÓLUM

17.900 kr.
Verð áður 34.806 kr.

26”
Samfellanlegt

26”

Reykjavík  Fiskislóð 1  Sími 580 8500  Opið mánudag–föstudag 10–18, laugardag 10–16
Akureyri  Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630  Opið mánudag–föstudag 8–18, laugardag 10–16

18.900 kr.

22.900 kr.

Verð áður 36.284 kr.

Verð áður 43.678 kr.
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
Góð vika …

sumir töldu í andaslitrunum. Í dag kemur
svo í ljós hvaða
karl tekur við af
Valgerði Sverrisdóttur, sem
hefur tímabundið setið
við stjórnvölinn í flokknum, en það er
kannski ekki
svo góð frétt
fyrir áhugafólk
um aukinn hlut
kvenna í stjórnmálum.

... Fyrir sjávarútveginn. Útgerðarmenn fá að veiða
30 þúsund tonnum meira en í
síðustu viku!

… F riðrik Þ ór
Friðriksson.
Heimildarmyndin hans Sólskinsdrengurinn hefur
fengið góða dóma og
mikla aðsókn og þykir
besta mynd leikstjórans í háa herrans tíð.
Leikstjórinn, sem hefur
margoft þótt sýna besta
takta með umfjöllun
um hópa sem tilheyra
jaðrinum, gefur í
myndinni einstaka
sýn inn í heim einhverfra.
… fyrir Framsóknarflokkinn. Það
fjölgar í flokknum og her manns
er í framboði til formanns flokksins sem
hlýtur bara að vera
jákvætt fyrir flokk sem

… fyrir Loga Geirsson.
Handboltakappinn
hefur verið í sviðsljósinu undanfarið
og var til umfjöllunar í þættinum
Atvinnumennirnir okkar á
Stöð tvö sporti
í vikunni.
Ekki leiddist
Loga það því
hann leigði sal í
Smárabíói til þess
að hann og fjölskylda hans og vinir
nytu betur þáttarins.

ÃDGG>

Slæm vika …
...fyrir Sigurbjörgu
Sigurgeirsdóttur
stjórnsýslufræðing. Sigurbjörg
byrjaði sem
hálfgerð
hetja í byrjun
vikunnar þegar
hún talaði gegn
Guðlaugi heilbrigðisráðherra
og lét í veðri vaka
að „ónefnur ráðherra“
hefði hótað henni fyrir
mótmælafund. En þegar kom í ljós
að ráðherrann sem hafði hótað
henni var vinkona að gefa
henni góð ráð kom Sigurbjörg ekki sérlega vel út.

…fyrir Simma í Kastljósinu. Brotist var
inn í bíl Sigmars Guðmundssonar sjónvarpsmanns í vikunni og
ekki einfölduðust málin
þegar kollegi hans Helgi
Seljan játaði verknaðinn
á Facebook síðunni sinni.
Ekki er þó ljóst hvort um
sanna játningu er að ræða.

… fyrir leigusala. Stöðugar fréttir af því
að leiga fari lækkandi
gera líklega ekki
annað en að lækka
leiguverð enn
frekar leigusölum til lítillar ánægju.
Þ etta hlýtur að velgja
þeim einkum
undir uggum
sem eru að leigja
út íbúðir sínar í von
um að þær standi undir
afborgunum á lánum sem gera ekkert
annað en að hækka. Leigjendur gleðjast
hins vegar á meðan …

HORFT ÚT Í HEIM
VELJUM
ÍSLENSKT

Ãdgg^aVcYhbVccVk^aa]daaV
c¨g^c\jd\ÄVÂhigVmYV\
HajhiVÂ^g
Ij"ZaaZ[j!>che^gZY;aj\hiÂ^cc^!HVb`Vje!CZii!
@Vh`!;_VgÂVg`Vje!H`Za_jc\hWÂ^gcVg!Dah!C&!
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=gZn[^c\!=Z^ahjWÂC{iigja¨`c^c\V[aV\hÏhaVcYh#

… fyrir Sinfóníuhljómsveitina. Fjármálakreppan bitnar á
Melabandinu eins
og mörgum öðru í
menningarlífinu en
ljóst er að Sinfónían hefur úr minni
peningum að spila
en áður eftir að
styrktaraðilar fóru
á hausinn og verður því að fækka tónleikum.

<¨ÂV[^h`jgW^iV[^h`jgd\
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Klemens Ólafur Þrastarson

Ef fréttin kæmi hinum megin frá
Ímyndum okkur í augnablik að erlendar fréttir sem hingað berast væru
allar skrifaðar af sómakærum og hlutlausum fréttariturum sem hefðu
engra sérstakra hagsmuna að gæta, til dæmis í Palestínu. Sérstaklega
fréttariturum frá ríkjum sem ekki setja „öryggi Ísraels“ ofar réttlæti
og mannréttindum. Einhverjum lesandanum brygði líklega í brún að
lesa slíka frétt:
„Herskáar vígasveitir Zíonista réðust í gær á þá fáu innfæddu íbúa
Palestínu sem enn neita að flýja heimkynni sín, þrátt fyrir sex áratuga
helför gegn þeim. Meðal skotmarka að þessu sinni voru skólar, kirkjur,
spítalar og slökkvistöðvar.
Þungvopnaðir Zíonistarnir segjast ætla að vega alla þá sem hafa reynt
að stýra samfélagi, og þar með mótspyrnu, hinna fátæku Palestínumanna
á svæðinu. Sérstaklega skuli gera höfðinu styttri þá sem hafa verið
lýðræðislega kjörnir til forystu. Því
miður ættu þessir leiðtogar börn
og byggju í íbúðarhverfum. En
þetta væri fórnarkostnaður
heilags stríðs.
Zíonistar hafa lengi haft
það að markmiði að sölsa
allt landið undir þann
hóp manna sem „guð
reiði og hefndar“ á að
hafa valið til að eiga
staðinn fyrir mörg
þúsund árum. Ríkið
er skilgreint sem ríki
gyðinga. Í því samfélagi skiptir trúhneigð
einstaklinganna
meira máli en annað,
svo sem ríkisborgararéttur.
Hernaðarráðherra
Zíonista segir að aðrar
þjóðir en öfgakristnar
eigi ekkert með að skipta
sér af því sem gerist í Palestínu. Aðrar þjóðir geti ekki
skilið hlutskipti gyðinga og séu
yfirleitt andsnúnar þeim. Þetta
hafi sannast fyrir fullt og allt í seinni
heimsstyrjöldinni.
Ráðherrann bendir jafnframt á að heimavarnarsveitir Palestínumanna
hafi síðustu ár með frumstæðum flugskeytum drepið hátt í tuttugu öfgamenn Zíonista, sem fá frítt húsnæði og ríkisstyrki fyrir að búa upp við
aðskilnaðarmúrinn. Palestínskir íbúar og frelsisherir þeirra geri þessum „landnemum Jahve“ erfitt fyrir. Samkvæmt heimildum blaðsins telja
stjórnvöld að engin þjóð muni gera nokkuð fyrr en Obama tekur við völdum og því sé nú lag að hreinsa til.“
Svona einhvern veginn hefðu fréttir vikunnar getað hljómað, ef málstað Palestínumanna væri sýnd sama virðing og málstað Ísraelsmanna
er sýndur. En í hinum raunverulega heimi sýna áróðursmeistarar Ísraels allt aðra hlið á málunum, og sú hlið er á ýmsum bæjum talin sönn.
Þeir segjast vera að verja land „sitt“ en taka hvorki fram að fólk bjó á
þessu landi áður en Zíonistar komu þangað né að landtökubyggðir gyðinga eru ólöglegar.
Og það er óneitanlega hægt að ylja sér við þá draumsýn, ef við hefðum
flokka í stjórnarráðinu sem gætu séð að ein hlið mála getur verið réttari
en hin. Þá þyrfti utanríkisráðherra vor ekki alltaf að fordæma þá jafnt;
rasíska hernámsliðið og ofsótta smælingja.
En hvers vegna var á sínum tíma lýst yfir stuðningi við árásarstríð
Bandaríkjamanna á Írak, en ekki við Saddam og ekki heldur við andspyrnusveitir súnníta og sjíta?
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DAVÍÐ ODDSSON Á 61 ÁRS
AFMÆLI Í DAG.

„Vindhanar verða aldrei
áttavitar, hvorki til sjós né
lands.“
Davíð er fyrrverandi borgarstjóri, alþingismaður og forsætisráðherra og núverandi
seðlabankastjóri.

timamot@frettabladid.is

SIGURJÓN M.
EGILSSON, FV. RITSTJÓRI, ER FIMMTÍU
OG FIMM ÁRA Í
DAG.

TRYGGVI ÞÓR
HERBERTSSON
HAGFRÆÐINGUR
ER FJÖRUTÍU OG
SEX ÁRA Í DAG.

ÞETTA GERÐIST: 17. JANÚAR 1991

MERKISATBURÐIR

Haraldur Noregskonungur krýndur

1850 Skólasveinar Lærða skól-

Haraldur krónprins í Noregi tók við konungsembættinu í landinu þennan dag árið
1991 þegar faðir hans, Ólafur konungur V
andaðist. Hann varð Haraldur konungur V.
Haraldur hafði áður, sem krónprins Noregs, gegnt þýðingarmiklum störfum fyrir
föður sinn eftir að Ólafur konungur veiktist
vorið 1990 og var undir embættistökuna
búinn. Hann var ásamt Sonju, drottningu
sinni, signaður í Niðarósdómkirkju sunnudaginn 23. júní 1991 og fylgdi þar í fótspor
föður síns frá 1958. Þær athafnir eru einstakar fyrir Noreg og tíðkast ekki í öðrum
löndum Vestur-Evrópu.
Haraldur V gerði einkunnarorð föður síns
og afa: „Allt fyrir Noreg“ strax að sínum.
Haraldur er fæddur 21. febrúar 1937.
Hann kvæntist Sonju Haraldsen árið 1968.
Þau eiga tvö börn, Mörtu Lovísu sem er
fædd 1971 og Hákon Magnús sem fæddur er 1973.

1912

1914

1945

1995

1998

ans gera hróp að rektor
skólans, Sveinbirni Egilssyni.
Robert Falcon Scott kemst
á Suðurpólinn, mánuði
á eftir keppinauti sínum
Roald Amundsen.
Eimskipafélag Íslands,
sem kallað er „óskabarn
þjóðarinnar“, er stofnað í
Reykjavík.
Nasistar byrja að tæma
Auschwitz-útrýmingarbúðirnar.
Um 5500 manns farast
og yfir 300 þúsund missa
heimili sín í öflugum jarðskjálfta í Kobe í Japan.
Paula Jones sakar Bill
Clinton, forseta Bandaríkjanna, um kynferðislega
áreitni.

SMÁRI GEIRSSON,
FV. BÆJARSTJÓRI,
ER FIMMTÍU OG
ÁTTA ÁRA Í DAG.

Ástkær eiginkona mín, móðir, dóttir og
systir,

Hulda Lilja Ívarsdóttir
Jörfagrund 20, Kjalarnesi,

lést á kvennadeild Landspítalans 14. janúar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Kristinn Guðmundsson

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

Vigfús Tómasson
Árskógum 6, Reykjavík,
áður Rauðagerði 18, Reykjavík,

lést á Landspítalanum þann 14. janúar 2009. Útförin
fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 22. janúar kl.
15.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Félag nýrnasjúkra.
Kristín Valgerður Ellertsdóttir
Ellert Vigfússon
Jóhanna Sigríður Njálsdóttir
Elín Vigfúsdóttir
Hinrik Morthens
afabörn og langafabörn.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.
Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699
Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri
S. 892 8947 / 565 6511

Elva Björk Jónatansdóttir

Sérfræðingur

FIÐLULEIKARINN Arndís Hulda hefur nóg af viðfangsefnum í tónlistinni að minnsta kosti næstu mánuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ARNDÍS HULDA AUÐUNSDÓTTIR: HELDUR BURTFARARTÓNLEIKA Í DAG

Fiðluleikarinn kveikti áhugann
„Tónskóli Sigursveins er búinn að
vera mitt annað heimili frá því ég var
barn,“ segir Arndís Hulda Auðunsdóttir fiðluleikari sem heldur burtfarartónleika frá þeim skóla í dag,
í Fríkirkjunni í Reykjavík klukkan
17. Hún hóf fiðlunám í Suzukideild
skólans rétt fyrir fimm ára afmælið og kveðst þó ekki eiga til tónlistarfólks að telja. „Ég átti hugmyndina
sjálf. Það kom fiðluleikari í leikskólann og kveikti í mér,“ segir hún brosandi. „Það stóð samt aldrei til að taka
einleikarapróf,“ bætir hún við og er
beðin að útskýra hugarfarsbreytinguna. „Ég lauk námi í MR vorið 2007
og ákvað að einbeita mér að fiðlunni
meðan ég væri að hugsa um hvað ég
vildi verða. Samt er ég ekki enn búin
að ákveða það.“
Arndís Hulda hefur verið virkur
þátttakandi í hljómsveitar-og kammermúsíkstarfi. Auk hljómsveita Tónskólans hefur hún leikið með Sin-

fóníuhljómsveit tónlistarskólanna,
Sinfóníuhljómsveit unga fólksins, Óperustúdíói Íslensku óperunnar og Orkester Norden sem er hljómsveit norrænna hljóðfæraleikara og hljóðfæraleikara frá Eystrasaltslöndunum, sem
fær til sín góða stjórnendur og góða
einleikara. „Þar fær maður svolítið að
smakka á alvörunni,“ segir hún brosandi. „Ég fór með Orkester Norden til
Króatíu og Slóvaníu og það var mikil
upplifun.“
Eitt af ævintýrum Arndísar Huldu
er að vera í liði með Ólafi Arnalds og
hefur hún spilað með honum síðustu
tvö ár á tónleikaferðum víða um Evrópu og Bandaríkin. „Þá hef ég reyndar verið með víólu,“ segir hún og bætir
við afsakandi að hún hafi aldrei lært
að spila á hana. Samt á hún bæði víólu
og fiðlu. Þær eru báðar gerðar af Jóni
Marinó Jónssyni, fiðlusmið í Kópavogi. „Það var gaman að fá að fylgjast
með smíðinni hjá honum og sjá þær

breytast úr nokkrum trébútum í fullsköpuð hljóðfæri,“ segir hún.
Kennarar Arndísar Huldu voru Aðalheiður Matthíasdóttir við Suzukideildina, María Weiss og nú síðast
Greta Guðnadóttir. Hún ber lof á þær
allar. „Ég var leidd vel áfram af Aðalheiði og Maríu og Greta hefur gefið
mér nýja sýn á fiðluna,“ segir hún.
Á tónleikunum í dag ætlar Arndís
Hulda að flytja verk eftir Wieniawski,
Bach, Kreisler og Katsjatúrian. Píanóleikari er Þóra Fríða Sæmundsdóttir
og auk þess leika með henni í tríói þau
Ásta Pétursdóttir á klarinett og Björn
Pálmi Pálmason á píanó. „Við spiluðum saman í vor þegar þau voru í prófum og fundum nýtt verk til að spila
núna,“ segir hún. En hvernig heldur
hún upp á daginn? „Ég ætla að bjóða
fólki í kaffi og kökur í safnaðarheimili Fríkirkjunnar,“ svarar hún og segir
alla velkomna á tónleikana.
gun@frettabladid.is

í útfararskreytingum
Kransar | Krossar | Kistuskreytingar

Hagkaup Smáralind
Sími 578-5075 | www.bjarkarblom.is

Elskulegur faðir okkar

Andrés Kolbeinsson,
hljóðfæraleikari og ljósmyndari,

andaðist að Vífilsstöðum 15. janúar sl. Útförin verður
auglýst síðar.
Kolbeinn Andrésson
Helga Andrésdóttir
Hildur Kolbrún Andrésdóttir

Okkar ástkæra,

Jenný Haraldsdóttir
frá Seyðisfirði, Holtagerði 30, Kóp.,

lést aðfaranótt þriðjudagsins 13. janúar á líknardeild
Landspítalans Landakoti. Jarðarförin fer fram frá
Kópavogskirkju fimmtudaginn 22. janúar kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Arndís B. Sigurgeirsdóttir

Bára K. Kristinsdóttir.
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NAFNIÐ MITT: HULDA HÁKON

Enginn tungubrjótur
Hulda Hákon listakona heitir upphaflega Hulda Margrét Hákonardóttir. „Ég heiti Hulda út í loftið en Margrét í höfuðið á ömmu
minni,“ útskýrir Hulda og segir Margrétarnafnið algengt í fjölskyldunni.
„Þegar ég fór í nám úti í New York breytti ég nafninu í Hulda
Hákon,“ segir Hulda en það nafn þótti henni þægilegra enda
Margrét og Hákonardóttir miklir tungubrjótar fyrir útlendinga.
Hulda segist þó hafa þurft að skylmast svolítið við umhverfið
þegar hún kom aftur heim með þetta breytta nafn.
„Ég er alltaf betur og betur að sjá hvað það var gott hjá mér
að taka upp þetta nafn því það heitir enginn annar sama nafni.
Svo finnst mér líka svolítið gaman að karlkenna mig svona í aðra
röndina með því að vera ekki dóttir,“ segir Hulda og telur það
tengjast ömmu sinni Margréti. „Hún var skáld og skrifaði undir
dulnefninu Ómar ungi,“ útskýrir hún en á þriðja áratugnum voru
skrifaðir dómar um ömmu hennar í blöðum þar sem talað var
um þennan unga mann.

Maðurinn minn,

Agnar Jörgensson
lést 15. janúar 2009.
Jensey Stefánsdóttir

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur samúð við andlát og
útför elskulegrar móður, tengdamóður
og ömmu,

HULDA HÁKON

Listakonan er ánægð með nafnið sitt.

Portrett af listamönnum
Nú stendur yfir ljósmyndasýning Jónatans Grétarssonar í
Hafnarborg þar sem hann sýnir fjörutíu portrett.
Undanfarið ár hefur Jónatan Grétarsson unnið að því að
ljósmynda íslenska listamenn úr ýmsum greinum. Hluta afraksturins má berja augum í Hafnarborg til 15. febrúar
en sýningin hófst 10. janúar síðastliðinn. Þar gefur að líta
fjörutíu portrett af íslenskum listamönnum.
Sýningin ber einfaldlega heitið Íslenskir listamenn og er
langtímaverkefni ljósmyndarans. Hann hefur leitast við að
skrásetja íslenska listamenn og hefur í aðdraganda sýningarinnar tekið fjölda ljósmynda af meira en hundrað listamönnum úr öllum listgreinum og á ýmsum aldri. Sýningin í Hafnarborg er sú fyrsta í röð sýninga um íslenska listamenn og fyrsta skref Jónatans í þessu verkefni.
Hafnarborg er opin daglega frá klukkan 11 til 17, fyrir
utan þriðjudaga en þá er lokað. Á fimmtudögum er þó opið
lengur eða til klukkan 21.
HAFNARBORG Hinn ungi ljósmyndari Jónatan Grétarsson
heldur nú sýningu á fjörutíu portrettum í safninu.

Önnu Tryggvadóttur
Hamraborg 32, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar K2 á
Landakotsspítala og Hrafnistu Vífilsstöðum.
Tryggvi M. Þórðarson
Agnes Þöll Tryggvadóttir
Þórður M. Tryggvason
Egill Andri Tryggvason

Selma Þórðardóttir
Hjalti Lýðsson

Innilegar þakkir til allra þeirra, er sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför okkar ástkæru móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Sigrúnar Sigurðardóttur
frá Gvendareyjum, síðast til heimilis að
Hrafnistu, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu í
Reykjavík fyrir frábæra umönnun og hlýhug.

Innilegar þakkir færum við öllum sem
sýndu okkur hlýhug og samúð vegna andláts og útfarar okkar ástkæra,

Jónasar Jónssonar
Vífilsstöðum, Garðabæ.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Vífilsstaða fyrir
frábæra umönnun og hlýhug.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Guðbjörg Jónsdóttir
Álfheimum 48, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju mánudaginn
19. janúar kl. 13.00.
Þórarinn Magnússon
Sigrún Reynisdóttir
Kristinn Magnússon
Hanna Bjartmars Arnardóttir
Lilja Nótt Þórarinsdóttir
Magnús Þórarinsson
Svala Ögn Kristinsdóttir
Gríma Bjartmars Kristinsdóttir.

Systkinabörnin.

Brynja Bergsveinsdóttir
Theodór Guðmundsson
Sigurður Bergsveinsson
Helga Bárðardóttir
Lára Bergsveinsdóttir
Guðmundur Guðjónsson
Alma Bergsveinsdóttir
Guðni Magnússson
Freyja Bergsveinsdóttir
Guðlaugur Þór Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Oddný Guðrún
Guðmundsdóttir
Skógarbæ
áður Lautasmára 12,

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

Guðmundu Oddbjörgu
Sigurðardóttur
Bræðraborgarstíg 5,
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar B-4
Landspítalanum Fossvogi.
Halldór S. Aðalsteinsson
Guðmundur Kr. Aðalsteinsson
Aðalsteinn R. Aðalsteinsson
Sigdóra Jóna Aðalsteinsdóttir
Ingibjörg Guðrún Aðalsteinsdóttir
Kristín Pálína Aðalsteinsdóttir

María Eydís Jónsdóttir
Bergrós Hilmarsdóttir
Jóhann Guðmundsson
Reynir Baldursson
Halldór Guðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

Helga Guðrún
Sigurðardóttir
Dvalarheimilinu Hlíð, áður til heimilis
Stafholti 14, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri að kvöldi 9. janúar.
Þórður Snæbjörnsson
Snæbjörn Þórðarson
Liv Gunnhildur Stefánsdóttir
Helga Kristrún Þórðardóttir Karl Jónsson
Haukur Þórðarson
Kristbjörg Jónsdóttir
Örn Þórðarson
Ingibjörg Eyjólfsdóttir
Hrafn Þórðarson
Ragnheiður Sveinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Landspítalanum sunnudaginn 11. janúar.
Útförin verður gerð frá Grafarvogskirkju mánudaginn 19. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent
á Neistann, félag hjartveikra barna.
Vilborg Pétursdóttir
Guðmundur Pétursson
Sigríður Pétursdóttir
Hendrik Pétursson
Halldóra Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurður Haraldsson
Elsa Jónsdóttir
Heiðar Vilhjálmsson
Marianne Hansen
Jóhann Helgason

Elskulegur sonur minn, bróðir okkar og
mágur,

Gunnar Ólafur
Skarphéðinsson
frá Þingeyri, Hátúni 10, Reykjavík,

Elsku móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Okkar hjartkæra Ragna,

Ásbjörg Guðgeirsdóttir

Ragnheiður Benediktsdóttir

Roðasölum 1, Kópavogi,

frá Erpsstöðum, Laugavegi 39, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 13. janúar. Jarðarförin verður auglýst
síðar.

sem lést sunnudaginn 11. janúar verður jarðsungin frá
Bústaðakirkju þriðjudaginn 20. janúar kl 13.00.

Hildisif Björgvinsdóttir
Kjartan Björgvinsson
Björgvin Sigurðarson

Halldóra Benediktsdóttir
og fjölskyldur.

Sigurður Ólafsson
Daníel Sigurðarson

Arndís Lilja Níelsdóttir

sem lést á gjörgæsludeild Landspítala Háskólasjúkrahúss sunnudaginn 11. janúar sl., verður jarðsunginn frá Þingeyrarkirkju föstudaginn 23.
janúar nk. kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Björgunarsveitina Dýra á Þingeyri eða Rauðakrossdeild
Dýrafjarðar.
Guðrún Markúsdóttir
Sigríður Skarphéðinsdóttir
Njáll Skarphéðinsson
Guðbjörg Skarphéðinsdóttir
Bjarki Skarphéðinsson

Skarphéðinn Ólafsson
Pálína Baldvinsdóttir
Hilmar Pálsson
Sigrún Lárusdóttir
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Jarfinn stal hjarta þvottadrengsins

Þ
NOKKUR ORÐ
Ragnheiður
Tryggvadóttir
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vottadrengurinn orðaði það um daginn að við ættum að demba okkur í bíó.
Mér leist vel á það enda langt síðan ég
hafði farið, síðasta mynd sem ég sá í kvikmyndahúsi var Indiana Jones á síðasta ári.
Úrval mynda í bíó er ágætt þessa dagana
en eins og gefur að skilja er smekkur okkar
hjóna ekki eins. Þó höfum við aldrei lent í
vandræðum með að fara saman í bíó.
Ég tel mig samt víðsýnni í áhorfi en
ég hef farið með drengnum á myndir eins og X-men og Hellboy og
skemmt mér ágætlega, meðan hann
virti það varla svars að fara með mér
á Sex and the City. Þegar
ég leit yfir auglýsingarnar sá ég strax eina mynd
sem mig langaði að sjá,
ástarsögu af bestu gerð með
Nicole Kidman og Hugh
Jackman í aðalhlutverk-

um. Þvottadrengurinn var minna spenntur
og allt tal um bíóferð fjaraði út. Ég reyndi
að benda honum á að Hugh Jackman hefði
einmitt farið með hlutverk Jarfa í X-Men,
minnug þess þegar drengurinn safnaði
þykkum börtum niður á kjálka, blés hárið
upp í vöngunum og æfði sig með ímyndaða
hnífa út úr hnúunum fyrir framan spegilinn. Alveg eins og Jarfinn. Ég hef hann
grunaðan um að hafa svokallað „mancrush“ á úlfamanninum. Bíóferðin virtist vera að detta upp fyrir þegar auglýsing þar sem sýnt var úr myndinni rann
yfir sjónvarpsskjáinn. Nicole birtist
viðkvæm að vanda og þvottadrengurinn brá ekki svip. Svo birtist Hugh,
skítugur og sveittur með órakaða
kjálkana undan kúrekahatti, baðaður geislum kvöldsólar. Þvottadrengurinn skipti litum. Bíóferð
hefur verið fastsett í kvöld.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Auk nuddsins góða get ég nú
boðið þér upp á innsýn í framtíðina. Og það bara fyrir fimm
þúsund krónur aukalega!

Ekki einu sinni á þessu
frábæra kynningarverði?

Nei takk,
bara
nuddið.

Hvað
sagðirðu?

Þú lítur út
fyrir að vera
hálf slappur!

Nei
takk.

■ Gelgjan
Nuuj! Amma
sendi mér
tvöþúsundkall
í afmælisgjöf!

Vá, þú
ert góð!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það var
fallegt.

Heimurinn væri mun
betri ef fleiri væru eins
og amma þín.

... en á hinn bóginn
þá væru ekki margir
sem gætu teygt sig
upp í efstu hillurnar.

Einmitt...
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■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes
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Hundurinn
minn virðist
ekki vera í sem
bestu standi.

Dýralæknir
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■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell
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Þessar brauðstangir
bragðast eins og
hundamatur.
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Skilaðu hrósi til
kokksins.
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■ Barnalán
Lárus,
sjáðu!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Kaupum
tvo!

Við erum ekki
að fara að kaupa
lampa Jóna!

?k^lmnkmbeZl^g]Zmbeg^_gbg`Zk^kmbea]^`bl
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Ehhh!
Ehh!

Vá, þú ert
frábær!
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Skráðu þig í netklúbbinn – VITAferðir.is

Ferðaklúbbur VITA

fyrir 60 ára og eldri

Stofnfundur á morgun kl. 14:30 í Víkingasal
leiti Íslands heldur er það gjaldþrotalandið sem einkennir íslenska þjóð.

Ísland ekki lengur eyja
Bjarkar og Sigur Rósar
„Við bjuggumst fastlega við því að
bílstjórinn sem ferjaði okkur út
á flugvöll New York-borgar hefði
ekki hugmynd um hvað Ísland
væri. Hann bað okkur þó um að
stafa nafnið á landinu. Ó, sagði
hann, gjaldþrota-landið.“ Svona
hefst frásögn blaðamanns APfréttastofunnar, David Bauder, af
ferð sinni til Íslands sem birt er
á vef MSNBC.com. Ísland sé ekki
lengur eldfjallaeyjan sem er svo
þekkt fyrir náttúrufegurð. Mönnum dettur heldur ekki í hug líflegt
næturlíf Reykjavíkur, Björk eða
Sigur Rós þegar þeir heyra minnst
á landið, Ísland er gjaldþrotalandið. Að minnsta kosti í huga leigubílstjóra í New York.
Ferðasaga Bauder er ansi
skemmtileg. Hann sest niður á
kaffihús og hlustar á Íslendinga
ræða við blaðamann The New
Yorker sem er að
vinna að stórri
u mfjöl lu n u m
efnahagshrunið.
Bauder fer jafnframt á mótmælin við Austurvöll og þegar
hann útskýrir fyrir einum
mótmælendanna að hann
ætli í Bláa lónið
þá er hann varaður við. „Ekki fara,

þetta er túristagildra,“ eru viðbrögð Íslendingsins. Bauder segist
vera túristi og fer því í Bláa lónið.
Og sér ekki eftir því. Hann dásamar jafnframt allar sundlaugarnar
sem finna má í Reykjavík og ráðleggur ferðalöngum að taka með
sér mörg pör af sundfötum. Þá
nefnir blaðamaðurinn einnig þann
fjölda af hálfkláruðum byggingum
sem beri vott um framkvæmdagleði Íslendinga.
Bauder segir að öryggi á vinsælum ferðamannastöðum sé ábótavant, slíkum stöðum yrði bara
lokað í Bandaríkjunum. „En ekki
á Íslandi, þar tryggir þú þitt eigið
öryggi. Ég sá konu renna á göngustíg við Gullfoss. Ef hún hefði ekki
gripið í kaðal þá hefði hún steypst
niður í gilið,“ skrifar Bauder.
Að endingu fer blaðamaðurinn
á hestbak og íslenskur leiðsögumaður útskýrir fyrir
honum að íslenski hesturinn njóti sömu virðingar og kýrin á Indlandi.
„Nema að einu leyti
– við borðum hestinn
líka,“ bætir leiðsögumaðurinn við. Bauder
greinir síðan frá því að
sala á hrossakjöti hafi
aukist mikið síðan
kreppan hófst enda
sé það miklu ódýrara en nautakjöt.
- fgg

Og Óskarinn hlýtur...
Slumdog Millionare, eða Viltu
vinna milljarð eins og heitið hefur
verið íslenskað, fjallar um munaðarleysingjann unga Jamal sem
hefur alist upp í mikilli fátækt í
Mumbai á Indlandi. Hann kemst
í indversku útgáfuna af spurningaþættinum Viltu vinna milljón og stendur sig það vel að
hann er aðeins einni spurningu
frá stærstu peningaverðlaununum. En þáttastjórnandinn grunar hann um svindl og sigar lögreglunni á hann, svo til að sanna
mál sitt segir Jamal sögu sína um
hvernig hann, ómenntaður, hefur
lært svörin við öllum spurningunum fyrir tilviljun á sinni erfiðu lífsleið, og að lokum hvers
vegna hann hafi í raun tekið þátt
í keppninni.
Um er að ræða nýjustu mynd
Bretans Danny Boyle sem hefur
sannað sig sem einn fjölhæfasti
leikstjórinn í dag með myndum
á borð við vísindaskáldskapinn
Sunshine, uppvakningahrollinn
28 Days Later og fíkniefnamyndina Trainspotting. Enn fer hann í
óvæntar áttir með sögu um harðneskju og ástir úr fátækrahverfum Indlands, en myndin er byggð
á skáldsögu Vikas Swarup sem
var aðlöguð af handritshöfundinum Simon Beaufoy (The Full
Monty).
Slumdog Millionare er byggð á
ótrúlegri sögu sem flakkar þannig
af einskærri færni á milli spennunnar í sjónvarpsþættinum og
erfiðra uppvaxtarára Jamals, þar
sem bróðir hans og ástin koma
við sögu. Þetta er mjög upplífgandi saga, um leitina að glataðri
ást og fantasían um að komast frá
botninum upp á stjörnuhimininn.
En snilldin við myndina er hvernig hún gengur upp með þessa formúlu, sem gæti virkað klisjukennd
í öðrum myndum, í köldum veru-

Fyrir marga er skemmtilegasta
skeið ævinnar eftir sextugt.
Ein af ástæðunum fyrir því er að
fáir ferðast jafnmikið og fólk á
þessum aldri en ferðalög eru ein
af forsendum þess að geta notið
lífsins til fulls.
Þess vegna stofnar VITA ferðaklúbbinn Gott fólk 60+ með það
að markmiði að bjóða lífsglöðum
ferðalöngum á allra besta aldri
hagstæðar ferðir og góða
þjónustu.

VITA er ný ferðaskrifstofa
í eigu Icelandair Group.

GROUP

Gott fólk 60+ stofnfundur
og ferðakynning á morgun, sunnudaginn
18. janúar, kl. 14.30 – 17.00 í Víkingasal
Hótels Loftleiða.
• Kaffi og léttar veitingar.
• Birgir Ottósson og félagar leika fyrir dansi
og Kári litli og Lappi bregða á leik.
• Kynning á vorferðum fyrir Gott fólk 60+
– Kanarí 18. febrúar.
– Mallorca og sigling um Miðjarðarhafið 4. maí.
– Írland 9. –13. apríl, páskaferð.
• Ferðavinningar í boði.
• Skráning í klúbbinn.
Félagar í klúbbnum Gott fólk 60+ fá 5.000 kr.
afslátt af öllum ferðum á vegum klúbbsins
og áskrift að ársfjórðungslegu fréttabréfi.

VITA er lífið
VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444

VÍSINDA &
TÆKNISTEFNA
2009 -2012

Vísindanefnd og tækninefnd boða til opinna funda
um mótun nýrrar vísinda- og tæknistefnu í Nýja
Kaupþing banka hf, Borgartúni 19, Reykjavík

KVIKMYNDIR
Slumdog Millionaire
Leikstjóri: Danny Boyle.

★★★★★
Upplífgandi saga gerð að frábærri
bíómynd, bestu mynd Dannys Boyle
og líklegum sigurvegara á Óskarsverðlaununum.

leika og ljótleika; hvernig það er að
lifa af í skugga fátæktar og heimilisleysi, eiga enga fjölskyldu að og
hrærast í undirheimunum. Þegar
hlutir ganga upp hjá honum verður
sælan því þeim mun sterkari.
Myndin er frábærlega tekin upp,
á líflegan og kraftmikinn hátt í
anda City of God, og nýtur góðs af
oft hröðum klippingum sem halda
keyrslunni gangandi. Aðalleikarar
eru að mestu óþekktir á heimsvísu,
þótt það bregði fyrir Bollywoodleikurum á borð við Anil Kapoor
og Irrfan Khan, en þrátt fyrir það
er leikur óaðfinnanlegur.
Slumdog Millionare er þannig
mikið afrek, og þótt Boyle eigi
margar frábærar myndir að baki
er þetta líklega hans besta; þetta
er einhvern veginn mynd sem
höfðar til allra. Hún er þegar farin
að raka inn verðlaunum, og er ég
handviss um að hún verði tilnefnd
sem besta myndin og taki jafnvel
styttuna á Óskarnum í ár.
Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Dagskrá
21. janúar kl. 15:00 til 17:00
Opinn fundur um vísindamál
15:00-16:00 Breyttar aðstæður, nýjar áskoranir
- Guðrún Nordal, formaður vísindanefndar
- Kristín Vala Ragnarsdóttir, forseti verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands
- Þórarinn Guðjónsson, varaforseti Vísindafélagsins
- Einar Stefánsson, prófessor og yﬁrlæknir Landspítala og frumkvöðull hjá Oxymap
- Þórdís Ingadóttir, dósent lagadeild Háskólans í Reykjavík
16:00-17:00 Pallborð og umræður
- Fundarstjóri: Leifur Hauksson
28. janúar kl. 15:00 til 17:00
Opinn fundur um tækniþróun og nýsköpun
15:00-16:00 Breyttar aðstæður, nýjar áskoranir
- Þorsteinn Ingi Sigfússon, formaður tækninefndar
- Þórður Magnússon, stjórnarformaður Eyris
- Sigríður Sigurjónsdóttir, prófessor í vöruhönnun Listaháskóla Íslands
- Vilhjálmur Þorsteinsson, fjárfestir á sviði upplýsingatækni
16:00-17:00 Pallborð og umræður
- Fundarstjóri: Leifur Hauksson
4. mars kl. 15:00 til 17:00
Kynning og umræður um drög að nýrri stefnu
Vísinda- og tækniráðs

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 44676 01.2009

ER EKKI LENGUR ÍSLAND Hvorki Björk né Sigur Rós eða eldfjöll eru þekktustu kenni-
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Valþjófsstaðahurð snýr aftur
kl. 14.

Nýtt íslenskt leikrit eftir Hermann
Stefánsson á Rás 1: Ungur starfsmaður í Þjóðmenningarhúsinu leitar
til geðlæknis vegna fíknar sinnar í
ofbeldisfullan tölvuleik. Hermann
hefur lagt gjörva hönd á margt en
þetta er hans fyrsta leikverk. Erla
Ruth Harðardóttir og Guðjón Karlsson eru í aðalhlutverkum en Hallmar Sigurðsson leikstýrir.

menning@frettabladid.is

Í dag opnar Davíð Örn Halldórsson sýningu á verkum sem unnin eru með blandaðri tækni í 101 Projects á Hverfisgötu.
Davíð fæst við málaralistina og hefur
gert síðan hann útskrifaðist frá myndlistardeild Listaháskóla Íslands árið 2002. Á
þessum tíma hefur Davíð gengið frjálslega um hefðarsali málverksins. Hann
málar ekki með hefðbundnum litum heldur vinnur hann með fundið efni; málar
með skipalakki, úðar með úðabrúsalakki
og teiknar með tússi á fundnar tréplötur,
pappa eða beint á veggi, auk þess að nota
litrík límbönd á veggi.
Verk Davíðs Arnar eru gjarnan unnin
út frá ákveðnum atburði eða fyrirbæri
frá fyrri tíð, s.s. miðaldakastölum í sýningu hans Absalút gamall kastali í Gallerí Ágúst 2008 og Valþjófsstaðahurðinni
á sýningu hans nú í 101 Projects. Verk-

in eru þó ekki frásagnarkennd, þau eru
margræð og opin. Davíð útfærir persónulega umhverfisskynjun sína í formi myndmáls, sem á sér grunn í og vísar til teiknimyndagerðar, veggjalistar (graffiti),
pop-listar, op-listar, til vestrænnar listasögu og listar frumbyggja Afríku og Ástralíu. Bakgrunnur Davíðs úr námi í grafíkdeild við Listaháskóla Íslands leynir
sér ekki í verkum hans; það er sá efnislegi grunnur sem listamaðurinn byggir
á og nýtir í uppbyggingu mynda sinna. Í
101 Projects sýnir Davíð Örn staðbundin
veggverk og málverk, sem unnin eru með
blandaðri tækni á fundnar tréplötur sem
eru unnin á árunum 2007-2008.
Í fyrra hlaut Davíð Örn hæsta styrk úr
hinum virta Listasjóði Dungal.
Sýningin er opin til 22. febrúar 2009.
pbb@frettabladid.is

MYNDLIST Davíð vinnur með málverkið með

óhefðbundnum efnum.

TÍRIR Á LJÓSUNUM
Verið velkomin í Gerðuberg
á morgun sunnudag kl. 15

Myndskreytingar í íslenskum barnabókum 2008

Dimmalimm - Íslensku myndskreytiverðlaunin
afhent fyrir bestu myndskreyttu barnabókina 2008

„Heyrðist eins og harpan væri að gráta“
Sýning á brúðum Leikbrúðulands úr Völsungasögu

Í Boganum: Úr högum og heimahögum
Málverkasýning Huga Jóhannessonar

Gerðubergi 3-5  111 Reykjavík  Sími 575 7700  www.gerduberg.is
Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa. Netfang: gerduberg@reykjavik.is s. 575 7700

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

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

lau. 17/1 örfá sæti laus

Klókur ertu, Einar Áskell

Í dag opnar Bjargey Ólafsdóttir sýningu í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Sýningu sína kallar hún Tíru.
Sýningin Tíra er samansafn
táknmynda sem hafa ýmist
orðið til úr draumum listamannsins eða sprottið fram
í vitund hans milli svefns
og vöku.
Bjargey hrífur áhorfandann með
sér inn í heim veggmynda þar sem
fegurð og hið andlega ræður ríkjum; þar sem jafn ólík atriði og
hönd guðs, fjöll, töfrakassi, álfaskírnarfontur, slæður og teikningar af háhæluðum skóm koma við
sögu, böðuð í dularfullu ljósi og
fjölskrúðugum litum. Þrátt fyrir að
hún haldi hér áfram að kanna lendur töfraraunsæis og súrrealisma
eins og í fyrri verkum sínum, þá
beinir Bjargey ekki sjónum sínum
að manneskjunni sem slíkri heldur
leitast fremur við að ljósmynda tilfinningu sem hefur fundið sér farveg í ofangreindum atriðum.
Bjargey hefur á undanförnum
tveimur árum dvalið í vinnustofum fyrir listamenn í Chile og Argentínu og fékk þaðan mikinn innblástur sem hún er enn að vinna
úr og er litadýrðin í nýju verkunum ef til vill sprottin þaðan. Listsköpun hennar er ekki bundin við
einn listmiðil heldur velur hún
sér þann miðil sem henni finnst
henta hugmyndinni best hverju
sinni. Það má því líkja henni við
alhliða hljóðfæraleikara því Bjargey fæst við kvikmyndagerð, hljóðverk, gjörninga, teiknar, málar og
ljósmyndar.

Bernd Ogrodnik
Krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin

sun. 18/1 síðustu sýningar

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Heiður

Laugardagur 17. janúar 2009

Joanna Murray-Smith
Magnað meistaraverk

➜ Sýningar

Frumsýning í Kassanum 24. janúar

Hart í bak

Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem snertir okkur öll.

EB, FBL

sun. 18/1 uppselt

Kardemommubærinn
Thorbjörn Egner

Frumsýning 21. febrúar
Miðasala í fullum gangi!

18.00 Curver Thoroddsen sýnir tvö ný

myndbandsverk milli kl. 18 og 20 í Kling
& Bang Galleríi við Hverfisgötu
42. Aðeins er um þennan eina
sýningardag að ræða.

➜ Kvikmyndir
Frönsk kvikmyndahátíð stendur yfir í
Háskólabíói 16-29. jan. Nánari upplýsingar á www.graenaljosid.is og www.
midi.is.

➜ Opnanir
15.00 Haustbrekkur Kristinn G.

Jóhannsson opnar sýningu á nýjum
verkum í Jónas Viðar Gallery við Kaupvangsstræti á Akureyri.
15.00 Hvítir skuggar Margrét Jónsdóttir opnar sýningu á Listasafni Akureyrar við Kaupvangsstræti.
16.00 Við erum hinir / hinir eru við
Steingrímur Eyfjörð opnar sýningu í
Galleríi 100° í húsnæði Orkuveitunnar
að Bæjarháls 1 Reykjavík.

➜ Listamannsspjall
15.00 Thomas Graics tekur á móti
gestum í Skotinu í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur, Grófarhúsi við Tryggvagötu
25, 6. hæð.

www.leikhusid.is

➜ Fyrirlestrar
10.00 Er íslensk menningarstefna

MYNDLIST Slæðufjöll, eitt ljósmyndaverka Bjargeyjar á sýningunni sem opnar í dag
MYND LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR/BJARGEY ÓLAFSDÓTTIR

Bjargey Ólafsdóttir myndlistarmaður (f. 1972) er með MFAgráðu frá Academy of Fine Arts í
Helsinki, Finnlandi og nam kvikmyndagerð við Binger Film Institute í Amsterdam, Hollandi. Verk
hennar hafa verið sýnd á sýningum og kvikmyndahátíðum í 26
löndum t.d. í Frakklandi á sýningunni Printemps de Septembre
sem skartaði einnig David Lynch,
en fyrir þá sýningu fékk Bjargey
frábæra dóma í hinu virta dagblaði
Le Monde. Þess má geta að stutt-

myndir Bjargeyjar verða sýndar á
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í
Gautaborg nú síðar í mánuðinum.
„Ég skal ljá þér duluna mína,
duluna mína til að dansa í. Hvað
var Bjargey að gera úti á túni með
duluna sína? Þar fangaði hún óútskýranlega veröld. – Í eins konar
transástandi dansaði hún í heimi
sem við þekkjum og þar tókst
henni að ná í heim sem er til en
heim sem var ekki til.“ segir Ingibjörg Magnadóttir myndlistarmaður um Bjargeyju. pbb@frettabladid.is

á tímamótum? Njörður Sigurjónsson,
Friðbjörg Ingimarsdóttir og Gerður
Jónsdóttir flytja erindi í húsakynnum
Reykjavíkur Akademíunnar í JL húsinu
við Hringbraut 121. Aðgangur ókeypis og
allir velkomnir.

20.00 GRAL Grindvíska atvinnuleikhúsið sýnir leikverkið 21 manns saknað
í Saltfisksetrinu, Hafnargötu 12a, Grindavík. Nánari upplýsingar á www.gral.
blog.is.
20.00 Aukasýning verður á leikverkinu
Steinar í djúpinu hjá Hafnarfjarðarleikhúsinu, Strandgötu 50. Nánari upplýsingar www.hhh.is.
Áhugaleikhús atvinnumanna sýnir
Ódauðlegt verk kl. 15 og 16 í Nýlistasafninu, Laugavegi 26. Aðgangur ókeypis. Nánari upplýsingar www.nylo.is.

➜ Dansleikir
Buff verða á Players við Bæjarlind 4 í
Kópavogi.
Sixties spila á 800 Bar, Eyrarvegi 35 á
Selfossi.
Hljómsveitin MONO stendur fyrir ljótufataballi á Café Aroma, Fjarðagötu 13-15
í Hafnarfirði. Verðlaun verða veitt fyrir
ljótustu fötin.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Sunnudagur 18. janúar 2009
➜ Kvikmyndir
15.00 Rakarinn í Sevilla, rússnesk

kvikmynd frá árinu 1999 í leikstjórn
Nikita Mikhalkovs, verður sýnd í MÍRsalnum, Hverfisgötu 105. Aðgangur
ókeypis.

➜ Opnanir
15.00 Í Gerðubergi verður opnuð

sýning á myndskreytingum úr íslenskum barnabókum auk þess sem veitt
verða verðlaun fyrir bestu myndskreyttu
barnabókina 2008. Auk þess mun Hugi
Jóhannesson opna sýningu á vatnlitamyndum í boganum. Gerðuberg, Gerðubergi 3-5.

➜ Leiklist

➜ Tónleikar
14.00 Íslenski saxófónkvartettinn

verður með tónleika í Norræna húsinu
við Sturlugötu. Á efnisskránni eru verk eftir
Pierre-Max Dubois, JeanBaptiste Singelée og
Alfred Desenclos.

➜ Síðustu Forvöð
15.00 Listamaðurinn
Ingibjörg Jónsdóttir segir frá sýningu
sinni Samsíða heimar í Listasafni
Reykjavíkur við Tryggvagötu. Sýningu
lýkur á sunnudag. Safnið er opið frá kl.
10-17.
➜ Listamannsspjall
15.00 Kristján Steingrímur verður

með listamannaspjall á Listasafni ASÍ,
Freyjugötu 41 þar sem nú stendur yfir
sýning á verkum hans. Sýningin er opin
alla daga nema mánudaga frá kl. 13-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
íslensk leikrit í öndvegi

HART
Í BAK
Sýning sem snertir okkur öll
„

Vel unnin og vönduð sýning“ EB, FBL

„Gunnar Eyjólfsson ætti að fá lárviðarsveig fyrir
magnaða túlkun sína á Jónatan skipstjóra - enda
stóð salurinn upp og hyllti hann í leikslok.“ JVJ/DV

Einlæg og æsandi sýning
„Það er full ástæða til þess að hvetja fólk til að skella
sér á sýninguna og kynnast þessari fallegu sögu Jóns
[Kalmans Stefánssonar] á sviðinu.“
ÞS, Lostafulli listræninginn, RÚV

www.leikhusid.is / 551 1200
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> EINN FATNAÐUR Á BÆÐI KYN
Hönnuðurinn Stefano Pilati hefur endurvakið hefðina sem franski hönnuðurinn
sálugi Yves St Laurent innleiddi þegar hann
setti upp tískuhús sitt á áttunda
áratugnum. Pilati endurskapar nú
svokallaðan „ unisex“ fatnað sem
klæðir bæði karlmenn og konur í
formi jakka, buxna, skyrtna og
buxnadragta. Þessi skemmtilega lína verður til sölu á
næstu tískuvikum í London,
París, New York og Mílanó.

... súpersvalar rokkgallabuxur frá April
77. Fást í Nonnabúð,
Laugavegi.

... dásamlega sætar
silkinærbuxur
frá Mint Siren
silkibuxur
með slaufu
á rassinum. Fást í
Systrum.
Laugavegi

OKKUR
LANGAR Í
…

... frábæran nýjan
maskara frá Dior sem
gerir augun eins og á
Bambi.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

HIPPALEGT Töff

grænröndóttur
samfestingur
við belti og slá
frá Marni.

KVENLEGT Fallegur
samfestingur í svörtu
og pallíettum frá
Iceberg.

Ofurkonan veldur usla
Fjölmiðlar í Frakklandi og víðar hafa velt sér rækilega upp úr framkomu franska dómsmálaráðherrans. Sú heitir Rachida Dati og mætti
fersk, sæt og grönn aftur til starfa fimm dögum eftir að hafa gengist
undir keisaraskurð. Kvenréttindakonur víðast hvar telja að Dati sé að
gera konum mikinn ógreiða um heim allan, að yfirmenn muni telja það
eðlilegt að kona í mikilvægri stöðu geti hoppað aftur til vinnu eins og
ekkert sé og eytt þar með þörfinni fyrir fæðingarorlof og samverustund með ungbarninu. Að sjálfsögðu gæti þetta leitt til þess að feiti
yfirmaðurinn í jakkafötunum hugsi sér gott til glóðarinnar þegar kona
segist vera að fjölga sér. Honum gæti dottið í hug að láta hana bara
bóka keisaraskurð og taka sér helgarfrí til
að jafna sig. Hins vegar sýnist mér á mörgum gagnrýnum greinum um ráðherrann
að þar votti fyrir pirringi og afbrýðisemi
yfir því að blessuð konan harki þetta af sér
og líti þar að auki frábærlega út. Breskir
miðlar göptu yfir því að henni hafði tekist
að finna samstæða eyrnalokka á tíma sem
flestar konur eru í algjöru móki. Reyndar
finnst mér oft ákveðinn fasismi í öfuga átt
hjá konum gagnvart öðrum konum þegar
þær eignast börn. Helst eiga þær að vera
með 9 af 10 mögulegum meðgöngukvillum,
hafa barnið á brjósti í að minnsta kosti ár
og njóta þess í botn að vera í fæðingarorlofi og ræða um bleyjur og brjóstagjöf við
aðrar konur. Og þegar kona sprettur hraust
og ágætlega vel útlítandi frá barnsburði og langar helst að fara að
vinna aftur fljótlega er hún litin hornauga eins og hún sé annaðhvort
geimvera eða bara hreinlega vond móðir. Persónulega finnst mér að
ákvörðun Dati sé hennar eigið mál. Hún er í ábyrgðarfullu starfi og
það skiptir engu máli hvort hún er feit eða mjó þegar hún er í því. Ef
henni finnst hún geta setið við skrifborð eftir keisaraskurð þá kemur
það bara engum við. Er það nú ekki frekar það sem kvenréttindi snúast um, að fá að gera nákvæmlega það sem okkur langar til?

KYNÞOKKAFULLAR STUTTAR BUXUR KOMA STERKT INN NÆSTA SUMAR

Míníbuxur fyrir sumarið
ÚTSÖLUMARKAÐUR
Á TÖLVULEIKJUM - LEIKIR FRÁ 995,Sumir myndu hreinlega kalla fatnaðinn sem ítalskir hönnuðir sýndu fyrir vor og sumar 2009
nærbuxur en á engilsaxnesku hafa þær kallast „hot pants“ síðan á áttunda áratugnum. Heitar buxur, sennilega vegna þess að þær skilja lítið eftir fyrir ímyndunaraflið og þær konur sem
kjósa að ganga í þeim verða að vera fullar sjálfstrausts um leggi og afturenda. Þess má þó geta
að músa Andys Warhol, Edie Sedgwick, gekk gjarnan í stórum nærbuxum yfir sokkabuxum og við rúllukragapeysur og skapaði með því svala tísku sem margar konur hermdu
eftir. Hér má sjá úrval „míníbuxna“ hjá Ítölunum sem ættu að minnsta kosti að ganga á
ströndinni, ef ekki í kokkteilboðunum.
- amb
SVART OG SEXÍ

MYNSTRAÐ

Stuttar svartar
buxur við jakka
frá Iceberg fyrir
sumarið 2009.

Prjónaður
toppur við
míníbuxur og
slá frá Marni.

S
SENDU SMS EST EUM
Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ
IÐ!
Ð!
Ð!

AÐALVINNINGUR ER PSP TÖLVA ÁSAMT LEIKJUM
M!
AUKAVINNINGAR ERU: TÖLVULEIKIR · DVD MYNDIR · GUITAR HERO

VEFVERSLUN ELKO.is

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið.

· FULLT AF
F PEPSI

VER
9. H UR!
N
VIN

GAMALDAGS

Bundin skyrta
og stuttbuxur
hjá Dolce
&Gabbana

Frönsk kvikmyndahátíð
í Háskólabíói, 16.-29. janúar

SKÓLABEKKURINN

REFURINN & BARNIÐ

Sigurvegari Gullpálmans 2008

Frá leikstjóra March of the Penguins

"Ein innihaldsríkasta og
skemmtilegasta mynd ársins!
Ekki missa af þessari perlu."

"Gerir fyrir refi það sem Babe gerði
fyrir svín. Stórkostleg ævintýramynd
fyrir fólk á öllum aldri."

- Justin Chang, Variety

- Victor Olliver, Teletext

Opnunarmynd hátíðarinnar
Sýnd í dag kl. 17:40 og 22:00

Frumsýnd í kvöld kl. 20:00 að
viðstöddum leikstjóranum Luc Jacquet

www.graenaljosid.is - Dagskrá og miðasala á midi.is
Wallonie-Bruxelles International
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> EKKI AÐ SKILJA
Jennifer Lopez segir skilnað ekki vera í
vændum. Söng- og leikkonan hefur
lengi mátt þola orðróm um að fjögurra ára hjónaband hennar og tónlistarmannsins Marcs Anthony sé
á enda, en hún segir það fjarri
sanni. Í viðtali við tímaritið Touch
Weekly segir Lopez sögusagnirnar
fyrst og fremst fara af stað þegar
hún er ekki með giftingahringinn.

folk@frettabladid.is

Hættur í
tónlistinni

Rokkarinn Ryan Adams hefur
ákveðið að hætta tónlistariðkun
um óákveðinn tíma. „Kannski spilum við aftur saman einhvern tímann og kannski fikra ég mig aftur
inn í tónlistina,“ skrifaði hann
á bloggsíðu sína. „En núna ætla
ég að draga mig í hlé og ég óska
öllum friðar og hamingju.“
Adams hefur á ferli sínum gefið
út ellefu plötur á átta árum, þá síðustu í fyrra með The Cardinals.
Núna ætlar hann að
snúa sér
að rithöfundarferli sínum
og hyggur á útgáfu
þriggja bóka
á næstunni.
RYAN ADAMS

Rokkarinn kveður
tónlistarbransann.

HIN HLIÐIN ÞÓREY VILHJÁLMSDÓTTIR FRAMKVÆMDASTJÓRI.

Finnst íslensk hönnun mikilvægust.
Hvað er að frétta? Það er mikið um góðar fréttir á Hönnunarmiðstöðinni, erum að kynna hönnunarsamkeppni í
næstu viku í samstarfi við Kraum og Listasafn Reykjavíkur.
Auk annarra spennandi verkefna sem eru atvinnuskapandi
fyrir hönnuði og vekja athygli á þeirri miklu grósku sem er í
íslenskri hönnun.
Augnlitur: Gráblár.
Starf: Framkvæmdarstjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Fjölskylduhagir: Sambúð og tvö börn.
Hvaðan ertu? Reykjavík.
Ertu hjátrúarfull? Já frekar.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Fréttir.
Uppáhaldsmaturinn: Indverskur matur og grænt te, þó ekki
saman.
Fallegasti staðurinn: Get ekki gert upp á milli útsýnisins frá
Sveinstindi og Vesturvatns í Hangzou í Kína.

iPod eða geislaspilari: ipod.
Hvað er skemmtilegast? Vilhjálmur og Ragnheiður eru skemmtilegust.
Hvað er leiðinlegast? Að skúra og þrífa
klósett.
Helsti veikleiki: Óþolinmæði.
Helsti kostur: Framkvæmdagleði.
Helsta afrek: V-dagur.
Mestu vonbrigðin? Gamla
Ísland.
Hver er draumurinn? Nýja
Ísland.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Ragnheiður.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Leti.
Hvað er mikilvægast? Íslensk hönnun.

18.08.1972

Dæmdur í fimmt- Madonna og Guy
án mánaða fangelsi saman í New York
Tó n l i st a r m a ð u r i n n G e orge
O‘Dowd, betur þekkur sem Boy
George, var í gær dæmdur í fimmtán mánaða fangelsi, en hann var
fundinn sekur um að hafa handjárnað norskan fylgdarpilt við
vegg og barið hann með járnkeðju
í apríl 2007.
George, sem er 47 ára og fylgdarpilturinn, Audun Carlsen, kynntust í gegnum vefsíðu Gaydar, en
atvikið átti sér stað í íbúð George
eftir að hann ásakaði hinn 29 ára
Carlsen um að hafa stolið myndum
úr fartölvu sinni þegar þeir hittust
þremur mánuðum fyrr. Söngvarinn mun þá hafa handjárnað Carlsen við járnkrók sem var festur í
vegg í íbúðinni og barið hann með
keðju. Carlsen náði hins vegar að
losa sig með því að skrúfa krókinn lausan með handjárnunum og

BREYTT ÚTLIT Boy George er nánast

óþekkjanlegur þessa dagana og hefur
nú verið dæmdur í fimmtán mánaða
fangelsi.

hljóp út úr íbúð George og kallaði
á hjálp.
George neitar ásökununum og
segir Carlsen eingöngu hafa lagt
fram kæru peninganna vegna.

Madonna og Guy Ritchie hafa eytt
dágóðum tíma saman upp á síðkastið eftir að Lourdes, tólf ára
dóttir Madonnu, bað þau um að
vera „ekki vond við hvort annað“.
Samkvæmt heimildum dagblaðsins New York Daily News sást Guy
fara inn í íbúð söngkonunnar þar
í borg á þriðjudaginn og ýtti það
undir sögusagnir þess efnis að
parið ætli að taka aftur saman, en
heimsókn Guy mun einungis hafa
verið í því skyni að gleðja Lourdes.
Madonna og Guy, sem tilkynntu
um skilnað sinn í október í fyrra,
eru sögð vera staðráðin í því að
gera skilnaðinn eins auðveldan og
á verður kosið, barna sinna vegna,
en auk Lourdes eiga þau soninn
Rocco sem er átta ára og David,
þriggja ára.

ALLT Í GÓÐU Madonna, Guy og börnin.

Poppdrottningin hefur leitað eftir stuðningi vina sinna sem
aðhyllast kabbalah-lífsspekina
og eru þeir einnig sagðir hafa ýtt
undir góð samskipti hennar og
Guy. Skilnaður er ekki vel liðinn í
söfnuðinum og því hafa vinir hennar þar reynt að ýta undir að þau
taki aftur saman, eða haldi góðum
vinskap í það minnsta.

HÁSKÓLABRÚ

Markviss og góður undirbúningur fyrir háskólanám
Háskólabrú er samstarfsverkefni Keilis og Háskóla Íslands og býður deildin upp á aðfararnám
á vegum HÍ fyrir einstaklinga sem ekki hafa lokið stúdentsprófi. Að loknu námi uppfylla nemendur
almenn inntökuskilyrði innlendra háskóla og telst námið almennt sambærilegt stúdentsprófi
samkvæmt samningi Keilis, HÍ og menntamálaráðuneytisins.
Námið er lánshæft hjá LÍN og má stunda jafnt í staðnámi sem fjarnámi.

Nánari upplýsingar á www.keilir.net. Umsóknarfrestur er til 20. janúar.
KEFLAVÍKURFLUGVELLI - SÍMI: 578 40 00 - WWW.KEILIR.NET
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Sólóplata frá
Pete Doherty

Aðsókn í bíó jókst
Á síðasta ári voru keyptir á Íslandi
1.578.005 bíómiðar fyrir tæpa 1,3
milljarða króna í kvikmyndahúsum landsins. Samkvæmt Smáís,
samtökum myndrétthafa, er þetta
aukning upp á 14,5% frá árinu
2007.
Aðsóknarmesta myndin var
Mamma Mia! en á hana seldust
tæplega 119 þúsund miðar fyrir
rúmar 102 milljónir króna. Í öðru
sæti var Batman með rúmlega
69 þúsund selda miða fyrir tæplega 63 milljónir. Númer þrjú yfir
tekjuhæstu myndirnar var Brúðguminn með rúmlega 55 þúsund
selda miða og námu tekjur hennar rúmum 60 milljónum. Bondmyndin Quantum of Solace seldi
fleiri miða en Brúðguminn, eða
tæp 63 þúsund, en tekjurnar numu

MAMMA MIA! Söngvamyndin Mamma
Mia! var langvinsælasta myndin á
síðasta ári.

aftur á móti rúmri 51 milljón, enda
miðaverð á Bond lægra en á hinn
íslenska Brúðguma. Samkvæmt
tölum Smáís fór hver Íslendingur fimm sinnum í bíó á síðasta ári
miðað við höfðatölu.

Vandræðagemlingurinn Pete
Doherty virðist hafa tekið sig
saman í andlitinu eftir að hann
var fangelsaður í maí í fyrra því
fyrsta sólóplata hans kemur út
níunda mars næstkomandi. Graham Coxon, gítarleikari Blur,
spilar í nánast öllum lögum plötunnar. „Mér líkar mjög vel við
Pete. Hann er fyndinn, hlýlegur
og heillandi. Sum laganna snertu
mig djúpt og mér finnst textarnir
líka mjög góðir,“ skrifaði Coxon
á bloggsíðu sinni. Upptökustjóri
var Stephen Street, sem tók einmitt upp Blur-plöturnar Parklife og The Great Escape. Hann
stjórnaði einnig upptökum á
plötu Dohertys og félaga í Babyshambles, Shotters Nation.

Vill leika
Obama

PETER DOHERTY Doherty gefur út sína

fyrstu sólóplötu í mars næstkomandi.

Will Smith segist ekki myndu
neita því að leika nýkjörinn
Bandaríkjaforseta, Barack
Obama, í kvikmynd ef honum
byðist hlutverkið.
Þó svo að leikarinn sé mikill aðdáandi Obama segist hann
ekki hafa í hyggju að feta í fótspor Ronalds Reagan og Arnolds
Schwarzenegger og færa sig úr
leiklistinni yfir í stjórnmál. Hann
segir það mun skemmtilegra að
vera kvikmyndastjarna og þurfa
ekki að færa fólki sorgarfregnir.
Smith hefur jafnframt lýst
yfir áhuga sínum á að leika fyrrum forseta Suður-Afríku, Nelson
Mandela, og söngvarann Marvin
Gaye í myndum um líf þeirra.

NOTAÐIR BÍLAR Á SPOTTPRÍS

SONIC YOUTH Indísveitin áhrifamikla

gefur út sína sextándu plötu í júní.

Sonic Youth
klárar plötu
Indísveitin Sonic Youth er að
ljúka upptökum á nýrri plötu sem
nefnist The Eternal og kemur út
í júní. Síðasta plata sveitarinnar,
Rather Ripped, kom út árið 2006.
Þetta verður sextánda plata
Sonic Youth og jafnframt sú
fyrsta sem kemur út á vegum
Matador-útgáfunnar. „Að fá tækifæri til að vinna með hljómsveit
sem hefur haft svona gríðarleg
áhrif á okkur var eitthvað sem
við gátum ekki hafnað,“ sagði í
yfirlýsingu frá Matador eftir að
samningurinn var í höfn. Sonic
Youth, sem spilaði á Nasa fyrir
þremur árum, gaf áður út hjá fyrirtækinu DGC.

Metallica í
Frægðarhöll
Rokkhljómsveitin Metallica,
gítarsnillingurinn Jeff Beck
og rappsveitin Run DMC eru á
meðal þeirra flytjenda sem verða
vígðir inn í Frægðarhöll rokksins í vor. Athöfnin verður haldin í
Cleveland í Ohio fjórða apríl.
„Við höfum alltaf farið okkar
eigin leiðir. Tuttugu og sjö, átta
árum síðar erum við enn hérna,“
sagði trommari Metallica, Lars
Ulrich.
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Mörgæsamaður snýr aftur
Franski leikstjórinn Luc
Jacquet er gestur frönsku
kvikmyndahátíðarinnar
sem er nýhafin. Jacquet
segir Ísland koma til greina
fyrir næstu kvikmynd sína
en hún mun fjalla um fyrsta
málverkið.

OPNUNARMYNDIN
SKÓLABEKKURINN

REFURINN OG BARNIÐ

WWW.GRAENALJOSID.IS - WWW.AF.IS

SÍMI 564 0000

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

SÍMI 551 9000

12
12
L
L
12
10
L

kl. 3 - 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 -10.30
kl.1 - 4.30 - 8
kl.1 - 5.30
kl. 1 - 2.30 - 4

5%

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

16
12
10
12
12

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

SÍMI 530 1919

REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI
SKÓLABEKKURINN / ENSKUR TEXTI
ÁSTARSÖNGVAR / ENSKUR TEXTI
KRUMMASKUÐ NO. 1 / ENSKUR TEXTI
ÞAU SEM VERÐA EFTIR / ENSKUR TEXTI
C. R. A. Z. Y / ENSKUR TEXTI
SÓLSKINSDRENGURINN
SEVEN POUNDS
TRANSPORTER 3
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

kl. 8
kl. 5.40 - 10
kl. 6
kl. 4
kl. 4
kl. 5.40
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 8 - 10.15
kl. 3 - 4.30

L
L
L
L
L
L
L
L
16
L

SÍMI 462 3500

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

kl. 8 - 10.10
kl. 10.10
kl. 8
kl. 3 - 4.30
kl. 3 - 6
kl. 5

12
L
12
L
10
12

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

+++++
- S.V., MBL

Nafn Luc Jacquet var á allra
vörum fyrir fjórum árum. Myndin Ferðalag keisaramörgæsanna
fór sigurför um heiminn og var til
að mynda tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta heimildarmyndin.
Luc segist hafa verið þrýst niður í
sætið eins og geimfara þegar nafn
myndarinnar var dregið upp úr
hattinum. „Því miður þá man ég
ekkert eftir þessum þremur mínútum,“ útskýrir Luc en bætir því
við að þetta hafi verið stórkostleg stund, ekki síst í ljósi þess
að erfiðlega gekk að fjármagna
mörgæsamyndina. Verkefnið var
einnig þungt í vöfum enda ekkert
grín að gera bíó á Suðurskautinu.
Luc segir að hann geymi Óskarsstyttuna á arinhillunni sinni og
leyfi hverjum sem vill að snerta
hana og strjúka. „Ég var nýbúinn
að gera eldstæðið upp þannig að
þetta kom á heppilegum tíma,“
segir Luc og hlær og bætir við
að það komi fólki alltaf á óvart
hversu þung styttan er. Hann
hefur ekki heimsótt Suðurskautið
eftir að gerð myndarinnar lauk en
viðurkennir að hann finni til söknuðar, sérstaklega þegar hann er
nú á Íslandi. „Þetta er mjög svipað og þar,“ segir Luc.
Til greina kemur að Jacquet taki
upp næstu mynd sína á Íslandi.
„Ísland er einn valmöguleikana og við ætlum að skoða hann
gaumgæfilega. Við erum samt
bara nýbyrjaðir á handritinu og
ákvörðunin verður ekki tekin fyrr
en eftir tíu til tólf mánuði,“ segir
Jacquet í samtali við Fréttablaðið.
Umrædd mynd fjallar um fyrsta
málverkið sem málað var í helli
fyrir fjörutíu þúsund árum. Jacquet segist vera heillaður af þessari ákvörðun listamannsins sem
fór niður í helli og málaði mynd
af umhverfi sínu og dýrum. Nýjasta mynd Luc, Refurinn og barnið, verður sýnd á frönsku kvikmyndahátíðinni. Myndin fékk

MAN EKKI EFTIR ÓSKARNUM Luc Jacquet segist ekkert muna eftir því þegar hann

fékk Óskarinn. Refurinn og stúlkan hafi haldið honum á jörðinni enda hafi hann
fengið alls kyns fáránleg tilboð skömmu eftir sigurinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

afbragðsgóða dóma í Frakklandi
og fékk meiri aðsókn en mörgæsamyndin. Luc segir að vinna við
myndina hafi þegar verið hafin
þegar hann fékk Óskarinn og hún
hafi því haldið honum á jörðinni.
„Enda fékk ég alls kyns furðuleg tilboð frá Hollywood, meðal
annars um að gera framhald af
mörgæsamyndinni,“ segir Luc
og hlær. Athygli vekur að Kate
Winslet er þula í myndinni en
Morgan Freeman talaði inn á
mörgæsamyndina. „Það er auðvitað gaman að fá að vinna með
Kate, hún hefur mikla hæfileika.
Hins vegar er þetta aðallega gert
til að lokka Breta og Bandaríkja-

menn í bíó, þeir vilja alltaf hafa
einhverjar stjörnur.“
Luc segist hafa viljað fanga
samband barna og náttúrunnar
í Refnum og barninu, samband
sem hann telur vera að dofna og
hverfa. Luc hefur annars miklar
áhyggjur af loftlagsbreytingunum sem ógna nú heimsbyggðinni
en segist ekki hafa mikla trú á
mannskepnunni í þeirri baráttu. „Þetta er alþjóðlegt vandamál og því miður þá held ég að
mannfólkið sé ekki reiðubúið til
að meðtaka þennan boðskap, til
þess þurfum við að rýna í fortíðina og sjá hana í nýju ljósi.“
freyrgigja@frettabladid.is

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 2(500), 5.45, 8 og 10.20 12
16
CHANGELING
kl. 6 og 9
BOLTI - 3D - ÍSLENSKT TAL kl. 2(800) og 4
INKHEART
kl. 4

L
10

SKOPPA OG SKRÍTLA

kl. 2(700) og 4.30

L

TAKEN

kl. 6, 8 og 10

16

TILBOÐSVERÐ

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

ÁLFABAKKA
BEDTIME STORIES kl. 1:30 - 3:40 - 5:50D - 8D - 10:20D L
BEDTIME STORIES

kl. 8 - 10:20

ROCKNROLLA
CHANGELING

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

YES MAN

SELFOSS
kl. 2 - 4 - 6 - 8 L
kl. 10:10
7

VIP

BEDTIME STORIES
THE SPIRIT

16

BOLTI m/ísl. tali

kl. 2

L

16

SKOPPA SKRÍTLA m/ísl. tali
CITY OF EMBER

kl. 4 verð 700.kr.
kl. 6

L

SÓLSKINSDRENGUR
FOUR CHRISTMASES

kl. 8
kl. 10:10

L

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8:10 - 10:30 7

VIP

7

YES MAN

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

THE SPIRIT
BOLTI 3-D m/ísl. tali

kl. 10:20
kl. 1:30 - 3:40

CITY OF EMBER

kl. 1:30 - 3:40

7

TWILIGHT

kl. 5:50 - 8

12

BEDTIME STORIES
ROCKNROLLA

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 2 - 4

L

YES MEN

kl 6 - 8

7

THE CHANGELING

kl. 10

16

DIGTAL-3D
DIGTAL-3D

MADAGASCAR m/ísl. tali kl. 2
BEDTIME STORIES
ROCKNROLLA

12
L

KRINGLUNNI
kl. 1:50 - 4 - 6:10 - 8:20 - 10:30 L
kl. 8:20 - 10:40 DIGTAL
16
kl. 6:10 - 8:20 - 10:30

7

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 1:50 - 4

DIGTAL-3D

L

THE SPIRIT

kl. 10:10

16

BOLT 3-D m/Ensku tali

kl. 6:10

DIGTAL-3D

L

SÓLSKINSDRENGUR

kl. 8

L

L

TWILIGHT

kl. 10:10

12

CITY OF EMBER

kl. 6

7

BOLT m/ísl. tali

kl. 2

L

SKOPPA SKRÍTLA m/ísl. tali

kl. 4 (700 kr.)

L

SparBíó

KL.3.50 BORGARBÍÓ

Sunnudagur
KL.1 SMÁRABÍÓ

SparBíó
laugardag og sunnudag
55
0k
r

KEFLAVÍK
kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

YES MAN

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

KL.1

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.5 BORGARBÍÓ

7

AKUREYRI
kl. 2 - 4 - 6 - 8 L
kl. 10
16

BEDTIME STORIES

MADAGASCAR m/ísl. tali kl. 2 - 4

Laugardagur
KL.1 SMÁRABÍÓ

50% AFSLÁTTUR Á
NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ
MILLI 12.30 OG 13.00
LAUGARDAG
Laugardagur
Sunnudagur
OG SUNNUDAG
SMÁRABÍÓ

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

BEDTIME STORIES
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.50 í Kringlunni
kl. 2 á Self., Ak. og í Keﬂ.

55
0k
r
MADAGASCAR 2 m/ísl tali
kl. 2 í Álfabakka,
kl. 2 í Kringlunni

YES MAN
kl. 1.30 í Álfabakka

55
0k
r
CITY OF EMBER
kl. 1.30 í Álfabakka
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HARALDUR FREYR GUÐMUNDSSON: SKRIFAR UNDIR SAMNING VIÐ KÝPVERSKA FÉLAGIÐ APOLLON LIMASSOL

> Bjarni Fritzson í raðir FH
Landsliðsmaðurinn Bjarni Fritzson skrifaði í gær
undir samning við nýliða FH. Samningurinn við Hafnarfjarðarfélagið gildir út yfirstandandi keppnistímabil í N1-deildinni
og Eimskipsbikarnum en hornamaðurinn knái fékk sig nýlega lausan frá samningi sínum við franska félagið St.
Raphael. Fyrsti deildarleikur Bjarna
með FH verður því að öllu óbreyttu
gegn toppliði Fram næstkomandi
fimmtudag en FH er sem stendur í sjötta
sæti deildarinnar, þrátt fyrir að vera aðeins
fjórum stigum á eftir Fram þegar ellefu
umferðum er lokið.

sport@frettabladid.is

Veit ekki hve mikið stökk þetta er frá Noregi
Varnarmaðurinn Haraldur Freyr Guðmundsson hefur tekið nokkuð
óvænta stefnu því hann mun skrifa undir eins og hálfs árs samning við kýpverska félagið Apollon Limassol í dag. Eftir fjögurra ára
veru hjá norska félaginu Aalesund ákvað Haraldur Freyr að
stökkva á tækifærið þegar það gafst.
„Þetta kom vægast sagt fljótt upp þar sem umboðsmaður minn lét mig vita af áhuga Apollon Limassol á
mánudaginn og á þriðjudag var Aalesund búið að
samþykkja kauptilboð og ég fór til Kýpur á fimmtudag og skoðaði aðstæður og fór svo í gegnum
læknisskoðun. Ég mun skrifa undir eins og hálfs
árs samning á morgun [í dag] með möguleikann
á einu ári í viðbót ef báðir aðilar ná sáttum með
það. Ég er bara mjög spenntur fyrir þessu og það er
fjölskyldan mín líka en við flytjum fjögur þangað út,“
segir Haraldur Freyr.
Kýpverskur fótbolti komst rækilega á landakortið
þegar Anorthosis Famagusta komst inn í Meistaradeild Evrópu á yfirstandandi keppnistímabili og var

HM í handbolta í Króatíu:

Heimamenn
byrja á sigri

RAFA Vill hafa meira að segja um hvaða
leikmenn eru keyptir.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Rafael Benítez, Liverpool:

Vill meiri völd
FÓTBOLTI Rafa Benítez, stjóri

Liverpool, hefur hafnað nýju tilboði frá félaginu. Ástæðan er sú
að hann vill hafa meiri áhrif hjá
félaginu.
„Eigendunum finnst að fótboltalegar ákvarðanir mínar eigi
að bera undir aðra hæstráðendur. Ég veit sem er að staða mín
veltur á úrslitum og stuðningsmennirnir eru bestu dómararnir
á mínum verkum,“ sagði Benítez
sem hefur samt náð samkomulagi
um fjárhæð og lengd samningsins.
- hbg

HANDBOLTI Heimsmeistaramót karla í handbolta hófst í
gær með opnunarleik Króatíu og Suður-Kóreu í B-riðli í
Spaladium-höllinni í Split en
þar fóru heimamenn, Króatar, með sigur af hólmi 27-26 í
hörkuleik. Mótið stendur til 1.
febrúar.
Króatar leiddu 14-13 í hálfleik en Suður-Kóreumenn bitu
vel frá sér í síðari hálfleik og
voru með forystu, 2526, þegar skammt
var til leiksloka.
Króatinn Petar
Metlicic reyndist hins vegar
betri en enginn
á lokakaflanum
og skoraði tvö
síðustu mörkin
og tryggði 27-26
sigur.
- óþ
BALIC Lék með

Króötum í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

meira að segja nálægt því að komast áfram í 16-liða úrslitin.
Apollon Limassol, tilvonandi félag Haraldar Freys, er með stærri
félögum í Kýpur og varð síðast meistari þar í landi keppnistímabilið 2005-2006 og komst þá í fréttirnar fyrir að vera eina félagið í Evrópu sem fór þá taplaust í gegnum keppnistímabilið.
„Ég veit ekki hve mikið stökk þetta er hjá mér frá Noregi
og því að spila í norsku deildinni en þetta er náttúrulega
allt öðruvísi fótbolti sem er spilaður þarna. Í Noregi er spilaður mjög mikill kraftafótbolti en ég held að þetta byggist
meira upp á taktík þarna í kýpversku deildinni og miklu
rólegri fótbolti spilaður. Apollon er með stærstu félögum
deildarinnar og heimavöllur þess tekur rúmlega fjórtán
þúsund í sæti,“ segir Haraldur Freyr.
„Ég hitti þjálfara félagsins aðeins í gær og hann lagði
mikla áherslu á að gengið yrði hratt frá öllum félagaskiptapappírum þar sem Apollon mætir Anorthosis í bikarnum á
miðvikudag eftir helgi þannig að ég er bara vongóður um að
fá að spila.“

KR stóðst prófið í Keflavík
Keflvíkingar reyndu að klippa Jón Arnór og Jakob Örn út en þeir svöruðu því
með því að skora 49 stig saman og hitta úr 7 af 10 þriggja stiga skotum sínum.
KÖRFUBOLTI KR-ingar stóðust enn
eitt prófið þegar þeir sóttu níu
stiga sigur í Keflavík, 88-97, í Iceland Express deild karla í gær. KRingar hafa nú unnið þrettán fyrstu
deildarleiki tímabilsins. Jón Arnór
Stefánsson átti stórleik í liði KR og
skoraði 28 stig þar af 19 þeirra í
fyrri hálfleik.
Keflvíkingar reyndu að klippa
þá Jón Arnór og Jakob Örn Sigurðsson úr út leiknum en KR-ingar
leystu það ágætlega, hittu frábærlega úr þriggja stiga
skotum (9 af 17 í fyrri
hálfleik) auk þess sem
þeir Jón Arnór og
Jakob voru klókir
að sækja góð skot í
hraðaupphlaupum.
KR náði mest 17
stiga forskoti og
var fjórtán stigum
yfir í hálfleik. 365 0. Kef lví ki ngar gáfust hins
vegar ekki upp
og með gríðarlegri ba ráttu
og góðum leik
Harðar Axels
Vilhjálmssonar
(15 af 17 stigum
í seinni) unnu
þeir sig inn í leikinn en náðu þó
aldrei að minnka
muninn meira en í níu stig.
KR hélt út en þurftu oft að
hafa mikið fyrir hlutunum
gegn hörðum leik heimamanna.
Jón Arnór Stefánsson átti
enn einn stórleikinn gegn
Keflavík og hann og Jakob hittu

saman úr 7 af 10 þriggja stiga
skotum sínum.
„Þeir breyttu um varnartaktík
og reyndu að klippa mig og Kobba
út. Við reyndum að láta boltann
ganga og vorum síðan að sækja á
þá í hraðaupphlaupunum,“ sagði
Jón A r nór
en hann
og Jakon
skoruðu

saman 49 stig í gær. „Þeir tóku
vel á okkur og það var hart barist
eins og við var að búast. Við vorum
búnir að búa okkur undir það. Við
héldum nokkurn veginn haus allan
leikinn, vörnin hefði mátt vera
betri en annars er ég mjög sáttur,“
sagði Jón sem hefur skorað 26,5
stig að meðaltali í fjórum leikjum
á móti Keflavík í vetur.
„Það er ekki erfitt að ná upp einbeitingu fyrir leikina á móti Suðurnesjaliðunum og ég var ánægður með mig í kvöld,“ sagði Jón.
Sigurður Gunnar Þorsteinsson
var öflugur í liði Keflavíkur í gær
með 27 stig og 11 frákast.
„Þetta eru mun betri tölur en
í síðasta leik en það er samt alltof mikið að fá á sig 97 stig. Við
áttum að tala betur saman í
vörninni því þeir voru að fá
alltof mörg opin skot fyrir
utan. Þeir skora mikið úr
hraðaupphlaupum og það
er þeirra leikur,“ sagði
Sigurður sem var KRingum erfiður við að eiga.
„Ég geri eins mikið og ég
get og reyni að skila mínu.
Ég gerði eitthvað gott í dag en
hefði átt að spila betur varnarmegin,“ sagði hann að lokum.
KR vantar nú aðeins einn
sigur til viðbótar til að jafna
metið yfir bestu byrjun sögunnar í úrvalsdeild en næsti leikur
er gegn Blikum á heimavelli á
morgun.
ooj@frettabladid.is
JÓN ARNÓR Átti sannkallaðan

stórleik í sigri KR gegn Keflavík
í gær og skoraði 28 stig.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Carlo Ancelotti, knattspyrnustjóri AC Milan, í gær:

Kaká gæti enn farið
FÓTBOLTI Sögunni um möguleg

vistaskipti Brasilíumannsins Kaká
er hvergi nærri lokið því nú hefur
knattspyrnustjóri AC Milan, Carlo
Ancelotti, viðurkennt að Kaká gæti
farið til Manchester City eftir allt
saman.
„Von mín er að þjálfa Kaká
í mörg ár í viðbót en við verðum að vera meðvitaðir um staðreyndir og hvernig félagið metur
tilboðið. Það sem skiptir mestu
máli í þessu er að markmið liðsins breytast ekki hvort sem Kaká
verður áfram eða fari eitthvert
annað,“ sagði Ancelotti í gær.
City er talið hafa boðið 100
milljónir punda í Kaká og taki
AC Milan tilboðinu verður Kaká
langdýrasti leikmaður allra tíma.
Frakkinn Zinedine Zidane er
sem stendur dýrasti leikmaður
í sögunni en hann kostaði Real
Madrid litlar 46 milljónir punda
þegar hann kom til félagsins frá
Juventus árið 2001.
Faðir og umboðsmaður Kaká,
Bosco Leite, kemur til Ítalíu á
mánudag til að ræða framtíð
Kaká.

ÚRSLIT
Iceland Express deild karla
Keflavík-KR

88-97 (36-50)

Stig Keflavíkur: Sigurður Þorsteins. 27, Hörður
Vilhjálms. 17, Sverrir Sverris. 14, Jón Hafsteins. 14,
Gunnar Stef. 6, Gunnar Einars. 5, Þröstur Jóh. 5.
Stig KR: Jón A. Stefáns. 28, Jakob Sigurðars. 21,
Jason Dourisseau 13, Fannar Ólafs. 10, Pálmi
Sigurgeirs. 7, Skarphéðinn Ingas. 7, Helgi M.
Magnús. 7, Darri Hilmars. 4.

Grindavík-Njarðvík

113-85 (69-48)

Stig Grindavíkur: Brenton Birmingham 22, Páll
A. Vilbergs. 21, Nick Bradford 18, Páll Kristins. 15,
Þorleifur Ólafs. 13, Guðlaugur Eyjólfs. 6, Davíð
Hermanns. 6, Björn Brynjólfs. 4, Nökkvi Jóns. 4,
Arnar F. Jóns. 2, Helgi J. Guðfinns. 2.
Stig Njarðvíkur: Logi Gunnars. 34, Magnús Þ.
Gunnars. 21, Hjörtur Einars. 7,Hilmar Hafsteins. 6,
Ágúst Dearborn 5, Grétar Garðars. 4, Friðrik E.
Stefáns. 3, Óli Alexanders. 3, Ólafur Jóns. 2.

Snæfell-Skallagrímur

KAKÁ Gæti farið til Man. City þó svo að
hann hafi lýst því yfir að hann vilji það
ekki.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Kaká lýsti því yfir í viðtali við
Mediaset í vikunni að svo framarlega sem AC Milan vildi halda
sér og félagið hefði háleit framtíðarmarkmið þá vildi hann vera
áfram í Mílanó. Það gæti þó allt
saman breyst ef kauptilboð City
verður samþykkt.
- hbg

104-62 (43-34)

Stig Snæfells: Sigurður Þorvalds. 20, Slobodan
Subasic 17, Atli Hreins. 17, Hlynur Bærings. 14,
Egill Egils. 11, Gunnlaugur Smáras. 11, Jón Jóns.
8, Daníel Kazmi 3, Arnór Hermunds. 3.
Stig Skallagríms: Landon Quick 20, Sveinn
Davíðsson 12, Sigurður Þórarins. 11, Trausti Eiríks.
6, Hermann Hermanns. 4, Egill Egils. 3, Igor
Beljanski 3, Björgvin Ríkharðs. 1

Breiðablik-Þór Ak.

87-81 (42-42)

Stig Breiðabliks: Nemanja Sovic 18, Þorsteinn
Gunnlaugs. 17, Kristján Sigurðs. 16, Halldór
Halldórs. 15, Emil Jóhanns. 9, Daníel Guðmunds.
6, Rúnar Erlings. 6.
Stig Þórs: Konrad Tota 26, Guðmundur Jóns. 18,
Óðinn Ásgeirs. 12, Jón Kristjáns. 9, Hrafn
Jóhannes. 7, Baldur Stefáns. 6, Baldur Jónas. 3.
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STÖÐ 2 KL. 20.30

Réttur

„Debra upplifir sjálfa sig sem viðundur en
í huga Dexters er hún það viðmið sem
hann setur þegar hann skilgreinir hvað
er eðlilegt.“ Carpenter fer með hlutverk
Debru Morgan, systur morðingjans
Dexter, í samnefndum þætti sem
sýndur er á Skjáeinum í kvöld.

Á sunnudagskvöld klukkan 20.30 hefur göngu sína ný íslensk
spennuþáttaröð sem gerist í rammíslenskum heimi lagaflækja og
glæpa. Aðalhöfundur þáttaraðarinnar er Sigurjón Kjartansson en
hann var einn af höfundum Pressu, íslensku spennuþáttanna sem
slógu svo eftirminnilega í gegn síðastliðinn vetur.
Söguhetjurnar eru þrír lögmenn sem allir starfa á lögmannastofunni Lög og réttur. Fremstur meðal jafningja er Logi Traustason,
töffari á fimmtugsaldri sem dansar á línunni bæði í einkalífi og
starfi. Engu að síður er hann einn besti lögmaður landsins og
slunginn að leysa úr flóknum málum. Loga líður best á gráa svæðinu, þar eru glufurnar.
Þættirnir eru sjálfstæðir en í hverjum þætti hafa lögmennirnir
eitt til tvö flókin mál til meðferðar. Logi flækist um leið inn í afar
hættulegt sakamál sem tengist raðnauðgara sem lætur reglulega til
skarar skríða í skjóli myrkursins.
Með helstu hlutverk í Rétti fara Magnús Jónsson (Pressa, Svartir
englar), Jóhanna Vigdís Arnardóttir, Víkingur Kristjánsson (Foreldrar,
Ríkið), Egill Ólafsson, Sólveig Arnardóttir.

SUNNUDAGUR

Arizona – Philadelphia,

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og
vinir, Kalli á þakinu, Lalli, Refurinn Pablo og
Gulla og grænjaxlarnir.

10.40 Söngvakeppni Sjónvarpsins (e)
11.15 Söngvakeppni Sjónvarpsins (e)
11.30 Viðtalið (e)
12.00 Kastljós - Samantekt
12.30 Silfur Egils
13.50 Uppgangur mannsins (2:2) (e)
14.45 Norska strandgæslan
15.23 Chris í sælgætisgerðinni (2:2)
15.52 Landsliðsþjálfarinn Mike Bass-

stór, Könnuðurinn Dóra og Áfram Diego,
áfram!

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 100% píramídi
17.45 Litli draugurinn Labbi (4:6)
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Fréttaaukinn
20.15 Albúm (2:5) (Album) Dansk-

SJÓNVARPIÐ

Christine (21:22)

14.45 The New Adventures of Old
Christine (22:22)

My Boys

STÖÐ 2 EXTRA

Cold Case

STÖÐ 2

09.55 Barcelona - Deportivo Útsending
frá leik í spænska boltanum.
11.35 Sevilla - Numancia Útsending frá
leik í spænska boltanum.
13.15 Wendy‘s Three Tour Challenge
14.35 Wendy‘s Three Tour Challenge
15.50 Spænski boltinn Bein útsending
frá leik í spænska boltanum.

17.50 PGA Tour 2009 Sýnt frá hápunktum PGA mótaraðarinnar í golfi.

18.50 NBA tilþrif
19.20 NFL deildin - NFL Gameday
þáttur þar sem hver umferð í NFL deildinni
er skoðuð í bak og fyrir. Þeir Rich Eisen og
Deion Sanders skoða allar viðureignirnar og
spá í spilin.

raunveruleikasería þar sem efnilegir innanhússhönnuðir keppa til sigurs. (e)

18.55 The Bachelor (6:10) Raunveruleikaþáttur þar sem efnilegur piparsveinn
leitar að stóru ástinni. (e)

19.45 America’s Funniest Home Videos (1:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot sem
venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.
20.10 Are You Smarter Than a 5th
Grader? (22:27) Bráðskemmtilegur spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna. Spurningarnar eru teknar eru úr skólabókum grunnskólabarna en þær geta vafist fyrir þeim fullorðnu.

23.05 Reykjavíkurleikarnir
23.50 Silfur Egils (e)
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.20 Man. City - Wigan Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
10.00 Chelsea - Stoke Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

22.40 CSI. Miami (14:21) (e)
23.30 Sugar Rush (10:10) Bresk þátta-

19.55 Sjálfstætt fólk (17:40) Jón Ársæll

11.40 Premier League World Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum hliðum.

röð um samkynhneigða unglingsstúlku og
þá erfiðleika sem fylgja því að vera lesbísk í
nútímasamfélagi.

22.00 The Business
00.00 Inside Man
02.05 16 Blocks
04.00 The Business
06.00 Stealth

20.30 Réttur (1:6)
21.15 Cold Case (3:23) Lilly Rush og fé-

▼

08.00 Aquamarine
10.00 The Queen
12.00 The Last Mimzy
14.00 Saved!
16.00 Aquamarine
18.00 The Queen
20.00 The Last Mimzy Systkinin Noah
og Emmu finna dótakassa úr framtíðinni og
öðlast skyndilega ofurkrafta sem þau þurfa
að leyna fyrir fjölskyldu sinni.

21.15

ur golfþáttur þar sem farið verður yfir helstu
leyndarmál „stutta spilsins“ í golfi.

og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi
þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar.
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

20.50

09.30 The Science of Golf Athyglisverð-

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.10 Vörutorg
14.10 Rachael Ray (e)
14.55 Rachael Ray (e)
15.40 Rachael Ray (e)
16.25 Charmed (17:22) (e)
17.15 Britain’s Next Top Model (1:10)
18.05 Top Design (2:10) Ný, bandarísk

um dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan sem drepur bara þá sem eiga það skilið.
Dexter og Miguel beita alls kyns brögðum til
að ná yfirhöndinni. Debra hefur efasemdir
um sambandið við Anton.

21.15 Sunnudagsbíó - 4 mánuðir, 3

Albúm

09.25 Svampur Sveinsson
09.50 Stóra teiknimyndastundin
10.00 Adventures of Jimmy Neutron
10.25 The Mupptet‘s Wizard of Oz
12.00 Sjálfstætt fólk
12.35 Neighbours
12.55 Neighbours
13.15 Neighbours
13.35 Neighbours
13.55 Neighbours
14.20 The New Adventures of Old

09.00 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út
í heimi.

vikur og 2 dagar (4 luni, 3 saptamâni si 2
zile) Rúmensk bíómynd frá 2007 um konu
sem hjálpar vinkonu sinni að eyða fóstri
með ólöglegum hætti.

ur myndaflokkur byggður á skáldsögu eftir
Benn Q. Holm.

20.15

08.15 Algjör Sveppi Doddi litli og Eyrna-

SKJÁREINN

15.10 Two and a Half Men (4:19)
15.40 Gossip Girl (16:18)
16.35 Logi í beinni
17.20 The Daily Show. Global Editio
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Veður
19.10 60 mínútur Glænýr þáttur í virtustu

▼

20.10 Are You Smarter Than a
SKJÁREINN
5th Grader?

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar Í næturgarði, Róbert bangsi, Friðþjófur forvitni,
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Gló magnaða,
Frumskógar Goggi og Sigga ligga lá.

ett (Mike Bassett: England Manager) (e)

son, Jóhanna Vigdís Arnardóttir

Leikstjóri Sævar Guðmundsson (Stelpurnar) en handritshöfundar
auk Sigurjóns eru María Reyndal, Margrét Örnólfsdóttir (Regína,
Svartir englar), Kristinn Þórðarson (Köld slóð).

19.50 Arizona - Philadelphia Bein útsending frá leik í NFL deildinni.

▼

19.50
beint

SJÓNVARPIÐ

RÉTTUR Fyrsti íslenski lögfræðikrimminn. Aðalhlutverk: Magnús Jóns-

▼

> Jennifer Carpenter

21.00 CSI. New York (11:21) Banda-

23.30 Pittsburgh - Baltimore Bein út-

rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í
New York.

sending frá leik í NFL deildinni.

21.50 Dexter (10;12) Þriðja þáttaröðin

12.10 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum.

lagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda þar
áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur
verið óupplýstu niður í skjalakassann.

13.20 West Ham - Fulham Bein útsend-

22.00 Mad Men (5:13)
22.45 Cold Blood 5
23.55 Prison Break (14:22)
00.40 Losing Gemma
01.45 Losing Gemma
02.55 Cold Case (3:23)
03.40 Cold Blood 5
04.50 The Daily Show. Global Edition
05.15 Two and a Half Men (4:19)
05.40 Fréttir

Norwich, 1992. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

00.00 The Dead Zone (5:12) (e)
00.50 Vörutorg
01.50 Óstöðvandi tónlist

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

15.20 PL Classic Matches Blackburn 15.50 Tottenham - Portsmouth Bein
útsending leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Hull - Arsenal Útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.
19.40 4 4 2
20.50 Tottenham - Portsmouth Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.30 Bolton - Man. Utd. Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 22.00
Mad Men
Það gerist örsjaldan að fram kemur þáttaröð sem slær öllum öðrum við og setur ný
viðmið. Mad Men er ein slíkra þáttaraða. Hún
hefur nú þegar sópað að sér fjölda verðlauna
og var valin besta þáttaröðin á Golden Globe
annað árið í röð í síðustu viku. Mad Men
er eftir einn aðalhöfund Sopranos og gerist
snemma á 7. áratugnum í New York, nánar
tiltekið á Madison Avenue þar sem þá var
miðstöð bandaríska auglýsingabransans.
Samkeppnin er hörð og óvægin, stíllinn
settur ofar öllu og yfirðborðsmennskan alger.
Á þessum tíma var karlaveldið allsráðandi,
hrokinn og sjálfsdýrkunin dyggð og þeir náðu lengst sem best kunnu að
svíkja og pretta. Hlutverk kvenna var skýrt; þær voru húsmæður, einkaritarar
eða hjákonur.

16.00 Hollyoaks (101:260)
16.25 Hollyoaks (102:260)
16.50 Hollyoaks (103:260)
17.15 Hollyoaks (104:260)
17.40 Hollyoaks (105:260)
18.00 Seinfeld (17:24)
18.25 Seinfeld (18:24)
18.50 Seinfeld (3:24)
19.15 Seinfeld (4:24)
19.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

20.05 ET Weekend Fremsti og frægasti
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

▼

20.50 My Boys (15:22) Frábærir gamanþættir um unga konu sem er greinahöfundur hjá þekktu íþróttablaði og þarf að
kljást við einkamálin ásamt því að sanna sig
í karlaheimi.

21.15 Chubby Children (1:6) Bresk
þáttaröð um yfirvigt barna sem er ört vaxandi
vandamál í Bretlandi og víða um heim. Paul
Gately er sérfræðingur í ofþyngd og offitu
barna sem heimsækir eina fjölskyldu í hverjum þætti. Markmið hans er að breyta hugsunarhætti og lífsmunstri þeirra svo að börnin
fái heilbrigðari og bjartari framtíð
22.00 Seinfeld (17:24)
22.25 Seinfeld (18:24)
22.50 Seinfeld (3:24)
23.15 Seinfeld (4:24)
23.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Neytendavaktin Ragnhildur Guðjónsdóttir

19.30 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson
20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
21.00 Sportið mitt Sverrir Júlíusson
21.30 Hugspretta Andri Heiðar Kristinsson og Stefanía Sigurðardóttir.

22.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
23.00 Í nærveru sálar Kolbrún Baldursdóttir

23.30 Sportið mitt Sverrir Júlíusson

10.00 Veteran TV 10.30 Fanget i fortiden 11.00
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Boxen 11.25
OBS 11.30 Family Guy 12.00 Spam 12.30
Pigerne Mod Drengene 13.00 Gudstjeneste
i DR Kirken 13.45 HåndboldSøndag 15.30
Sportsrevyen 2008 16.30 Peter Pedal 16.50
Gurli Gris 17.00 Når pythonslangen får skiftet olie
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 VQ
- Videnskabsquiz 18.30 Danmark Ekspeditionen
19.00 Livvagterne 20.00 21 Søndag 20.35
SportNyt 20.45 Columbo 22.15 Med senator
Obama i Afrika 23.10 Hvis du var min

11.10 V-cup skiskyting 12.00 NM på ski 13.50
V-cup skiskyting 14.45 V-cup alpint 15.30 VM
skøyter sprint 16.30 Åpen himmel 17.00 Emil i
Lønneberget 17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen
18.45 Sportsrevyen 19.15 Der ingen skulle tru at
nokon kunne bu 19.45 Olje! 20.40 Jane Austens
liv 22.05 Kveldsnytt 22.20 Kongo i kaos 23.35
Berlinerpoplene

SVT 1
10.00 Vinterstudion 11.05 Skidskytte 12.10
Alpint 13.15 Vinterstudion 13.50 Skidskytte
14.45 Bandy 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15
Djursjukhuset 17.45 Merlin 18.30 Rapport 18.55
Regionala nyheter 19.00 Solens mat 19.30
Sportspegeln 20.15 Nip/Tuck 21.05 Skidor 21.50
Andra Avenyn 22.35 Solen i ögonen - en film om
Lars Winnerbäck 23.35 Sändningar från SVT24

VIÐ MÆLUM MEÐ
Fréttaaukinn
Sjónvarpið kl. 19.35

▼

Í KVÖLD

Fréttaaukinn er nýr fréttaskýringaþáttur þar sem leitast er við að varpa ljósi
á og skýra málefni líðandi stundar
innanlands og erlendis. Einnig verður
farið í myndasafn Sjónvarpsins og
gömul fréttamál rifjuð upp og sett í
nútímalegt samhengi. Umsjón þáttarins er í höndum fréttamannanna Elínar Hirst og Boga Ágústssonar, Ragnar
Santos sér um dagskrárgerð.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Æ, sálir tvær ég byrgi í brjósti mér
11.00 Guðsþjónusta í Seltjarnarneskirkja
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Þórunn Erlu og Valdimarsdóttir
14.00 Útvarpsleikhúsið: Skyldan kallar
15.00 Hvað er að heyra?
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.20 Tríó
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
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
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VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI VILL SJÁ SANNLEIKANN, STUNDUM

> Christina Ricci

Þolum við að sjá sannleikann?

„Ég notfæri mér öll tækifæri til að gera
eitthvað í kvikmyndum sem ég hef
ekki kost á að gera í lífinu. Ég væri til
dæmis til í að leika morðingja.“
Ricci var 11 ára þegar hún lék hina
skuggalegu Wednesday Addams í
kvikmyndinni The Addams Family sem
Stöð 2 sýnir í kvöld.

Hvernig á að tala um ógeðslega atburði í fréttunum? Ég
haldið frá okkur fáum við ekki almennilega að vita
hef velt þessu fyrir mér nú þegar Ísraelsmenn stunda
allan sannleikann um skuldir okkar. Mogginn kom
þó með góða myndræna útfærslu á skuldunum á
það að murka lífið úr saklausum borgurum á Gaza. Tala
látinna hækkar með hverjum deginum en við heyrum
fimmtudaginn í formi innkaupamiða. Einfaldur maður
eins og ég án viðskiptamenntunar kann að meta svona
hvorki dauðahryglurnar né sjáum líkin. Þessi hræðilegi
einfalt myndmál. Ég kann ekki að telja svona mörg
raunveruleiki er varla fólki bjóðandi sem situr við matinn
núll en mér skilst að heildarskuld íslenska lýðveldisins
sinn og lætur fréttatímann malla með. Í staðinn fáum
sé 2225.6 milljarðar, eða 6,7 millur á hverja einustu
við fágaða mynd af ástandinu. Eitthvað um að Ísraelar
DREPA DREPA Enn einn dagur
hræðu, gott ef ekki húsdýrin líka. Miðað við að Sjálfsséu að spá í að setja í gang þriðja stig áætlunar sinnar,
á Gaza.
stæðisflokkurinn hefur löngum montað sig af skuldeitthvað svona stofnanamál til að hlífa okkur. Ef okkur
væri ekki hlíft við neinu, ef allur blóðugur sannleikurinn skylli á okkur
lausum ríkissjóði hljóta þessi tíðindi að vera reiðarslag. Reiðarslag sem
á hræðilegum litmyndum, myndi þá eitthvað breytast? DV lagði
kallar á spurningar eins og: Hver ber ábyrgð á þessu? Hvernær verður
opnu í palestínsk barnslík í vikunni. Ég held að fosfórsprengjunum
sú ábyrgð öxluð? Af hverju er ekki búið að þjóðnýta öll verðmæti
rigni eftir sem áður. Kannski breyttist eitthvað ef Ameríkönum væru
þeirra sem komu okkur í þessa stöðu? Er það ekki sanngjarnt áður en
sýndar þessar hryllingsmyndir á „prime time“. Við skiptum litlu og
hver króna verður pínd úr okkur venjulegum vesalingum?
komumst ekki einu sinni í öryggisráðið.
Þegar byrjað verður að svara þessum spurningum vil ég fá svörin á
einföldu mannamáli, ekki þurru stofnanamáli. Þennan sannleika get
Ekki er saman að jafna hörmungum Palestínumanna og okkar
heimalöguðu kreppu. En á svipaðan hátt og morðunum á Gaza er
ég alveg þolað þótt ég þoli ekki blóðug barnslík.

STÖÐ 2 SPORT 2

Beint,

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

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og
vinir, Litla risaeðlan, Hlaupin, Ruff‘s Patch.

10.35 Leiðarljós (e)
12.00 Kastljós (e)
12.40 Kiljan (e)
13.25 Mótorsport 2008
13.55 Úlfasumar (Ulvesommer) (e)
15.20 Chris í sælgætisgerðinni (1:2)
15.50 Gæslumenn flugvéla (Flyenes

09.30 Könnuðurinn Dóra
09.55 Krakkarnir í næsta húsi
10.20 Íkornastrákurinn
10.45 Njósnaraskólinn
11.10 Prehistoric Park (3:6)
12.00 Sjálfstætt fólk
12.35 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Bold and the Beautiful
14.05 Bold and the Beautiful
14.30 The Big Bang Theory (7:17)
14.55 Cold Case (11:18)
15.45 Monk (15:16)
16.35 Sjálfstætt fólk (16:40)
17.10 ET Weekend Fremsti og frægasti

sending frá leik í spænska boltanum.

þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

22.50 Box - De La Hoya - Manny

voktere)

16.20 HM í handbolta Bein útsending frá leik Þjóðverja og Rússa á HM karla í
handbolta sem fram fer í Króatíu.

STÖÐ 2

Sjáðu

17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Spaugstofan
20.10 Söngvakeppni Sjónvarpsins
20.45 Hrúturinn Hreinn
20.55 Söngvakeppni Sjónvarpsins
21.10 Mark! (Goal!) Bresk bíómynd frá

▼

18.00

19.40

Spaugstofan

SJÓNVARPIÐ

2005 um ungan pilt í Los Angeles sem
dreymir um að verða atvinnumaður í fótbolta. Stóra tækifærið gefst þegar hann fær
að æfa með Newcastle United. Aðalhlutverk: Kuno Becker og Alessandro Nivola.

23.10 Tindur Dantes (Dante’s Peak)
Bandarísk bíómynd frá 1997. Aðalhlutverk:
Pierce Brosnan og Linda Hamilton. (e)
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

19.45

America’s Funniest
SKJÁREINN
Home Videos

08.00 Jumanji
10.00 Ghost
12.05 No Reservations
14.00 Field of Dreams
16.00 Jumanji
18.00 Ghost
20.05 No Reservations Rómantísk gamanmynd með Catherine Zeta-Jones og Aaron
Eckhart í aðalhlutverkum.

20.00

Logi í beinni

STÖÐ 2 EXTRA

SKJÁREINN

22.00 Puff,Puff, Pass
00.00 Syriana
02.05 Damien. Omen II
04.00 Puff,Puff, Pass
06.00 Saved!

aVj\VgYV
\V`a#

.

08.00 Algjör Sveppi Doddi litli og Eyrnastór, Lalli, Þorlákur, Blær, Kalli og Lóa, Gulla
og grænjaxlarnir og Hvellur keppnisbíll.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

07.55 PGA Tour 2009
08.50 Inside the PGA Tour 2009
09.15 Utan vallar með Vodafone
10.05 Veitt með vinum 4 Strand- og sjóstangaveiði.

10.35 Philadelphia - San Antonio Útsending frá leik í NBA körfuboltanum.

12.35 Keflavík - KR Útsending frá leik í
Iceland Express deildinni í körfubolta.
14.05 Atvinnumennirnir okkar - Logi
Geirsson

14.40 Wendy‘s Three Tour Challenge
16.00 NFL deildin - NFL Gameday
16.30 World Supercross GP - Angel
Stadium

17.25 The Science of Golf Í þessum
þætti er fjallað um uppsetningu golfvalla og
hvernig þeir eru byggðir upp.

17.50 Spænsku mörkin
18.20 Spænski boltinn
18.50 Barcelona - Deportivo Bein út20.50 Sevilla - Numancia Bein útsending frá leik í spænska boltanum.
Pacquiao

það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.

00.05 UFC Unleashed

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Lottó
19.01 Veður
19.10 The Addams Family Gamanmynd
fyrir alla fjölskylduna um Addams-fjölskylduna sem býr í draugalegu setri og heldur sig
út af fyrir sig. Með aðalhlutverk fara Anjelica Huston, Christina Ricci, Raul Julia og Christopher Lloyd.

20.50 Go Figure Hugljúf og skemmtileg
fjölskyldumynd um hina fjórtán ára gömlu
Katelin sem dreymir um að verða skautadrottning. Natasha sem er heimsþekktur
skautadansari býðst til að kenna henni en til
þess þarf hún að leggja allt undir.

22.20 Stage Beauty Rómantísk og áhrifamikil mynd með Clare Danes og Billy Crudup í aðalhlutverkum.

00.10 Sky Captain and the World of
Tomorrow

01.55 Nochnoy Dozor
03.45 Rebound
05.10 Monk (15:16)
05.55 Fréttir

09.00 Aston Villa - WBA Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.40 Premier League World Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.10 PL Classic Matches Leeds - Man
United, 2001.

11.40 PL Classic Matches Arsenal - Blackburn, 2001.

12.10 PL Classic Matches Arsenal Man. United, 1997.

12.40 Man. Utd. - Wigan Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.20 Premier League Preview Hitað
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl
tekin við leikmenn og þjálfara.

14.50 Bolton - Man. Utd. Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport
3. Chelsea - Stoke Sport 4. Man. City Wigan Sport 5. Blackburn - Newcastle Sport
6. Sunderland - Aston Villa

▼

Bolton - Man. Utd.,

STÖÐ 2

▼

14.50

SJÓNVARPIÐ

17.15 Hull - Arsenal Bein útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 4 4 2

06.00 Óstöðvandi tónlist
12.55 Vörutorg
13.55 Rachael Ray (e)
14.40 Rachael Ray (e)
15.25 Rules of Engagement (3:13) (e)
15.50 The Contender (8:10) (e)
16.45 Are You Smarter Than a 5th
Grader? (21:27) (e)

17.35 Survivor (14:16) (e)
18.25 Survivor (15:16) (e)
19.15 The Office (1:19) (e)
19.45 America’s Funniest Home

▼

LAUGARDAGUR

Videos (42:42) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa
fest á filmu.

20.10 90210 (2:24) Annie hættir með
kærastanum í Kansas og er strax komin
með annan í sigtið. Sá er forríkur og þykir
flottasti strákurinn í skólanum. (e)

21.00 Flashpoint (1:13) þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er kölluð út þegar
hættan er mest. Þetta þrautþjálfaða lið sérfræðinga þarf að fást við mannræningja,
hryðjuverkamenn og aðra hættulega einstaklinga og það reynir mikið á líkama og
sál. (e)

21.50 Law & Order. Special Victims
Unit (22:22) Bandarísk sakamálasería um
sérdeild lögreglunnar í New York sem rannsakar kynferðisglæpi. (e)

22.40 Hardball Kvikmynd frá 2001 með
Keanu Reeves og Diane Lane í aðalhlutverkum. Conor O´Neil er stefnulaus ungur
maður sem átt hefur í harðri baráttu við
bakkus og spilafíkn. Hann leitar á náðir vinar
síns og biður um lán til að borga skuldirnar. Vinurinn býðst til þess að lána honum
gegn því skilyrði að Conor taki að sér þjálfun hafnaboltaliðs fyrir krakka. (e)
00.30 Sugar Rush (9:10) (e)
01.00 Jay Leno (e)
01.50 Jay Leno (e)
02.40 Vörutorg
03.40 Óstöðvandi tónlist

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

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 22.20
Stage Beauty
Rómantísk og áhrifamikil mynd sem
gerist á sautjándu öld eða þegar
konum var meinað að leika á sviði.
Konungurinn ákveður að breyta
þessari hefð en þá missir Ned Kynaston stöðu sína sem einn virtasti
kvenleikari þjóðarinnar. Örlög hans
eru nú í höndum búningahönnuðar sem hefur ráð undir rifi hverju.
Með aðalhlutverk fara Clare Danes
og Billy Crudup en leikstjórn er í
höndum Richard Eyre. Falleg kvikmynd með áhrifamiklum leik í anda
Shakespear in Love.

16.00 Hollyoaks (101:260)
16.25 Hollyoaks (102:260)
16.50 Hollyoaks (103:260)
17.15 Hollyoaks (104:260)
17.40 Hollyoaks (105:260)
18.05 Help Me Help You (13:13)
18.30 Smallville (20:20)
19.15 Chubby Children (1:6) Bresk
þáttaröð um yfirvigt barna sem er ört vaxandi
vandamál í Bretlandi og víða um heim.

20.00 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar. Hann fær góða viðmælendur í heimsókn og auk þess verður boðið
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.
20.30 Sex and the City (7:18) Stöð 2
Extra og Stöð 2 sýna eina eftirminnilegustu
og skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma. Sex
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborginni New York.
21.00 Sex and the City
21.30 E.R. (19:25) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

22.15 The Daily Show. Global Edition
22.40 Help Me Help You (13:13)
23.05 Smallville (20:20)
23.50 Chubby Children (1:6)
00.35 Sex and the City (7:18)
01.00 Sex and the City (8:18)
01.25 E.R. (19:25)
02.10 The Daily Show. Global Edition
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Ármann á alþingi Ármann Kr. Ólafsson

19.30 Guðjón Bergmann
20.00 Lífsblómið Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir.

21.00 Kolfinna Kolfinna Baldvinsdóttir.
21.30 Borgarlíf Marta Guðjónsdóttir.
22.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
23.00 Neytendavaktin Ragnhildur Guðjónsdóttir.

23.30 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson

11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10
Troldspejlet 11.30 Family Guy 12.00 S, P
eller K 12.10 Boogie Update 12.45 S, P eller
K 12.55 X Factor 13.55 Sport 2008 16.10
Før søndagen 16.20 Held og Lotto 16.30
Kaj og Andrea 17.00 Koncerthuset åbner
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.45
SportNyt 17.50 Koncerthuset åbner 19.00
Koncerthuset åbner 19.50 Koncerthuset
åbner 20.15 Koncerthuset åbner 21.00 Miss
Marple. Døden kommer med posten 22.35
En sag for Frost

11.20 NM på ski 13.10 V-cup skiskyting 14.30
V-cup alpint 15.25 V-cup hopp 17.00 Propp og
Berta 17.25 Underbuksepiratene 17.32 ORPS
18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 18.55
Harald Heide-Steen - en grenseløs gjøgler 19.55
Hvorfor det? 20.20 Med hjartet på rette staden
21.05 Fakta på lørdag 22.00 Kveldsnytt 22.15
Skavlan 23.15 Kvinnen i mitt liv

SVT 1
11.15 Vinterstudion
11.25 Alpint
12.30
Vinterstudion 13.05 Skidskytte 15.20 Dom
kallar oss artister 15.50 På spåret 16.50
Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
17.15 Disneydags 18.00 Bobster 18.30 Rapport
18.45 Sportnytt 19.00 Stjärnorna på slottet 20.00
P3 Guldgalan 2009 21.30 Skidor 22.30 Dom
kallar oss artister 23.00 Vem är rädd för Virginia
Woolf? 01.05 Sändningar från SVT24

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Söngvakeppni Sjónvarpsins
Sjónvarpið kl. 20.00
Í kvöld verða flutt fjögur lög af þeim
sextán sem valin hafa verið til þátttöku í Söngvakeppni Sjónvarpsins
2009. Höfundarnir sem eiga
lög í keppninni
í kvöld eru
Erla Gígja
Þorvaldsdóttir,
Einar Scheving,
Einar Oddsson
og Hallgrímur Óskarsson. Kynnar
keppninnar
eru Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir
og Eva María
Jónsdóttir.

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

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Þrír ólíkir söngvarar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Kvöldtónar
21.10 Hulduherinn hættir
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

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

62

PERSÓNAN

17. janúar 2009 LAUGARDAGUR

Listafjölskylda í útrás í miðri kreppu
Bjarni Haukur Þórsson.
Aldur: 37 ára.
Starf: Leikari og leikstjóri.
Stjörnumerki: Hrútur og naut.
Búseta: Vesturbærinn í Reykjavík.
Fjölskylda: Mjög góð. Ókvæntur
og á einn strák.
Bjarni Haukur hefur tekið yfir
Loftkastalann og ætlar að setja þar
upp söngleikinn Grease í vor undir
leikstjórn Selmu Björnsdóttur.
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LÁRÉTT
2. lampi, 6. skóli, 8. blóðhlaup, 9.
angan, 11. ekki heldur, 12. gafl, 14.
espast, 16. karlkyn, 17. gerast, 18.
umfram, 20. tveir eins, 21. fimur.
LÓÐRÉTT
1. mismunandi, 3. kringum, 4. ef
til vill, 5. viður, 7. skilyrðislaus, 10.
blaður, 13. framkoma, 15. límband,
16. kóf, 19. bókstafur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. ýmis, 3. um, 4. kannski,
5. tré, 7. altækur, 10. mas, 13. fas, 15.
teip, 16. kaf, 19. ká.

www .thi s. is / kro ssg a tur

LÁRÉTT: 2. lukt, 6. ma, 8. mar, 9. ilm,
11. né, 12. stafn, 14. æsast, 16. kk, 17.
ske, 18. auk, 20. ii, 21. frár.

250
ÓKEYPIS
KROSSGÁTUR

NÝ GÁTA
Í HVERRI VIKU

„Þetta passar, við fjölskyldan
erum að dunda í þessu og þetta
er að komast á lokastig núna,“
segir Sigurjón Brink tónlistarmaður. Hann hefur stofnað vefverslun ásamt eiginkonu sinni,
Þórunni Ernu Clausen, og systkinum sínum, þeim Árna Filippussyni og Nínu Dögg Filippusdóttur leikkonu. Að sögn Sigurjóns er
hugmyndin að selja útlendingum
íslenska hönnun en vöruúrvalið
mun ekki einskorðast við neinn
einn hlut heldur er ætlunin að
sýna alla þá miklu flóru sem þrífst
á Íslandi um þessar mundir.
Sigurjón segir upphaflegu hugmyndina komna frá Filippusi,
fósturföður sínum. „Hann vildi
endilega að fjölskyldan færi að

SAMAN Í VEFVERSLUN Nína Dögg, Þórunn Erna og

Sigurjón Brink hafa komið á fót vefverslun sem
selur íslenska hönnun.

GUNNAR THORBERG: HAFÐI EKKI HUGMYND UM HVER ÞETTA VAR

Skærasta stjarna Bollywood
leikur í íslenskri auglýsingu
Indverskar auglýsingar símaskrárinnar Já.is hafa vakið mikla
athygli. Í auglýsingunum eru sýnd
gömul brot úr indverskum kvikmyndum og undir er texti þar
sem þjónusta já.is er auglýst með
fremur skondnum hætti. Færri
vita hins vegar að aðalpersónan úr þessum myndum er enginn annar en Amitabh Bachchan.
Nafn sem hringir kannski ekki
mörgum bjöllum hjá Íslendingum
en fengi indversk hjörtu til að slá
ansi hratt.
Amitabh Bachchan er stærsta
Bollywood-stjarna Indlands fyrr
og síðar. Hann hefur leikið í yfir
170 myndum og á metið yfir flestar tilnefningar sem besti leikari
ársins á Indlandi. Kvikmyndaiðnaðurinn í Indlandi er einn sá
stærsti í heimi, framleiðir jafnmargar kvikmyndir á ári hverju
og Hollywood. Indverskir leikarar eru enda í guðatölu í sínu föðurlandi og þeir eru jafn vinsæll
fréttamatur og vestrænar stjörnur. Þetta sést kannski hvað best í
Golden Globe-myndinni Slumdog
Millionaire eða Viltu vinna milljarð? sem tekin verður til sýningar
hér á Íslandi um helgina. Aðalpersóna myndarinnar, fátæklingurinn
Dev Patel, leggur líf sitt að veði
þegar hann reynir að fá eiginhandaráritun hjá umræddum Amitabh
Bachchan eftir að þyrla hans lendir í miðju fátækrahverfi.
Gunnar Thorberg Sigurðsson,
markaðsstjóri Já, sagðist ekki hafa
haft hugmynd um hvaða maður
þetta væri sem auglýsti já.is.
Þegar það kom í ljós fannst honum
það hins vegar alveg drepfyndið.
Enda hálf fjarstæðukennt að svona
þekkt indversk kvikmyndastjarna
skyldi leika í íslenskri auglýsingu.
„Þetta gerði alveg útslagið, varð
aukakrydd í auglýsingaherferðina

„Hugurinn ber þig alla leið“
Kári Eyþórsson MPNLP
- Er sjálfstraustið í ólagi?
- Viltu betri líðan?
- Skilja þig fáir?
- Viltu vinna bug á einhverju í fari þínu?
- Gengur öðrum betur í línu en þér?
- Gengur illa að klára verkefni?
- Er ertt að höndla gagnrýni?

Með breyttu hugarfari getur þú öðlast
það líf sem þú óskar þér.
NLP er notað af fólki um allan heim sem
hefur náð frábærum árangri í línu.
NLP er öugasta sjálfstyrkingarnámskeið
sem völ er á.
Námskeið í NLP tækni verður haldið
13. - 15.feb. og 20. - 22.feb. 2009.
www.ckari.com; Mail: rosa@ckari.com; Sími: 894-2992
© cKari.com

vinna að einhverju saman,“
útskýrir Sigurjón og úr varð
að stofna þessa vefverslun.
„Það er enda aldrei betri tími
en núna til að selja íslenskar vörur á erlendum markaði,“
Vefsíðurnar verða á slóðunum boxid.is og n-icebox.
com og segir Sigurjón að
hugmyndin sé jafnvel að
selja íslenska tónlist á
vefsíðunum og jafnvel
íslenskar bíómyndir. „Og svo ætlum við
okkur bara að finna
ske m mt i le g a o g
spennandi íslenska
hönnun til að setja á
vefsvæðið.“
- fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI
Sophia Hansen stendur nú í
ströngu í málaferlum við sína
fyrrum styrkustu stoð sem er Sigurður Pétur Harðarson. Hann segir
Sophiu skulda sér 20 milljónir en
Sophia kannast ekkert við það. Og
ekki vænkast hagur
Sophiu, né Sigurðar
ef því er að skipta,
við þau tíðindi
að íbúð sem
hún var búsett í
við Klapparstíg
brann til
kaldra kola
aðfaranótt
föstudags.
Guðrún Guðlaugsdóttir fékk
nýverið reisupassann frá Ólafi Þ.
Stephensen, ritstjóra Morgunblaðsins, þótt sú uppsögn hafi
mætt nokkurri andspyrnu ákveðins
hóps innan blaðsins sem Agnes
Bragadóttir leiddi. Guðrún hóf störf
á Morgunblaðinu árið 1984 og fer
því nú eftir 25 ára feril þar. Guðrún
þarf örugglega ekki að kvíða
verkefnaleysi því hún hefur ritað
nokkrar bækur auk þess að vera
leikkona – sem mun örugglega nýtast henni vel en Guðrún mun vera
með mannlífsþátt hjá Ingva Hrafni
Jónssyni á ÍNN í undirbúningi.

MEÐ GÓÐUM VINI Amitabh Bachchan og sir Richard Attenborough á kvikmyndahátíð

í London. Bachchan er frægasta kvikmyndastjarna Indlands en hann auglýsir nú já.is,
væntanlega án þess þó að vita af því.
NORDICPHOTOS/GETTY

okkar,“ segir Gunnar en einhver
starfsmaður símaskráarinnar
hafði séð Slumdog Millionaire og
kannaðist við kauða úr myndinni.
„Við höfum fengið alveg ótrúlega

góð viðbrögð við þessari auglýsingu á vefnum, athugasemdirnar
á til að mynda Youtube.com hafa
verið ótrúlega jákvæðar.“

Leikkonurnar Hrefna Hallgrímsdóttir og Linda Ásgeirsdóttir eiga
góðu gengi að fagna um þessar
mundir því ekkert lát virðist vera á
vinsældum kvikmyndarinnar um
karaktera þeirra, Skoppu og Skrítlu.
Fjöldi fólks hefur nú séð Skoppu og
Skrítlu í bíó og um helgina er von
á 10.000. gestinum. Af því tilefni
verður sérstök hátíðarsýning á
Akureyri, þar sem Linda mun taka
á móti gestum í hlutverki Skoppu ásamt
fleiri leikurum, en
Hrefna eignaðist
litla dóttur aðeins
fimm dögum fyrir
frumsýningu og
verður því eflaust
fjarri góðu gamni.
- jbg, ag

freyrgigja@frettabladid.is

Jói Fel orðinn hamborgari
„Við steiktum saman borgara í þættinum hans og
síðan hefur fólk komið og viljað fá Jóa Fel-borgara,“ segir konungur hamborgaranna, Tómas Tómasson í Búllunni. Hann hefur nú sett á matseðil
sinn vegna fjölda áskorana sérstakan „Jóa Felborgara“, sem er beikonborgari í bbq-sósu.
Tommi telur ekki útilokað að fleiri réttir verði
nefndir eftir frægum Íslendingum. „Það verður þó að
vera einhver ástæða fyrir því. Til dæmis ef einhver
kæmi og fengi sér alltaf hunangssósu ofan á hamborgarann sinn, þá væri hægt að nefna þannig hamborgara eftir viðkomandi. En annars eru þetta náttúrlega
allt góðborgarar hjá mér.“
Jói er ánægður með framtakið. „Þá sjaldan að
ég fæ mér skyndibita þá er það þessi borgari hjá
Tomma,“ segir hann. „Svo fæ ég mér alltaf bernaise-sósu með frönskunum. Maður lætur þetta sjaldan eftir sér og er þá auðvitað búinn að vera tvo
tíma í ræktinni áður.“
Yfirleitt steikir Tommi borgara öll hádegi í Búllunni á Bíldshöfða og stundum líka á kvöldin og um
helgar. Hann fær alltaf sama kikkið út úr því að
standa við grillið þrátt fyrir að hafa steikt borgara
áratugum saman.
„Það er bara einhver fílingur í því að fitla við
spaðann, sjá borgarann steikjast og vita að hann

TVEIR JÓAR FEL RENNA LJÚFLEGA NIÐUR Jói Fel og Tommi

Tomm gæða sér á Jóa Fel-borgara.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

verður góður. Ég gæti steikt allan daginn,“ segir
Tommi í fullri einlægni.
Og kreppan er ekki farin að bitna á hamborgarabransanum. „So far so good, svo ég sletti,“ segir
Tommi. „Maður þakkar bara fyrir hvern dag sem
allt er í þokkalegu standi.“
- drg
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Borð
og 6 stólar
Nú 79.500 kr.
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Borðstofustólar
Litir:
Hvítur, brúnn
og svartur

Áður 159.000 kr.

Nú 8.750 kr.
Áður 17.500 kr.
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Leðurstóll
Nú 39.500 kr.
Áður 79.000 kr.

Glerborð
Nú 14.500 kr.
Áður 29.000 kr.

Allt að 60% afsláttur af gjafavöru
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Leðurstóll
Nú 39.500 kr.
Áður 79.000 kr.

Hliðarborð
Nú 21.000 kr.
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Eikarborð
200x100
og 6 stólar
Nú 125.000 kr.
Áður 250.000 kr.
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A F S L Á T T U R

Luca stóll
Nú 19.500 kr.
Áður 39.000 kr.
Litir:
Svartur og brúnn

Hornborð
Nú 14.250 kr.

ÚTSALA

FABRIKAN

í versluninni að Bæjarlind

Opið:
Laugardag kl. 10-16
Sunnudag kl. 13-16
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Þórgunnar
Oddsdóttur

Bríet kann svörin

G

óð ráð falla aldrei úr gildi.
Það var með það í huga sem
ég gluggaði á dögunum í fyrstu
tölublöð Kvennablaðs Bríetar
Bjarnhéðinsdóttur frá því seint
á þarsíðustu öld. Taldi ég líklegt
að þar væri að finna ýmsan hagnýtan fróðleik sem nýta mætti
í kreppunni. Sú var líka raunin,
ég hafði ekki lesið lengi þegar ég
vissi allt um sláturgerð og kálbýtinga og hafði að auki lært hvernig
ráða má bót á tannpínu með því að
sjúga blöndu af rommi og krít upp
í nefið.

AÐ öðrum tölublöðum ólöstuðum

var það 9. tölublað ársins 1897 sem
veitti mér mestan innblástur. Í leiðaranum „Hvaða gagn er að halda
búsýslureikninga“ las ég mér til
um mikilvægi heimilisbókhalds
og strikaði með rauðu undir orð
Bríetar þar sem hún segir: „Ef við
höldum reikning, þá mun það draga
okkur frá gagnslausri eyðslu.“

VISKAN

jókst eftir því sem ég
fletti blaðinu og smám saman fór
mér að finnast sem þessi fróðleikur hlyti að vera nýr. Hann átti
bara allt of vel við. Dálkur, aftarlega í blaðinu, þar sem fjallað er
um ósæmilega framkomu stendur upp úr. Það þykir til dæmis
ósæmileg framkoma „að tala jafnan um peninga eða gróða. Að tala
um hyggindi sín og hversu mikilsháttar maður sje,“ og „Að hæla sér
af vináttu við auðmenn og mikils
háttar fólk, eða það sem er enn þá
verra, af auðlegðinni.“ Þótt þjóðin hafi hvorki átt útrásarvíkinga
né ráðherra á þessum tíma virðist
listinn beinlínis skrifaður þeim til
varúðar. Það liggur í augum uppi
að efnahagsvandann má rekja til
ósæmilegrar framkomu nokkurra
einstaklinga.

OG hvað gerir maður við svoleið-

is fólk? Bríet kann svör við því. Í
þessu sama átta blaðsíðna tölublaði
er stutt grein af uppeldisfræðilegum toga undir fyrirsögninni
„Skynsamleg refsing“. Þar er sagt
frá dreng sem reynir að fá yngri
og minni strák til að gefa sér helminginn af eplinu sínu. Þeir slást og
sá stóri kemur blóðugur heim til
föður síns sem húðskammar hann
fyrir að hafa ráðist á minnimáttar. Í stað þess að löðrunga guttann
segir faðirinn: „Þú átt að kaupa
epli fyrir þína peninga, gefa litla
drengnum það og biðja hann fyrirgefningar.“

ÞETTA er náttúrulega myndmál en

við sjáum öll hvert Bríet er að fara.
Við þurfum bara að bíða eftir því
að drengirnir sem höguðu sér svona
ósæmilega gefi okkur aftur eplin
sem þeir stálu frá okkur og noti til
þess sína eigin peninga! Mig grunar
samt að við þurfum að bíða lengi.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 17. janúar, 17. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.49
10.54

Hádegi

Sólarlag

13.38
13.22

16.27
15.52

Heimild: Almanak Háskólans
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