HURÐARHÚNA
R

sem snúa upp
eru lítil börn.
á við geta verið
Auðvelt er að
sniðug lausn
losa húnana
á heimilum
getur gert þeim
á heimilinu
þar sem
smávaxnari
og snúa þeim
erfiðara fyrir
upp á við en
að opna dyr
það
sem eiga að
vera þeim lokaðar.

Sölufulltrúar

Jóna María

Frank Hall við
fagra en þögla,píanóið
sonum sínum ásamt
þriðja ári og Þóri á
Degi á
áttunda ári.

FRANK HALL

Píanóið plássfrekt og
nýtist helst sem hilla

jmh@365.is

512 5473 Hugi

Garðarsson

hugi@365.is

512 5447

Gólfhitake
Ekkert brot
rﬁ
ekkert ﬂot
• Þægilegur
• Hitasveiﬂurhiti góð hitadreﬁng
/ Stuttur svörunart
• Aðeins 12mm
ími
• Fljótlegt að þykkar hitadreiﬁplötur
• Ekkert brot leggja
• Dreiﬁplötur ekkert ﬂot
• Gólfefni lagtlímdar beint á gólﬁð
• Hentar vel í beint á dreiﬁplötur (ﬂísar,

Í MIÐJU BLAÐSINS

•

eldra húsnæði
parket)
sumarhús
jafnt sem ný
hús og
Flooré gólfhitake
rﬁ er einfalt,
þægilegt
ﬂjótlegt og

Skemm

Píanó eilífr
ar vonarglæt
u

Árum saman
ól tónlistarm
aðurinn Frank
gítar. Draumuri
Hall með sér
nn virtist ætla
draum um
að rætast

eigið píanó,
„Þetta er ónýtt
í fallegri Amsterda
þótt aðalhljóð
píanó sem
m, þótt tónarnir
örugglega
færi hans sé
ég tími
aldrei að henda,“
Amsterdam,
hafi svikið
Frank um
og útlitið blekkt.
en þar sem
segir
píanó
á leiðinni keypti
gámur
heim úr námi sem fylgdi honum
ég píanóið. var
Þegar heim
2006. „Þá
kom á daginn
Síðar
von á gámi
píanóið dæmt til Íslands kom var
fyrir föggur áttum við
lagsins treysti að bílstjóri skipafélitum við
ónýtt af píanóstill
okkar og
sér ekki inn
ingarman
í búð þar
götuna og
ni. „Samt
þrönga
sem hægt
að finna fjársjóði.
því þurfti
held ég enn vonina og
er
ég að hlekkja
píanóið við
í
píanóið geymir
Fljótlega
ég augun í
rennu yfir
vonarglæ
rak
þetta falle
eilífa
Frank
nótt “
tu u
þ
i
í

FRÉTTABLAÐIÐ/S

TEFÁN

• heimili

Hafsteinsdóttir

JACOB BINZER Í D-A-D

ATLI ÖRVARSSON

Tilbúnir að bjarga
Íslendingum í vanda

Heldur áfram að gera
það gott í Hollywood

Dönsku rokkararnir í stuði fyrir styrktartónleika

Samdi tónlist í kvikmyndinni Frost/Nixon
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Nýtur lífsins
út í ystu æsar
Árni Tryggvason
leikari er 85 ára í
dag.
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

FME hefur rannsakað kaup
emírsins frá haustdögum
FME hefur síðan í haust rannsakað kaup Al-Thanis, bróður emírsins af Katar, á hlut í Kaupþingi. Sérstakur
saksóknari hefur ekki litið á málið. Tap Kaupþings vegna kaupanna talið geta numið um 37 milljörðum.

Ástvinanudd á ÍNN
Ingvi Hrafn Jónsson
býður upp á nýstárlegt sjónvarpsefni.

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið (FME) hefur frá

FÓLK 22

Ómissandi fólk
„Valdastólar landsins geyma
ómissandi fólk. Afgangurinn af
þjóðinni er hins vegar missandi,“ skrifar Guðmundur Andri
Thorsson.
Í DAG 8

því í haust haft til skoðunar kaup Al-Thanis, bróður emírsins af Katar, á 25 milljarða
króna hlut í Kaupþingi skömmu fyrir hrun.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafði
efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjórans
grunað að ekki hefði allt verið með felldu í
þeim viðskiptum og gert FME viðvart í nóvember. Eftir því sem næst verður komist
hafði FME þá þegar haft veður af málinu.
Óvíst er um stöðu rannsóknarinnar.
Tap Kaupþings vegna kaupa Al-Thanis nemur 37,5 milljörðum króna samkvæmt
heimildum Stöðvar 2, eða rúmum 24 milljörðum standist fullyrðing Telmu Halldórsdóttur umboðsmans Al-Thanis um að hann hafi
skömmu fyrir hrun bankans greitt honum
rúma 13 milljarða króna.

Ólafur Þ. Hauksson, sérstakur saksóknari bankahrunsins, bendir á að embættið taki
ekki formlega til starfa fyrr en í febrúar.
Hann vildi ekki tjá sig sérstaklega um málið.
„En ég reikna með því að almennt eigi mál
eftir að berast embættinu frá Fjármálaeftirlitinu og skilanefndum,“ segir hann.
Málið er hins vegar skoðað víðar. „Við
förum yfir þetta á morgun [í dag]. Við förum
yfir upplýsingagjöfina, en ég get ekki sagt
meira um málið á þessu stigi,“ segir Þórður
Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar. Tilefni rannsóknarinnar þar er umfjöllun fjölmiðla undanfarna daga. Eftir því sem næst
verður komist útiloka menn ekki að þarna
hafi orðið sýndarviðskipti.
Al-Thani eignaðist fimm prósenta hlut í
Kaupþingi 22. september, samkvæmt tilkynn-

ingu til Kauphallarinnar. Eignarhaldsfélagið
Q Iceland Finance var skráð fyrir hlutnum.
Nú virðist komið á daginn að Kaupþing
hafi sjálft fjármagnað kaupin. Morgunblaðið upplýsir að þetta hafi verið gert þannig að
tvö félög sem skráð eru á Jómfrúreyjum hafi
lánað því þriðja, sem hafi aftur látið Q Iceland Finance hafa fé. Félögin á Jómfrúreyjum
hafi fengið peninga hjá Kaupþingi með veði
í bréfunum sjálfum. Annað félagið sé í eigu
Ólafs Ólafssonar, sem var næst stærsti hluthafi í Kaupþingi, í gegnum félagið Kjalar.
Al-Thani á svo að hafa gert framvirkan
gjaldeyrissamning við Kaupþing sem átti að
tryggja honum gengishagnað og í rauninni
greiða fyrir hlutinn. Þau viðskipti eiga að
hafa farið fram í gegnum Kaupþing í Lúxemborg.
- ikh

Viðbrögð við efnahagskreppu:

Metsjöfnun
hjá KR

Danir setja á
þriðja þúsund
milljarða í kerfið

KR vann sinn
fjórtánda leik í
Iceland Expressdeild karla í gær.

EFNAHAGSMÁL Dönsk stjórnvöld
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ÞURRT NORÐAN TIL Í dag verða
suðaustan 3-13 m/s og vindur stífastur vestan til fyrir hádegi. Snjóeða slydduél en þurrt norðaustan
til og bjart með köflum lengst af
í dag. Hiti nálægt frostmarki með
ströndum.
VEÐUR 4

NÝ ANDLIT Í RÓTGRÓNUM FLOKKI Krafan um breytingar var guðspjall dagsins á flokksþingi Framsóknarflokksins í gær. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, nýkjörinn formaður, fagnar hér sigri eftir að Höskuldur Þór Þórhallsson, þingmaður flokksins
hafði fengið að reyna sigurvímuna um stundarsakir en fyrst var hann fyrir mistök lýstur sigurvegari kosninganna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skýr krafa Framsóknarflokksins um breytingar kristallaðist á flokksþinginu:
70,7%

Kom af götunni, sá og sigraði
STJÓRNMÁL „Þetta eru mikil tíð-

indi, að 33 ára maður geti komið
af götunni í rótgróinn stjórnmálaflokk og heillað þingið með
sér og náð að sigra,“ sagði Óskar
Bergsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins í viðtali á flokksþingi flokksins í gær.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var kjörinn formaður eftir

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,4%

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...

... alla daga

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

úrslitarimmu gegn Höskuldi
Þór Þórhallssyni sem fyrir mistök var ranglega lýstur réttkjörinn formaður flokksins. Eftir
nokkrar mínútur var það leiðrétt og í kjölfarið sagði Haukur
Ingibergsson af sér sem formaður kjörnefndar.
Guðni Ágústsson, fyrrverandi
formaður flokksins, sagði að með

brotthvarfi sínu hafi hann verið
að kalla grasrótina til áhrifa og
nú hafi hún svarað kallinu. „En
þó nýliðar hafi sigrað þá fara
þeir gömlu sáttir af þessu þingi,“
sagði hann. „Ég fer bjartsýnn og
segi eins og skáldið að jafnvel
gamlir símastaurar syngja í sólskininu og verða grænir aftur.“
- jse / sjá síðu 6

hafa ákveðið að verja hundrað
milljörðum danskra króna, eða
um 2.300 milljörðum íslenskra,
til að styðja við
danskt fjármálakerfi, að því
er segir á vef
Danska ríkisútvarpsins.
Bankar og
fjármálastofnan- ANDERS FOGH
ir fái lánað fjár- RASMUSSEN
magn frá ríkinu
á tíu prósent vöxtum að meðaltali, en vextirnir verði ákveðnir í hverju tilfelli fyrir sig, eftir
þeirri áhættu sem felst í hverju
láni. Stofnanir í vandræðum
greiði því hærri tíund en aðrar.
Hömlur verði settar á laun stjórnenda fyrirtækjanna.
- kóþ
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SPURNING DAGSINS

Jói Fel, hversu steiktur ertu?
„Ég er medium rare að innan en vel
stökkur og harður að utan.“
Tómas Tómasson á Búllunni hefur vegna
fjölda áskorana sett á matseðilinn nýjan
hamborgara sem heitir í höfuðið á
bakaranum Jóa Fel. Sá er beikonborgari
með grillsósu.

Vandræði hjá Askar Capital:

Íslendingafélag
á leið í þrot
VIÐSKIPTI Breska fjárfestingafélagið Kcaj, sem Askar Capital
stýrir, gæti farið í þrot í vikunni takist ekki að fá nýtt fé í
reksturinn eða
selja eignir, að
sögn breska
dagblaðsins
Sunday Times.
Samningar
standa yfir við
íslenska banka,
sem eru lánadrottnar Kcaj.
KARL WERNERSON
Kcaj á hlut í
verslanakeðjum í Bretlandi en tvö félög í
eigu þess, konunglegi klæðskerinn Hardy Amies og verslunin
Ghost, eru langt komin í gjaldþrotameðferð.
Breskir fjölmiðlar segja
aðstæður í breskum verslanarekstri afar erfiðar. Útlit sé
fyrir að fleiri verslanir Kcaj
geti farið sömu leið takist félaginu ekki að leggja þeim til aukið
fé eða grípa til annarra aðgerða.
- jab

NOREGUR
Senda hermenn til Kongó
Norðmenn velta fyrir sér að senda
friðarsveitir, ekki bara peninga, til
Kongó að ósk Sameinuðu þjóðanna.
Norðmenn vilja gjarnan senda sveitirnar og ætla að skoða hvers konar
sveitir verða fyrir valinu, þeir eiga ekki
gott með að senda landgönguliða
vegna hersveita sunna í Afganistan.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Bruggarar gripnir
Ólögleg bruggverksmiðja fannst í húsi
við Frakkastíg í Reykjavík um hádegisbilið í gær. Lögreglumenn áttu leið
inn í húsið í öðrum erindagjörðum og
veittu því athygli að bruggverksmiðja
var þar í gangi. Verksmiðjan var í
minni kantinum og er talið að tveir
karlmenn hafi staðið að henni.
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Útvarpsmenn safna ullarfatnaði fyrir þurfandi eldri borgara í Bretlandi:

Starfandi utanríkisráðherra:

Síðustu forvöð að gefa peysu

Össur afþakkar
heimsókn Ísraela

LÍKNARMÁL Söfnun á íslenskum
ullarfatnaði, lopapeysum, lopasokkum, lopavettlingum, húfum
og lopateppum til þurfandi eldri
borgara í Bretlandi fer senn að
ljúka. Tekið verður við ullarflíkum hjá Samskipum og á Bylgjunni
í dag og á morgun. Vonir standa
til að hægt verði að afhenda heilan
gám af hlýjum og góðum íslenskum ullarfatnaði í Bretlandi í næstu
viku.
Forsprakkar söfnunarinnar eru
útvarpsmennirnir Kolla og Heimir, Kolbrún Björnsdóttir og Heimir Karlsson, sem stýra þættinum
Í bítið á Bylgjunni. Heimir segir
að söfnunin hafi gengið mjög vel

VILJA ULL FYRIR BRETA Kolla og Heimir
lýsa eftir ullarfatnaði handa eldri borgurum sem lifa við kulda og vosbúð í
vetrarhörkunni í Bretlandi.

en „við viljum meira. Við viljum
koma með eins mikið magn og við

getum þannig að við vekjum eins
mikla athygli og hægt er þegar við
afhendum þetta,“ segir hann.
Hugmyndin kom upp af tilviljun í símaviðtali á Bylgjunni einn
morguninn nýlega. Í Bretlandi
hafa verið fréttir um að tólf eldri
borgarar deyi beint eða óbeint úr
kulda og vosbúð á klukkustund.
Heimir segir að síðasta áratug hafi
260 þúsund eldri borgarar dáið af
þessum sökum og frá febrúar fram
í mars í fyrra hafi yfir 25 þúsund
dáið. Afar kalt hafi verið í vetur.
Heimir hefur verið í sambandi
við samtök eldri borgara í Bretlandi og fengið einkar góð viðbrögð þaðan.
- ghs

Börn í Árnesi missa
íþróttaaðstöðu sína
Landsvirkjun leigir Árnes fyrir 8,5 milljónir á ári í tíu ár og opnar upplýsingamiðstöð um virkjanirnar í Þjórsá. Hreppurinn kannar byggingu íþróttahúss.
„Óþægilegt að þetta fyrirtæki leigi þessa sameiginlegu eign okkar,“ segir íbúi.
UMHVERFISMÁL Landsvirkjun ætlar

að leigja 250 fermetra af íþróttaaðstöðu og mötuneyti í félagsheimilinu Árnesi undir upplýsingamiðstöð um virkjanirnar í
Þjórsá til tíu ára. Hreppsnefnd
Skeiða- og Gnúpverjahrepps
kannar möguleikana á að byggja
í staðinn nýtt íþróttahús við
félagsheimilið þó að aðeins fimmtíu nemendur séu í Þjórsárskóla
og þeim fari fækkandi.
Skrifað var undir viljayfirlýsingu um leiguna í fyrra. Landsvirkjun greiðir 85 milljónir, eða
8 , 5 m i l lj ó n ir króna á ári
í tíu ár, fyrir
húsnæði undir
upplýsingam ið stö ði n a í
Á r nesi. Ger t
er ráð fyri r
þessum tekjum í fjárhagsSIGÞRÚÐUR
áætlun hreppsJÓNSDÓTTIR
ins fyrir þetta
ár þó ekki hafi
enn verið skrifað undir samninginn og seinkun fyrirsjáanleg
vegna efnahagsástandsins.
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að svipuð upplýsingamiðstöð verði í Árnesi og er í
Végarði í Fljótsdal. Hann býst
við að byggt verði við Árnes og
að leiguféð verði notað í það.
Þetta komi þó ekki í ljós fyrr en
framkvæmdir Landsvirkjunar
hefjist. Hann á ekki von á því að
upplýsingamiðstöðin verði opnuð
í bráð.
Björg v i n Sk a ft i Jónsson

UTANRÍKISMÁL Starfandi

utanríkisráðherra, Össur Skarphéðinsson, hefur afþakkað
óvænta heimsókn menntamálaráðherra Ísraels til landsins.
Össur segir að honum hafi
ekki þótt rétt að taka á móti
ráðherranum, í ljósi framferðis Ísraela á Gasasvæðinu og
harkalegra viðbragða íslenskra
ráðamanna í kjölfarið, eftir
því sem hann segir í viðtali við
RÚV.
Að auki hafi enginn aðdragandi verið að heimsókninni, það
er menntamálaráðherranum
var ekki boðið hingað áður, sem
Össur telur óvenjulegt.
- kóþ

Norskur sjávarútvegur:

Ráðuneyti metur íslensk áhrif
NOREGUR Norska sjávarútvegsráðuneytið hefur búið sig undir
að Íslendingar sæki um aðild
að ESB og fari í aðildarviðræður. Embættismenn ráðuneytisins hafa metið afleiðingarnar og
áhrifin á norskan sjávarútveg
og sett upp mismunandi möguleika í þeim efnum.
„Við gerum það sem við teljum skynsamlegast til að búa
okkur undir þetta,“ segir Magnor Nerheim, embættismaður í
sjávarútvegsráðuneytinu, við
Aftenposten. Sömu embættismenn og sáu um samningaviðræður Norðmanna við ESB
1993-1994 séu enn starfandi í
ráðuneytinu.
Landbúnaður og sjávarútvegur standa utan við EES-samninginn. Það hefur lítil áhrif á
Norðmenn í landbúnaðarmálum
gangi Íslendingar í ESB en hins
vegar hefur það mikil áhrif í
sjávarútvegsmálum.
- ghs

Biskup Íslands:

LANDSVIRKJUN LEIGIR ÁRNES Skeiða- og Gnúpverjahreppur hefur samið við Lands-

virkun um að leigja hluta af félagsheimilinu Árnesi undir upplýsingamiðstöð um
virkjanirnar í Þjórsá fyrir samtals 85 milljónir í tíu ár.

hreppsnefndarmaður segir að
upphaflega hafi verið rætt um að
upplýsingamiðstöðin kæmi ekki
niður á skólastarfinu og að börnin yrðu áfram í íþróttum í Árnesi
þó að miðstöðin yrði þar til húsa
en það hafi greinilega breyst.
Hann vill láta kanna aðra möguleika áður en ákveðið verður að
byggja íþróttahús, til dæmis að
senda börnin í skóla á Flúðum.
Sigþrúður Jónsdóttir, íbúi í
hreppnum, „er ekki hrifin af því
að Landsvirkjun leigi félagsheimilið okkar. Mér finnst óþægilegt
að þetta fyrirtæki, sem stendur
að framkvæmdum sem ég hef
barist gegn í langan tíma, fái inni

í okkar sameiginlega félagsheimili. Framkvæmdirnar eru ákaflega umdeildar og þetta er mjög
djúpstætt hjá fólki. Mér finnst
því óþægilegt að þetta fyrirtæki
leigi þessa sameiginlegu eign
okkar sem hér búum.“
Sigþrúður telur að með leigunni
sé Landsvirkjun að stinga snuði
upp í íbúana til að þeir láti þetta
yfir sig ganga. Fáir viti af málinu. Hún segir að sagt hafi verið
frá þessu á íbúafundi í desember
en íbúar séu lítið spurðir álits og
leigan hafi ekkert verið rædd.
Hún gerir ráð fyrir að skiptar
skoðanir séu líka um byggingu
íþróttahúss.
ghs@frettabladid.is

Ofbýður ástand
á Gasasvæðinu
STRÍÐ „Okkur ofbýður grimmdin,
stigmögnun hermdarverkanna
og æ harkalegri viðbragða,“
segir séra Karl Sigurbjörnsson
biskup í pistli um stríðið á Gasasvæðinu.
Karl rekur þar hvernig allt
hjálparstarf kirkna sé í molum,
eftir að „þau skelfilegu grimmdarverk“ hófust fyrir þremur
vikum, þegar Ísraelsmenn réðust á svæðið.
„Hvetjum ráðamenn stríðandi aðila til að slíðra sverðin,“
segir biskupinn meðal annars.
Hann hvetur Ísraela til að falla
frá viðskiptabanni og einangrun
Gasasvæðisins, og til að hætta að
leggja stein í götu mannúðar- og
hjálparsamtaka.
- kóþ

Bandaríkjamenn hita sig upp fyrir embættistöku nýs forseta á þriðjudag:

Minna kólesteról

Obama kominn í forsetagír
BANDARÍKIN, AP Barack Obama,

Benecol er náttúrulegur
mjólkurdrykkur sem
lækkar kólesteról í blóði.
Mikilvægt er að halda
kólesterólgildum innan
eðlilegra marka því of
hátt kólesteról í blóði er
einn helsti áhættuþáttur
kransæðasjúkdóma.

Ein flaska á dag dugar
til að ná hámarksvirkni.
www.ms.is

verðandi forseti Bandaríkjanna,
og Joe Biden, verðandi varaforseti, komu ásamt fjölskyldum
sínum til Washington-borgar með
lest á laugardag til að undirbúa
sig fyrir embættistöku Obama á
þriðjudag.
Athöfnin þykir táknræn en goðsagnarkenndi forsetinn Abraham
Lincoln kom til borgarinnar með
sama hætti fyrir 148 árum.
Þegar Lincoln kom til borgarinnar var þrælastríðið handan við
hornið. Obama stendur frammi
fyrir litlu minni erfiðleikum; efnahagslíf landsins er í miklum vanda
og hann þarf að glíma við gríðarlegan viðskiptahalla auk þess sem
hann hefur einsett sér að binda
enda á Íraksstríðið.
Þeir Obama og Biden lögðu
krans á leiði óþekkta hermannsins í Arlington-kirkjugarðinum í

OBAMA OG BIDEN Verðandi forseti Bandaríkjanna og varaforsetaefnið veifa til stuðn-

ingsmanna úr lestinni sem þeir komu í til Washington-borgar.

Washington í gærmorgun en sátu
stjörnum prýdda risatónleika um
kvöldið.
Hátíðahöldum í tengslum við
embættistöku Obama lýkur á

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

miðvikudagsmorgun með messu.
Kirkjuhald sem þetta á rætur
að rekja allt aftur til 1789 þegar
George Washington, fyrsti forseti
landsins, settist í forsetastól. - jab
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Íslendingar fjölmenntu á mótmælafund í Háskólabíói vegna ófriðarins á Gasa:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

126,82

127,42

Sterlingspund

89,46

190,38

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

Árásir Ísraela rannsakaðar sem stríðsglæpur
ÍSRAEL, AP Nánast húsfyllir var á mótmælafundi sem var haldinn í Háskólabíói um
miðjan dag í gær. Fundurinn var haldinn undir kjörorðinu Þjóðarsamstaða gegn
fjöldamorðunum á Gasa. Össur Skarphéðinsson, starfandi utanríkisráðherra, ávarpaði
fundinn. Hann segir að íslensk stjórnvöld
vilji að framferði Ísraelsmanna á Gasa verði
rannsakað sem stríðsglæpur.
Samið hefur verið um vopnahlé milli Ísraelsmanna og Hamas að tillögu Egypta. Barack Obama, verðandi forseti Bandaríkjanna,
hefur fagnað vopnahlénu.
Ísraelsmenn hafa nú eina viku til að kalla
hersveitir sínar heim, að sögn erlendra
fréttamiðla.
Strax eftir að samkomulag náðist var
fimm eldflaugum skotið að borgunum Ash-

dod og Sderot án þess þó að Ísraelsmenn
brygðust við.
Egyptar hafa hafnað því að senda eftirlitsmenn að landamærunum að Ísrael og Gasa
en Mahmoud Abbas, forseti Palestínumanna,
hefur hvatt þjóðir heims til að senda eftirlitsmenn á svæðið. Mubarak Egyptalandsforseti og Abbas ætla að hittast á leiðtogafundi í Egyptalandi eftir tvær vikur til að
ræða saman og fara yfir stuðninginn frá
Vesturlöndum.
Þúsundir manna hafa snúið heim til sín á
Gasa og sumir þeirra eiga ekki heimili lengur, þar eru rústir einar. Í hverfunum Zeytun og Tuffah hafa hundruð manna grafist
í rústunum, þar á meðal tólf manna fjölskylda. Gríðarleg eyðilegging blasir hvarvetna við.
- ghs

SÝNDU STUÐNING SINN Íslendingar sýndu stuðning
sinn við Palestínumenn á mótmælafundi í Háskólabíói
í gær. Össur Skarphéðinsson, starfandi utanríkisráðherra, vill að framferði Ísraelsmanna verði rannsakað
sem stríðsglæpur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Lögreglan á Akureyri:

Seðlabankastjóri sá
skýrsluna ekki í apríl

Bíllinn lenti á
skurðarkanti
LÖGREGLUMÁL Bílslys varð á hring-

veginum rétt austan við Þelamörk í Eyjafirði snemma í gærmorgun þegar fólksbíll fór út af
veginum yfir skurð og skorðaðist
á skurðarkantinum hinu megin.
Minni háttar meiðsl urðu. Þrír
menn voru í bílnum. Einn þeirra
kvartaði undan meiðslum í öxlum
og hálsi og var hann fluttur með
sjúkrabíl á sjúkrahúsið á Akureyri.
Hálka var á veginum og átti
sinn þátt í slysinu en grunur leikur einnig á að ökumaður hafi
verið orðinn þreyttur við aksturinn og dottað.
- ghs

Einn seðlabankastjóra kannast ekki við að hafa séð dökka skýrslu eftir Buiter
og Sibert um efnahagsmál strax í apríl. Um sumarið hafi margt verið sagt og
skýrslan verið ein af mörgum. Bankinn var ekki á móti því að hún væri birt.
LEIKHÚSFÓLKIÐ Auður Jónsdóttir rithöf-

undur við hlið leikhússtjóra Leikfélags
Reykjavíkur, Magnúsar Geirs Þórðarsonar.

Leikskáld Borgarleikhússins:

Auður ráðin í
leikhús í eitt ár
MENNING Auður Jónsdóttir rithöf-

undur hefur verið valin leikskáld
Borgarleikhússins 2009.
Þetta var tilkynnt á fjölmennum opnun félagsfundi í Borgarleikhúsinu í gær en Auður var
valin úr stórum hópi umsækjenda. Þetta er jafnframt í fyrsta
sinn sem leikhúsið velur skáld
með þessum hætti.
Nýstofnaður Leikritunarsjóður
Borgarleikhússins stendur á bak
við valið en ætlunin er að velja
eitt skáld á hverju ári sem mun
vera í fullu starfi innan veggja
leikhússins og skrifa verk sem
stefnt verði að því að setja upp.
- jab

Ráðstefna Microsoft:

Hrun í þátttöku Íslendinga
RÁÐSTEFNA Risaráðstefna á

vegum Microsoft hefst hérlendis í dag. Ráðstefnunni er ætlað
að vera smærri útgáfa ráðstefnanna TechEd og Convergence,
sem haldnar voru á síðasta ári í
Bandaríkjunum og Danmörku, og
fáir Íslendingar gátu sótt.
- kg

EFNAHAGSMÁL Ingimundur Friðriksson seðlabankastjóri segir
ekki rétt að hann hafi séð dökka
skýrslu um ástand efnahagsmála
eftir hagfræðingana Willem Buiter og Anne Sibert í apríl í fyrra,
heldur um sumarið, í júlí.
Hagfræðingarnir héldu því fram
í Silfri Egils í gær að skýrslan, sem
segir meðal annars að afar líklegt
sé að illa fari í íslensku efnahagslífi, hefði verið send í Seðlabankann í apríl.
Skýrslan komst í hámæli í október þegar Buiter sagði frá henni
í grein í Financial Times og hefur
hún verið kölluð „skýrslan sem
var stungið undir stól“.
Spurður hvers vegna ekki hafi
verið brugðist við skýrslunni, segist Ingimundur ekki hafa neitt um
það að segja á þessu stigi. Seðlabankinn hafi skýrt sína afstöðu
til skýrslunnar með nákvæmum
hætti „í ritum okkar og ræðum og
minnisblöðum sem eru á heimasíðu bankans.“
Ekki var í skjótu bragði að finna
neina umfjöllun Seðlabankans um
skýrsluna sem slíka á heimasíðu
bankans í gærdag en bankastjórarnir hafa auðvitað rætt ýmsa
gagnrýni sem kom fram í henni,
svo sem um stærð bankakerfisins
og gjaldeyrismál.
„En það var svo margt sem var
sagt á þessum tíma og ekki bara
þetta. Þetta var skýrsla sem var
pöntuð af Landsbankanum og ein
af mörgum sem voru gerðar,“
segir Ingimundur. Nær væri að
spyrja ráðamenn Landsbanka um
skýrsluna, sem var ekki birt opinberlega.

Landhelgisgæslan:

INGIMUNDUR
FRIÐRIKSSON

WILLEM BUITER

Sótti meiddan
mann á heiði

ANNE SIBERT

LÖGREGLUMÁL Landhelgisgæslan

fékk um miðjan dag í gær beiðni
um að senda þyrlu til að sækja
slasaðan vélsleðamann á Lyngdalsheiði þar sem erfitt var að
komast að staðnum og ljóst að
jeppi lögreglunnar kæmist ekki.
Tveimur af björgunarsveitum
Slysavarnafélagsins Landsbjargar var einnig gert viðvart.
Þyrlan TF-Eir var á leið í reglubundið gæsluflug þegar beiðnin barst og fór strax á vettvang.
Hún var komin með manninn
á Landspítalann í Fossvogi rétt
fyrir hálffjögur í gær. Við skoðun
læknis kom í ljós að maðurinn var
ekki alvarlega slasaður.
- ghs

HEFÐI HRUNIÐ HVORT SEM ER
Buiter og Sibert bentu á að bankakerfið væri tífalt á við þjóðarframleiðslu og bankar hefðu engan
lánveitanda til þrautavara. Að næsta
víst væri að kerfið myndi hrynja.
Þau hafi hvatt Seðlabanka og
fjármálaráðuneyti til að leita á náðir
AGS og til allra sem hjálpað gætu.
Stórfelld mistök hafi verið gerð
í stefnumótun og ekki hafi þurft
alþjóðlega efnahagskrísu til að kerf-

ið hryndi. Seðlabankinn hafi haft
langt í frá nægan gjaldeyrisforða.
Hagfræðingunum líst illa á einhliða upptöku evru, en nauðsynlegt
sé að Íslendingar taki upp annan
gjaldmiðil. Annars verði þjóðin
að búa við gjaldeyrishöft áfram.
Upplýsingaskortur stjórnvalda sé
gífurlegur og vekur það furðu þeirra
að enginn ráðamaður hafi axlað
ábyrgð enn.

„Ég sá hana í júlí og við höfðum
ekkert á móti því fyrir okkar leyti
að hún yrði birt,“ segir hann.
Spurður um þá gagnrýni hagfræðinganna að hér á landi sé
gífurlegur skortur á upplýsingum til dæmis um skuldastöðu
ríkis og banka, segist Ingimundur ekki telja að þetta sé rétt. Hér
hafi jafnan verið mjög greiður
aðgangur að talnalegum upplýsingum.
Því var hann spurður hver
nákvæmlega væri skuldastaða
landsins, en Ingimundur vill ekki

ræða það að svo stöddu. Hann
bendir á að í síðustu viku hafi
verið birtar tölur um brúttóskuldir ríkissjóðs. Þó sé ekki víst hverjar þær verði endanlega, því ekki
er búið að ganga frá samningum
um lántökur við erlend ríki. Um
skuldir banka segir hann að þeir
séu enn í greiðslustöðvun; verið sé
að gera þá upp. Annars vilji hann
ekki tjá sig um þessi mál.
Fjármálaráðuneyti var einnig
kynnt efni skýrslunnar, en ekki
náðist í Árna M. Mathiesen í gær.

LANDHELGISGÆSLAN
Sótti ökklabrotinn mann
Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti á
laugardagsmorgun öklabrotinn sjómann um borð í togarann Hrafn GK.
Togarinn var 70 mílur undan Snæfellsnesi þegar maðurinn meiddist
en var 25-30 mílur vestnorðvestur af
Garðskaga þegar hann var sóttur.

klemens@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Xerodent

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

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson
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veðurfræðingur

0

ÁFRAM UMHLEYPINGAR
Núna með morgninum er
lægð á fullri ferð vestur
með Norðurlandinu og frá
henni verður snjókoma
eða slydda norðvestan til
og á Vestfjörðum í fyrstu,
en úrkomuminna eftir
hádegi. Önnur lægð er
suðaustur af landinu sem
ýtir éljalofti inná landið
úr suðri. Mér sýnist að
Norðurlandið geti orðið
nokkuð bjart framan
af en síðan mugg1
að seint í dag.
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8-18 m/s hvassast SA-til.
Úrkomulítið síðdegis.
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PRIUS RAV4 HILUX LAND CRUISER

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

Toyota Kópavogi

Toyota Akureyri

Toyota Reykjanesbæ

Toyota Selfossi

Toyota Austurlandi

Nýbýlavegi 4

Baldursnesi 1

Njarðarbraut 19

Fossnesi 14

Miðási 2

Kópavogur

Akureyri

Reykjanesbær

Selfoss

Egilsstaðir

Sími: 570-5070

Sími: 460-4300

Sími: 420-6600

Sími: 480-8000

Sími: 470-5070

www.toyota.is
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Sjóránum fjölgaði gífurlega á síðasta ári, og munar þar mest um Sómali:

Áfengisneysla í Róm:

Landhelgisgæsla sjóræningja

Bannað að selja
á nóttunni

SÓMALÍA Sjóránum fjölgaði mjög

Hefur þú lesið bók eftir Arnald
Indriðason?
Já

55,2%
44,8%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú fylgjandi auknum þorskkvóta?
Segðu skoðun þína á vísir.is

á síðasta ári. Samtals var ráðist á
293 skip á árinu, en af þeim var
49 skipum rænt og nærri 900 skipverjum haldið í gíslingu víðs vegar
um heim.
Sómalskir sjóræningjar voru
afkastamestir, því þeir stóðu að
111 árásanna. Flestar árásir þeirra
voru gerðar á Adenflóa á tímabilinu frá september til nóvember.
Ástandið hefur ekki verið verra
síðan byrjað var að taka saman
tölur um sjórán í heiminum árið
1991.
Sómölsku sjóræni ngjarnir
stunda glæpi sína í skjóli stjórnleysis, sem ríkt hefur í Sómalíu í

nærri tvo áratugi. Margir þeirra
líta þó á sig sem eins konar landhelgisgæslu fyrir Sómalíu.
Óprúttnir skipaeigendur og skipstjórar hafa nefnilega að einhverju
marki stundað það, einnig í skjóli
stjórnleysisins í Sómalíu, að veiða
ólöglega í landhelgi og losa sig við
eitraðan úrgang úti af ströndum
Sómalíu.
Jafnvel eru dæmi um að kjarnorkuúrgangi hafi verið sturtað í
hafið við Sómalíu. Þegar flóðbylgjan mikla reið yfir í desember 2004
rak eitthvað af þessum kjarnorkuúrgangi upp á strendur landsins
með skelfilegum afleiðingum fyrir
heilsufar íbúanna.
- gb

SIRIUS STAR Olíuskipið Sirius Star er það
stærsta sem sjóræningjar hafa náð á sitt
vald.
NORDICPHOTOS/AFP

ÍTALÍA, AP Borgaryfirvöld í
Róm hafa ákveðið að takmarka
áfengissölu í von um að dragi úr
gleðskap að næturlagi.
Samkvæmt nýju reglunum er
ekki hægt að kaupa áfengi til að
taka með sér á börum, veitingastöðum og í matvöruverslunum
eftir klukkan níu á kvöldin.
Eftir klukkan tvö á nóttunni er
bannað að selja áfengi á börum
og veitingastöðum en diskótek
eru undanþegin.
Milt loftslag og fallegt
umhverfi hefur orðið til þess að
drykkja utandyra hefur aukist
og íbúar kvarta undan stöðugum
hávaða á nóttunni.
- ghs

FLOKKSÞING FRAMSÓKNARFLOKKSINS
Guðni Ágústsson:

SYNGJA OG VERÐA
GRÆNIR AFTUR
„Hér hafa mikil tíðindi gerst,“ sagði
Guðni Ágústsson, fyrrverandi
formaður Framsóknarflokksins við
Fréttablaðið á flokksþinginu í gær.
„Hér kemur ungur maður, 33 ára
að aldri, sér og sigrar þetta þing.
Þegar ég hvarf af vettvangi þá
gerði ég það til að opna flokkinn
og kalla grasrótina til áhrifa; nú
hefur hún svarað þessu kalli. En
þó nýliðar hafi sigrað þá fara þeir
gömlu sáttir af þessu þingi. Ég fer
bjartsýnn og segi eins og skáldið
að jafnvel gamlir símastaurar
syngja í sólskininu og verða grænir
- jse
aftur.“

Höskuldur Þór Þórhallsson:

HAFNAÐI VARAFORMANNSSLAG
Hart var sótt að Höskuldi Þór
Þórhallssyni að bjóða sig fram til
varaformanns eftir að ljóst var að
hann þyrfti að lúta í lægra haldi
fyrir Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni í formannsslagnum en hann
varð ekki við þeirri áskorun.
Hann gerði þingi þetta ljóst
og sagði hann við það tækifæri
að honum þætti það drengilegt
af Hauki Ingibergssyni, formanni
kjörnefndar, að segja af sér í kjölfar mistakanna þegar hann lýsti
Höskuld Þór réttkjörinn formann
flokksins. „Það var þó ekki að
- jse
minni ósk,“ sagði hann.

Siv Friðleifsdóttir:

KRAFA UM
ENDURNÝJUN
„Ég tel að landsbyggðarsjónarmið
hafi ráðið nokkru um þetta og það
er sjónarmið sem ég er fullkomlega sátt við,“ sagði Siv Friðleifsdóttir sem varð undir í kjöri um
varaformann Framsóknarflokkinn.
En um formannskjörið sagði
hún, „fyrsta umferð kom mjög á
óvart. Ég átti von á því að menn
stæðu jafnar en þessi niðustaða
sýnir mjög skýra kröfu flokksins
um endurnýjun. Ég var reyndar
farin að skynja þá kröfu sem
varð meðal annars til þess að ég
ákvað að bjóða mig ekki fram til
formanns.“
- jse

Fyrri niðurstaðan léttari
Tveir fengu að fagna formannskjöri á flokksþingi Framsóknarflokksins í gær. „Fyrri niðurstaðan var eiginlega léttari,“ sagði Sigmundur Davíð réttkjörinn formaður eftir dramatíska atburðarás.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
var kjörinn formaður Framsóknarflokksins á flokksþinginu í gær.
Kjósa þurfti tvisvar þar sem ný lög
höfðu tekið gildi um að þann háttinn skyldi hafa á ef enginn næði
meira en helmingi atkvæða, sem
varð raunin í fyrstu umferð. Fékk
Sigmundur Davíð 449 atkvæði í
síðari umferð en Höskuldur 340.
Sama varð uppi á teningnum í
kjöri um varaformann en Birkir
Jón Jónsson bar þar sigurorð af
Siv Friðleifsdóttur með 59 prósent
atkvæða en hún fékk 39 prósent.
Síðari kosningin um formannssætið stóð á milli Sigmundar
Davíðs og Höskuldar Þórs Þórhallssonar. Mistök urðu þegar
Haukur Ingibergsson, formaður kjörnefndar, ætlaði að gera
úrslit kunn. Sagði hann Höskuld
Þór réttkjörinn formann. Áður en
Höskuldur flutti sigurræðu var
tilkynnt að Einar Skúlason, framkvæmdastjóri flokksins, og formaður kjörnefndar hefðu hlaupið
út og eitthvað hefði ekki verið á
hreinu þeirra á millum. Nokkrum
mínútum síðar kom Haukur og tilkynnti Sigmund Davíð réttkjörinn
formann.
„Það er bara mannlegt að gera
mistök og ég ber ekki kala til
neins þó að þetta hafi átt sér stað,“
sagði Höskuldur við Fréttablaðið.
„Það varð mislestur á dálkum en
ég sem formaður kjörnefndar ber
ábyrgð á þessum skelfilegu mistökum,“ sagði Haukur en hann
sagði af sér formennsku í kjölfarið. „Ég fór sjálfur til Höskuldar
og bað hann afsökunar persónulega,“ bætti hann við. „Skelfileg
uppákoma,“ sagði Jón Kristjánsson, fyrrverandi þingmaður og
ráðherra.
„Ég var í rauninni mjög ánægður,“ sagði Sigmundur Davíð þegar
hann var spurður um viðbrögð
þegar Höskuldur Þór var lýstur
réttkjörinn formaður. „Mér líst
vel á Höskuld og tel að hann hefði
orðið prýðis formaður. Það var
eiginlega léttara að heyra fyrri
niðurstöðuna heldur en þá síðari þegar það helltist yfir mann
ábyrgðin.“
jse@frettabladid.is

NÝ FORUSTA Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nýkjörinn formaður kallaði á keppinauta sína þegar úrslit lágu fyrir. Hann er í

miðjunni en Páll Magnússon, honum á hægri hönd og Höskuldur Þórhallsson á þá vinstri.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁHERSLUR NÝJA FORMANNSINS
Hversu ákveðinn ertu í að fylgja
eftir nýsamþykktri Evrópustefnu
flokksins? „Við munum að sjálfsögðu fylgja henni eftir en það eru
aðrir hlutir sem þarf að taka á fyrst
því aðild að Evrópusambandinu
leysir ekki þann bráðavanda sem nú
er við að etja í efnahagslífinu.“
Hvernig finnst þér að bregðast
eigi við bráðavandanum? „Við
munum byrja á því strax á morgun
að ræða við sérfræðinga sem vinna
á þeim sviðum þar sem er brýnast
að taka á vandanum. Þegar liggja
mun fyrir, eftir þessa vinnu, hvaða
aðgerðir verður að fara í munum við
bjóða ríkisstjórninni aðstoð við að
hrinda þeim í framkvæmd. Margar
þeirra verða sársaukafullar og við
teljum að eflaust þess vegna hafi
ríkisstjórnin ekki treyst sér til að
fara út í þær en með því að bjóða
aðstoð okkar munum við taka nokk-

uð af þeim höggþunga af þeim.“
Hvað hefur ríkisstjórnin gert
rangt? „Stærstu mistökin eru hvernig staðið hefur verið að viðræðum
vegna skuldsetningar þjóðarinnar,
til dæmis vegna Icesave. Meðan
þjóðin er svona skuldsett er lánafyrirgreiðsla ómöguleg, ekki aðeins
fyrir hið opinbera því fyrirtæki fá
heldur ekki lánafyrirgreiðslu því
erlendir bankar, greiningaraðilar og
ríkisstjórnir líta svo á að við séum í
raun gjaldþrota.“
Er hugsanlegt að Framsóknarflokkurinn fari í ríkisstjórnarsamstarf
með Sjálfstæðisflokki ef hann hafnar aðildarviðræðum á landsfundi?
„Það er mikill vilji fyrir því í Framsóknarflokknum að Sjálfstæðisflokkur fái hvíld. Annars setur Framsóknarflokkurinn það ekki fyrirfram sem
skilyrði að samstarfsflokkurinn sé
hlynntur aðildarviðræðum.“

STUTT GAMAN Höskuldur Þórhallsson

fagnaði sigri eitt stundarkorn.

TÓK ÁBYRGÐ Formaður kjörstjórnar

Framsóknarflokksins, Haukur Ingibergsson sagði af sér eftir mistökin.

www.lyfja.is
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– Lifið heil

20% verðlækkun
20% verðlækkun

ORIGINAL ARCTIC ROOT
Gegn streitu og álagi, extra sterkt og fljótvirkandi.

2.450 kr.

1.960 kr.

UDO’S Omega fitusýrur eru
meðal vinsælustu bætiefnanna hjá íþróttafólki.
Hreysti úthald og vellíðan.

500 ml.
250 ml.

2.619 kr.
2.240 kr.

2.095 kr.
1.792 kr.

20% verðlækkun

ANGELICA veitir styrk og hugarró.
60 töflur 2.692 kr. 2.154 kr.
100 ml. 1.679 kr. 1.343 kr.

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir til 31.1. 2009
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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Taflborð stjórnmálanna:

Opnari staða
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

U

ffe Elleman Jensen, fyrrum utanríkisráðherra Danmerkur, svaraði á dögunum spurningum Boga Ágústssonar í
einum af vönduðum þáttum hans. Sá hiklausi talsmaður
Evrópusamvinnu vék þar að Íslandi og Evrópusambandinu. Heilræði hans var að taka ekki endanlega ákvörðun
um aðild nema sannfæring hjartans byggi að baki.
Í þessu ljósi eru úrslit á þingi Framsóknarflokksins athyglisverð.
þar var samþykkt með afgerandi hætti að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Á sama tíma var kjörinn nýr ungur formaður sem
verið hefur fremur reikandi í rásinni í þeirri afstöðu. Niðurstaðan
vekur efasemdir um sannfæringu flokkshjartans.
Þrátt fyrir þetta og núverandi stærð Framsóknarflokksins verður
að líta svo á að ákvarðanir þingsins í Evrópumálum og endurnýjun í
forystu hafi opnað tiltölulega lokaða stöðu á taflborði stjórnmálanna.
Hvernig úr því teflist er ekki rakið. Reynslan ein sker þar úr.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki lokið endurmati á afstöðu sinni
til Evrópusambandsins. Dómsmálaráðherra hefur haft óumdeilda
forystu fyrir þeim sem andvígir eru aðild. Af yfirlýsingum hans má
ráða að hann er nokkuð viss um að þeir sem fylgja honum að málum
ráði niðurstöðu komandi landsfundar.
Að því gefnu að mat dómsmálaráðherra sé rétt blasa þrír ríkisstjórnarkostir við þegar kosið hefur verið að nýju síðar á þessu ári
eða fyrri hluta þess næsta. Þeir kostir ráðast nokkuð af því hvort
Samfylkingin breytir um stefnu og gerir aðildarumsókn að skilyrði
fyrir ríkisstjórnarþátttöku.
Fari svo að Samfylkingin setji slíkt skilyrði er líklegast að kosið
verði um hvort hún og Framsóknarflokkurinn fái meirihluta til
stjórnarmyndunar eða VG og Sjálfstæðisflokkurinn. Eins og skoðanakannanir standa er líklegt að VG og Sjálfstæðisflokkurinn hefðu
betur. Hagnýti Framsóknarflokkurinn nýja málefnastöðu sína gætu
slíkar kosningar eigi að síður orðið tvísýnar.
Hinn kosturinn er að Samfylkingin setji aðildarumsókn ekki að
skilyrði fyrir stjórnarþátttöku og stjórnarmyndun að loknum næstu
kosningum. Við þær aðstæður eru mestar líkur á að Samfylkingin
og VG myndi næstu ríkisstjórn. Bakland Samfylkingarinnar horfir
þangað. Það er því trúlegasta niðurstaðan. Evrópumálin fara þá
væntanlega í nýjan biðleikjafarveg.
Fari endurmat Sjálfstæðisflokksins á annan veg en dómsmálaráðherra reiknar með, þannig að forystan fái umboð til að sækja
um aðild, opnast taflstaðan enn meir. Í kjölfar þess væri unnt að
mynda nýja breiðfylkingarríkisstjórn með núverandi stjórnarflokkum, Framsóknarflokknum og hluta Frjálslynda flokksins. Hún hefði
það meginhlutverk að setja umsóknarferlið af stað og ákveða brýnustu ráðstafanir til skemmri tíma. Kosningar færu eftir sem áður
fram síðar í ár eða fyrir mitt næsta ár.
Menn deila um hvort Evrópuumræðan á að hafa forgang fram
yfir þær stóru og brýnu bráðaaðgerðir sem við blasa. Sannleikurinn
er sá að stjórnmálin þurfa að gera hvort tveggja í senn að takast
á við bráðavandann og leggja línur til lengri tíma. Þeir sem ekki
geta glímt við tvö slík verkefni í einu hafa ekki ríkt erindi eins og
aðstæður eru í íslenskum stjórnmálum.
Vitaskuld geta ný framboð breytt þessari stöðumynd. Því fyrr
sem kosningar verða er þó líklegt að áhrif þeirra verði minni.

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
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sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Barist um Hlíðarenda
Þó Þorrinn sé ekki genginn í garð
eru nokkrir Lionsklúbbar farnir að
halda Þorrablót. Lionsklúbbinn
Víðarr hélt sitt um síðustu helgi og
þar var meðal annarra Guðmundur
Bjarnason, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, og fyrrum þingmaður
Framsóknarflokksins. Þurfti hann að
sitja undir miklu framsóknarspaugi
og var til dæmis gert grín að því að
Lionsklúbburinn hefði óskað eftir því
að halda Þorrablótið í Valsheimilinu
Hlíðarenda en það var bókað þar
sem Framsóknarflokkurinn hélt
flokksþing sitt þar. Haft var orð
á því að flokkurinn væri orðinn
svo lítill að búningsherbergin
ættu að nægja.

Ungir og aldnir framsóknarmenn
En flokksþingið var stórt í sniðum
og ekki vantaði stórtíðindin heldur.
Þar mátti sjá Vilhjálm Hjálmarsson
frá Mjóafirði, fyrrverandi þingmann
Framsóknarflokksins og fyrrverandi
ráðherra. Hann var 61 árs þegar
nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins, Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson,

fæddist. Þó að hinn nýbakaði formaður sé ekki nema 33 ára er hann
ekki sá yngsti sem verður formaður
stjórnmálaflokks því Ragnar Arnalds
var kjörinn formaður Alþýðubandalagsins árið 1968 þá þrítugur.

Föngulegar konur í forystu
Gunnar Bragi Sveinsson sem hafði
boðið sig fram sem ritara flokksins
var herralegur og dró framboð sitt
til baka með þeim orðum að hann
vildi ekki standa í vegi fyrir því að
fönguleg kona kæmist í stjórn
flokksins. Kannski taka menn því
full bókstaflega þegar rætt er um að
flokkurinn hafi þurft andlitslyftingu.
jse@frettabladid.is

Ómissandi fólk
V

aldastólar landsins geyma
ómissandi fólk. Afgangurinn
af þjóðinni er hins vegar missandi. Það má alveg segja upp
starfsfólki á spítulum og skrifstofum, skólum og elliheimilum,
arkitektastofum, bönkum, byggingafyrirtækjum, fjölmiðlum,
frystihúsum … já öllum fyrirtækjunum sem ekki geta lengur
greitt laun vegna efnahagsstjórnar hins ómissandi fólks. Allar
þessar vinnufúsu hendur sem af
trúmennsku hafa haldið hjólum
atvinnulífsins gangandi – þær
mega nú hvíla verklausar í skauti.
En á valdastólunum situr aftur á
móti ómissandi fólk.
Það er nefnilega í björgunarleiðangri. Enginn getur bjargað annar
en þetta ómissandi fólk því að það
veit svo vel hvað fór úrskeiðis. Það
var nefnilega á staðnum. Enginn veit betur hvaða mistök voru
gerð, hvenær og hvernig: það var
nefnilega á staðnum. Og verður
áfram … áfram … áfram …
Yfirseðlabankastjórinn er
ómissandi. Þessi maður sem
gekkst fúslega við því allt fram á
síðasta ár að vera helsti höfundur íslenska efnahagsundursins,
enda forsætisráðherra og hálfgerður drottnari hér á landi árin
þegar leikreglurnar voru samdar
– eða öllu heldur numdar úr gildi
– og keyrði í gegn reiðareksstefnu
í efnahagsmálum en tapaði loks
kosningum og ákvað þá að gerast Seðlabankastjóri frekar en til
dæmis Hæstaréttardómari eða
Biskup Íslands þrátt fyrir að hafa
útbúið sér til handa stórfenglegustu eftirlaunaréttindi þjóðarleiðtoga á byggðu bóli síðan Bokassa
var og hét. Árangur Seðlabankans við stjórn efnahagsmála er
nú heimsfrægur. Og bankastjórinn ómissandi að eigin mati – og
ríkisstjórnarinnar – vegna þess
að enginn er hans jafni að eigin
mati – og ríkisstjórnarinnar – í
leiftrandi innsæi briddsnillings-

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON
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ins og skáldjöfursins þegar kemur
að því að taka ákvarðanir hratt og
örugglega og án óþarfa samráðs
við háskólablækur og misvitra
útlendinga, eins og til að mynda
þegar Glitnir var „tekinn niður“.
Sem sagt: Ómissandi.
Rétt eins og yfirmaður Fjármálaeftirlitsins sem langaði
virkilega til að líta eftir útrásarfurstunum og stöðva ryksugustarfsemi þeirra í bönkunum sem
þeir náðu á vald sitt og er núna
tekinn að hallast eindregið að því
hvort ekki kunni að vera ástæða
til að velta alvarlega fyrir sér að
huga að því hvort tímabært sé
með eindregnum hætti að taka
til gaumgæfilegrar skoðunar það
sjónarmið að sú staða sé ef til vill
í þann veginn að koma upp með
einum eða öðrum hætti að það
gæti verið ýmislegt sem benti til
þess að vert væri að íhuga einhvers konar rannsókn á því að
eitthvað kunni ef til vill að hafa
farið úrskeiðis í einhverjum skilningi.
Sem sagt: Ómissandi. Það
fyrsta sem útrásararnir gerðu
þegar þeir komust inn í bankana
var að losa sig við bankamennina. Það næsta sem þeir gerðu var
að leggja af raunverulega bankastarfsemi og breyta bönkunum í
„fjárfestingarbanka“ – það er að
segja láta þá „fjárfesta“ í margslungnum leynifélögum sínum –
það er að segja tæma þá. Og flytja
ránsfenginn á einhverjar gulleyjur með framandi nöfn. Ástand-

ið var eins og í Tinnabók: Dularfullir olíusjékar með handklæði á
hausnum og sólgleraugu sem dylja
ískyggileg áform skjótandi upp
kollinum og ásakanir um að rússneska mafían hafi stundað fjárböð
í íslenskum bönkum. Við vitum að
minnsta kosti þetta: íslensku viðskiptastrákarnir sköpuðu engin
verðmæti heldur stálu þeim. Þeir
voru eyðingarafl. Þeir voru siðblindir, þeir voru óhamdir – þeir
voru glæpamenn. Og þeir Skafti
og Skapti sem áttu að hafa hemil á
þeim en létu það ógert – þeir sitja
enn og reyna að átta sig. Ómissandi fólk.
Og forsætisráðherrann með
skollaeyrun sem hann skellti við
öllum aðvörunum; sem sagði jafnan: nei nei, þetta er ekki svo alvarlegt, nei það getur ekki verið,
nei hvaða vitleysa – hann er líka
ómissandi fólk. Hann sem staðhæfði í ræðu sinni á Landsfundi
Flokksins árið 2007: „Þau viðfangsefni sem við glímum nú við
í efnahagsstjórninni hér á landi
þætti flestum öðrum ríkjum
öfundsverð …“ og hélt áfram með
því að eigna Sjálfstæðismönnum
þennan undursamlega árangur
því þeir hefðu staðið fyrir „auknu
viðskiptafrelsi“ (afnám eftirlits),
„einkavæðingu ríkisfyrirtækja“
(bankar í hendur glæpamanna) og
„skattalækkunum“ (á auðmenn) …
Það er nákvæmlega þessi hárbeitta skarpskyggni, þetta ískalda
raunsæi, þetta snilldarlega stöðumat sem íslenska þjóðin þarf á að
halda um þessar mundir. Stefna
einkavæðingar, skattalækkunar
og „viðskiptafrelsis“.
Sú stefna er auðvitað ómissandi.
Eða svo hlýtur Samfylkingunni að
finnast. Aðra skýringu er naumast
að finna á því að hún heldur hlífiskildi yfir þessum valdamönnum –
þessum vildarmönnum. Samfylkingin starfar eftir einni hugsjón:
Valdastólar landsins geyma
ómissandi fólk.

Hátæknisjúkrahús
sjúkrahús. Margur ávinningur er af þeirri
leið og deildar meiningar eru um rekstrarhagræði af einni stórri stofnun sem tæki til
sín stóran hluta verkefna og fjármagns. Efling minni sjúkrastofnana eflir læknisþjónörð viðbrögð hafa víða komið vegna tilustu í héraði, veitir persónulegri og skilvirklagna heilbrigðisráðherra um hagræðari þjónustu.
ingu í heilbrigðiskerfinu. Hlutverk hans við
Einnig má rökstyðja að ákveðin samþær erfiðu aðstæður sem nú eru í samfékeppni sem myndast milli stofnana auki
laginu er ekki öfundsvert. Málaflokkurinn
líkur á betri nýtingu þess fjármagns sem
er mikilvægur og sterkar tilfinningar eru
JÓN GUNNARSSON
þær hafa til ráðstöfunar. Í umræðum síðgagnvart sjúkrastofnunum.
ustu daga hafa fulltrúar sveitarfélaga, þar sem staðFramtíðaráætlanir gera ráð fyrir að byggt verði
settar eru sjúkrastofnanir, komið fram og lýst yfir
hátæknisjúkrahús í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Um
áhuga á að taka yfir rekstur þeirra. Sú hugmynd er
er að ræða einhverja dýrustu framkvæmd sem farið
allrar athygli verð og kemur heim og saman við þá
hefur verið í hérlendis. Á fjárlögum þessa árs er
skoðun að nærþjónusta við íbúana sé betur komin í
reiknað með 400 milljónum í undirbúningsvinnu
höndum sveitarfélaga.
vegna verkefnisins. Áætlaður byggingarkostnaður
Breytingar í íslensku samfélagi kalla á endurmat
er á reiki en talað er um að hann verði ekki langt frá
þess hvert stefna skuli í málefnum sjúkrastofnana.
100 milljörðum króna. Þá er ótalinn mikill kostnaðÁður en margar þeirra hugmynda sem heilbrigðisur vegna nauðsynlegra samgöngumannvirkja sem
ráðherra hefur kynnt koma til framkvæmda þarf
óhjákvæmilegt verður að byggja samhliða.
að endurmeta stöðuna. Á meðan er nauðsynlegt að
Ég hef alla tíð verið efins vegna þessarar stefnu
fresta öllum ákvörðunum um að leggja í frekari
og tilheyrt þeim hópi sem hefur viljað skoða þá leið
framkvæmdir við hátæknisjúkrahús.
að efla og sérhæfa starfsemi stærri sjúkrahúsa á
nokkrum stöðum á landinu þ.m.t. svokölluð kragaHöfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Jón Gunnarsson skrifar um sjúkrahús

H
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Grímsævintýri
í Fjarðarkaupum
19. - 23. janúar

úr
fiskborði

20%
afsláttur
úr
fiskborði

20%
afsláttur

Plokkfiskur

878,kr./kg.
ÁÐUR 1.098,kr./kg.

20%
afsláttur

Ostafylltar smábollur

1.038,kr./kg.
ÁÐUR 1.298,kr./kg.

Gríms fiskibollur 550g

373,kr./pk.

20%
afsláttur

Gríms fiskibuff

Gríms plokkfiskur 400g

440,kr./pk.

ÁÐUR 498,kr./pk.

ÁÐUR 587,kr./pk.

881,kr./kg
ÁÐUR 1.101,kr./kg

Grænmetisbuff

fullelduð vara, þarf aðeins að hita upp
Án msg
NÝTT

Gríms humarsúpa 500ml

20%

535,kr./dósin

afsláttur

ÁÐUR 669,kr./dósin

úr
fiskborði

20%
afsláttur
Broccoli ýsa
Grænmetisbuff 3 teg.

498,kr./pk.

878,kr./pk.
ÁÐUR 1.098,kr./pk.

ÁÐUR 624,kr./pk.

Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudaga
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19. janúar 2009 MÁNUDAGUR

LISTMÁLARINN PAUL CÉZANNE
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1839.

„Það sem er mest tælandi við
listir er persónuleiki listamannsins sjálfs. Heimurinn
skilur mig ekki og ég skil ekki
heiminn. Þess vegna hef ég
dregið mig út úr honum.“
Paul Cézanne var franskur listmálari sem segja má að hafi
brúað bilið milli impressjónisma
seint á 19. öld og kúbisma á fyrri
hluta 20. aldar. Bæði Matisse
og Picasso sögðu Cézanne vera
„læriföður okkar allra“.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 19. JANÚAR 1903

MERKISATBURÐIR

Tour de France komið á laggirnar

1840 Charles Wilkes uppgötvar

Fyrst var tilkynnt um hjólreiðakeppnina Tour de
France þennan dag fyrir 106 árum. Hugmyndin kviknaði hjá Géo Lefévre, blaðamanni franska
tímaritsins L‘Auto, og viðraði hann hugrenningar sínar við ritstjórann Henri Desgrange í hádegispásu 20. nóvember 1902. Upphaflega átti
keppnin að standa í fimm vikur, en hjólreiðamönnum hraus hugur við þeirri tilhugsun og aðeins fimmtán skráðu sig til keppni. Ákvað Desgrange þá að stytta keppnistímann niður í 19
daga og fór þá fjöldi þátttakenda upp í 60.
Í Tour de France er engin vegalengd undir
3.500 kílómetrum. Keppnin stendur yfirleitt yfir
í 23 daga og er hjólað jafnt á sléttlendi sem og
í erfiðu fjalllendi. Mestan part fer keppnin fram
á franskri grundu, en teygir anga sína til annarra
landa innan Evrópu á hverju ári, oftast til Ítalíu,
Spánar, Sviss, Þýskalands, Belgíu, Lúxemborgar, Bretlands og Hollands. Þátttakendur koma

1903

1955
1957

1966

í liðum frá öllum heimshlutum en til að mega
keppa þarf boð Frakka til keppninnar. Sams
konar hjólreiðakeppnir eru haldnar á Ítalíu og
Spáni en Tour de France er þeirra elst, virtust og
þekktust. Frá því árið 1975 hefur keppninni lokið
á Champs-Élysées í París. Tour de France er líkamlega erfiðasti íþróttaviðburður heims. Honum
er líkt við maraþonhlaup nokkra daga í viku á
þriggja vikna tímabili eða klifur á topp Everestfjalls þrisvar sinnum í lotu.

1971

1992

heimsálfuna Suðurskautsland.
Þýski togarinn Friederich Albert strandar á
Skeiðarársandi.
Scrabble sett á markað.
Kristján Eldjárn ver doktorsritgerð um kuml og
haugfé í heiðnum sið.
Indira Gandhi kosin þriðji
forsætisráðherra Indlands.
Helter Skelter, lag
Bítlanna, er spilað í réttarhöldum yfir Charles Manson.
Sykurmolarnir koma laginu Hit í 17. sæti breska
vinsældalistans og jafna
þar með níu ára met
Mezzoforte.

AFMÆLI
ÓTTAR FELIX
HAUKSSON

HILMAR
ODDSSON

athafnaskáld
er 59 ára.

kvikmyndaleikstjóri er 52
ára.

EINAR ÞÓR
DANÍELSSON

SIGURÐUR RÚNAR
JÓNSSON

knattspyrnumaður er 39
ára.

tónlistarmaður
er 59 ára.

Dagskrá Sauðfjársetursins
Sauðfjársetrið á Ströndum
hefur birt atburðadagskrá
sína fyrir árið 2009 á vefsíðu setursins www.strandir.is/saudfjarsetur. Þar segir
að dagskráin hafi aldrei verið
viðameiri, bæði hvað varðar
fjölda atburða og fjölbreytni.
Fátt eitt af því sem verður í
boði á árinu er þriggja kvölda
spilavist í febrúar og spurningakeppni Strandamanna
sem verður í mars og apríl.
Fyrstu helgina í júlí er stefnt á
furðuleika en í lok ágúst verður haldið Íslandsmeistaramót
í hrútadómum. Á sama tíma Dagskrá Sauðfjársetursins á
verður vegleg bændahátíð og Ströndum hefur aldrei verið
dansleikur í Félagsheimilinu viðameiri. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR
á Hólmavík.
Auk þessa verður boðið upp á atburði sem tengjast útivist
fyrir alla fjölskylduna.

Búlgaríufarar
stofna félag
Stofnað var Félag íslenskra
húseigenda í Búlgaríu 11.
janúar síðastliðinn. Haldinn
var stofnfundur í Hveragerði
og mættu um þrjátíu manns
á fundinn.
Tilgangur félagsins er
að vinna að sameiginlegum hagsmunum og áhugamálum íslenskra húseigenda í Búlgaríu sem og að
efla samheldni þeirra. Félagið mun einnig stuðla að
reglubundnum og sem hagstæðustum ferðum milli Íslands og Búlgaríu og mun
koma fram fyrir hönd félagsmanna í samningum.
Hið nýja félag hefur nú
stofnað samskipta- og upplýsingasíðu á netinu og er
slóðin www.bulgaria.123.
is. Formaður félagsins var
kjörinn Anton Tómasson, en
meðstjórnendur eru Hjalti
Helgason, Anna Lilja Björnsdóttir, Michael Hassing,

Finna má ýmiss konar fasteignir
til sölu víða í Búlgaríu. Nú þegar
eiga þó nokkrir Íslendingar þar
hús og hefur því verið stofnað
Félag íslenskra húseigenda í
Búlgaríu.
MYND/DOBRO.IS

Guðjón Guðnason, Berglind
Þorbergsdóttir og Þormóður Sigurðsson. Endurskoðandi var kjörinn Þórhallur
Björnsson sem er löggiltur
endurskoðandi.

85 ÁRA Í DAG Árni Tryggvason er enn kallaður Lilli af mörgum, síðan úr hlutverki Lilla klifurmúsar í Dýrunum í Hálsaskógi, og kann því vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁRNI TRYGGVASON LEIKARI: TEKUR ÞVÍ RÓLEGA Á 85. AFMÆLISDEGI LÍFS SÍNS

Húllumhæ á 103. afmælinu
„Ég átti nokkur skemmtileg afmæli í
Hrísey sem krakki. Þá bjó í næsta húsi
amma besta vinar míns en við vorum
miklir vinir, þótt hún væri sextíu árum
eldri. Hennar afmæli var 18. janúar og
mitt þann 19., en þá bakaði hún pönnukökur og ég mætti með þeyttan rjóma
frá mömmu. Síðan vorum við bara tvö
í afmælinu og ekkert voða mikið sagt,
en þessum afmælisdögum gleymi ég
aldrei; svo stórkostlegir voru þeir,“
segir afmælisdrengur dagsins, leikarinn ástsæli Árni Tryggvason sem í
dag er eigandi Hamars, húss afmælisvinkonu sinnar í Hrísey, þar sem hann
sjálfur ólst upp til nítján ára aldurs.
„Hún var yndisleg manneskja og við
alveg stórkostlegir vinir. Ég gæti því
best trúað að hún passaði enn upp á
húsið fyrir mig,“ segir Árni broshýr.
Hann segist ekki muna eftir afmælisgjöfum bernskuáranna en fermingargjafirnar séu enn í fersku minni.
„Pabbi og mamma gáfu mér bindisnælu og ég fékk tíu krónur frá frænda
mínum sem ég heiti í höfuðið á. Svo
fékk ég hanska frá skólastjóranum,
sem var vinkona mömmu, en ég naut
þess ekki í skólanum þar sem hún setti
mig í skammarkrók til jafns við aðra,“
segir Árni og neitar að hafa verið til
vandræða. „Ég var dálítið fjörugur og
fyrirferðarmikill, því sennilega hefur
blundað í mér leikaraskapur strax þá,“
segir Árni sem stefndi ungur á sjómennsku en var svo hálfpartinn rekinn út í leiklist. „Ég hafði verið innanbúðar í kaupfélaginu á Borgarfirði
eystra sem ungur maður og tekið þátt
í leiksýningum. Þá taldi kaupfélags-

stjórinn að ég yrði annaðhvort að fara
í leiklist eða söng, og þegar ég kom í
fyrsta sinn til Reykjavíkur hafði kaupfélagsstjórinn ráðið mig í Kjötbúð
Tómasar á Laugavegi 2 og upp úr því
hóf ég nám í leiklistarskóla Lárusar í
þrjá vetur,“ segir Árni sem hefur leikið fyrir þjóðina í rúm sextíu ár, en alla
daga síðan brúað bil yfir í sjómannsdrauminn með trilluútgerð í Hrísey,
þar sem hann rær enn á fiskimið yfir
sumartímann.
„Við frúin höfum alla tíð róið út
saman, en hún er eiturduglegur sjómaður og hefði sómt sér vel á togara
þegar hún var yngri,“ segir Árni hláturmildur og sáttur við ævistarf sitt
sem leikari, og hann leikur enn.
„Leiklist er fólki í blóð borin en svo
er annarra að þroska þann hæfileika
betur, eins og raunin var með mig. Það
hefur alltaf komið mér jafn mikið á
óvart að gera svo mikla lukku og ekki
hef ég þurft að kvarta yfir leikdómum.
Ég var vinsælastur fyrir Lilla klifurmús og enn er það svoleiðis að sumir
kalla mig Lilla, sem ég kann afskaplega vel,“ segir Árni léttur í lund og
staðfestir að helmingi erfiðara sé að
leika fyrir börn en fullorðna. „Börn
eru svo einlæg. Um leið og maður slakar á missa þau áhugann og fara að
tala saman, meðan fullorðna fólkið
þegir ef þeim líkar ekki. Börn þola
enga tilslökun, enda má maður ekkert slaka á í leiklist, heldur þarf að
gefa sig allan fram. Mér hefur stundum fundist ég hafa gert einmitt það,
því ég er ein af þessum taugaveikluðu
týpum, alltaf með sviðsskrekk fyrir

hverja sýningu, og þá vill oft og iðulega koma eitthvað gott úr því.“
Þegar Árni varð áttræður bauð
hann til mikilla veisluhalda á Hótel
Sögu. „Ég ætla að taka það voða rólega
núna því ég ætla aftur að halda stórveislu á níræðisafmælinu. Ég er við
fína heilsu og finnst ágætt að verða
85 ára. Ég geri það sem mér sýnist og
ef mig langar að hlaupa þá hleyp ég.
Ég stunda sund á hverjum morgni og
við hjónin förum mikið í gönguferðir,
aðallega upp í Heiðmörk. Við erum afskaplega lifandi fólk og veltum aldrinum ekkert fyrir okkur; það geta bara
aðrir gert,“ segir Árni sem hefur enga
skýringu á hreysti sinni og lífsgleði.
„Ég ét allt sem að kjafti kemur og
finnst gaman að lifa. Spákona reiknaði út að ég yrði 103 ára gamall, en
hún vissi að mamma náði 96 ára aldri
og pabbi 92 ára. Þá sagði hún mig
njóta mun betri fæðu en þau gerðu og
ég sagðist þá bæði reykja og drekka;
hvort það spilaði ekkert inn í? Nei nei,
sagði hún, svo ég reikna með að hún sé
sannspá og ég verði 103 ára. Þú getur
svo rétt ímyndað þér húllumhæið ef
ég næ þessum háa aldri!“ segir Árni
og skellir upp úr. „Mér finnst það
heillandi tilhugsun, ef ég verð áfram
við góða heilsu, en kæri mig ekki um
að verða svo gamall verði ég eitthvað
utan við mig. Ég er hins vegar ekkert á þeim buxunum; mér líður svo
prýðilega vel. Það er langlífi í móðurog föðurættum mínum; þetta er yfirleitt smávaxið fólk en seigt, og nær
alveg nógu langt niður þótt styttra sé
í annan endann.“
thordis@frettabladid.is

HURÐARHÚNAR sem snúa upp á við geta verið sniðug lausn á heimilum þar sem
eru lítil börn. Auðvelt er að losa húnana á heimilinu og snúa þeim upp á við en það
getur gert þeim smávaxnari erfiðara fyrir að opna dyr sem eiga að vera þeim lokaðar.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
Frank Hall við píanóið
fagra en þögla, ásamt
sonum sínum Þóri á
þriðja ári og Degi á
áttunda ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gólfhitakerﬁ
Ekkert brot ekkert ﬂot

Píanó eilífrar vonarglætu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Þægilegur hiti góð hitadreﬁng
Hitasveiﬂur / Stuttur svörunartími
Aðeins 12mm þykkar hitadreiﬁplötur
Fljótlegt að leggja
Ekkert brot ekkert ﬂot
Dreiﬁplötur límdar beint á gólﬁð
Gólfefni lagt beint á dreiﬁplötur (ﬂísar, parket)
Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og
sumarhús
Flooré gólfhitakerﬁ er einfalt, ﬂjótlegt og
þægilegt
Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Árum saman ól tónlistarmaðurinn Frank Hall með sér draum um eigið píanó, þótt aðalhljóðfæri hans sé
gítar. Draumurinn virtist ætla að rætast í fallegri Amsterdam, þótt tónarnir hafi svikið og útlitið blekkt.
„Þetta er ónýtt píanó sem ég tími
örugglega aldrei að henda,“ segir
Frank um píanó sem fylgdi honum
heim úr námi 2006. „Þá áttum við
von á gámi fyrir föggur okkar og
litum við í búð þar sem hægt er
að finna fjársjóði. Fljótlega rak
ég augun í þetta fallega píanó, en
þegar ég prófaði að spila heyrðust bara drunur og skruðningar,“
segir Frank sem ákvað þó að skella
sér á gripinn, enda ódýr og virtist mega lappa upp á. „Ég vissi að
píanóið kæmist seint inn í íbúðina í

Amsterdam, en þar sem gámur var
á leiðinni keypti ég píanóið. Síðar
kom á daginn að bílstjóri skipafélagsins treysti sér ekki inn þrönga
götuna og því þurfti ég að hlekkja
píanóið við rennu yfir nótt,“ segir
Frank sem þótti fullmikið fyrir
píanóflutningum haft. „Alla nóttina gekk hjá alls kyns lýður sem
stoppaði til að glamra á píanóið svo
óþarft var að stilla vekjaraklukku
á vaktinni yfir því. Mesti óttinn
var þó að hann rigndi, eins og títt
er undir hollenskum himni.“

Þegar heim til Íslands kom var
píanóið dæmt ónýtt af píanóstillingarmanni. „Samt held ég enn í
vonina og píanóið geymir eilífa
vonarglætu um að hljóma einn
daginn sem nýtt. Ég sá alltaf fyrir
mér að sitja á síðkvöldum með
kertaljós og spila á píanóið, en nú
verð ég að láta mér nægja að sitja
við það auðum höndum. Þetta er
plássfrekur húsmunur en nýtist
sem ansi góð hilla á meðan beðið
er eftir að vonin ein rætist.“
thordis@frettabladid.is
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Plastparket
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ÞVOTTAGRIND sem hangir á vegg og hægt
er að setja upp og fella niður eftir þörfum getur komið sér vel í litlu plássi. Þessi
þvottagrind heitir Tvätta og fæst í Ikea á 5.290 krónur.

Ekki gömlukonutöskur
Innkaupatöskur á hjólum sem margir tengja við eldri konur hafa nú hlotið náð fyrir augum yngri kynslóðarinnar. Töskurnar henta vel til innkaupa enda má þá spara bílinn ef vegalengdirnar eru stuttar.

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

'ËÈ ÖJËNUSTA

FAGLEG R¹ÈGJÎF

,AUGAVEGI  o 3ÅMI  
/PIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWMISTYIS

(VERFISGÎTU  o  2EYKJAVÅK o 3ÅMI  

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2009
Tungumál

Tölvunámskeið

10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda framhalds –
og talæﬁngaﬂokkum

Fingrasetning
Tölvugrunnur
Tölvugrunnur II
Word
Excel

ENSKA
DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA
ÞÝSKA

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir
Gómsætir hollir suðrænir réttir
frá Miðjarðarhafslöndunum
Hráfæði

Verklegar greinar
Frístundamálun
Glerbrennsla

Matarmiklar súpur
og heimabakað brauð
Matargerð fyrir karlmenn
Grunnnámskeið
Matargerð fyrir karlmenn II
Framhaldsnámskeið

Skrautritun

Saumanámskeið

Bökur
Fríðubökur

Að endursauma föt
og hanna að nýju

Garðyrkjunámskeið

Crazy quilt

Garðurinn allt árið

Fatasaumur /
Barnafatasamur

Trjáklippingar

Skrautsaumur
Baldering
Skattering

Trjárækt
í sumarbústaðalandinu

Förðunarnámskeið

Þjóðbúningur- saumaður

Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Innritun í síma 564 1507
á vef skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is eða
á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans

http:// kvoldskoli.kopavogur.is

Þungir innkaupapokar geta reynt á
bak þess sem ber þá. Sniðug lausn
á því vandamáli eru svokallaðar
innkaupatöskur á hjólum. Í samtali við nokkrar afgreiðsludömur
kom í ljós að slíkar töskur eru að
ná meiri vinsældum hjá yngri kynslóð en áður var.
„Við seljum nokkuð mikið af
svona töskum og höfum haft þær
til sölu í mörg ár,“ segir María G.
Maríusdóttir hjá Drangey í Smáralind. Hún segir að þó að meirihluti
þeirra sem kaupi töskurnar sé
eldra fólk þá hafi það breyst undanfarið, sérstaklega hjá fólki sem
búi í miðbænum. Þar sé erfitt að
fá bílastæði og betra að rölta með
töskuna út í búð.
„Einu sinni voru þessar töskur
kallaðar gömlukonutöskur en það
er löngu hætt,“ segir María og telur
að fólki þyki hagræðing í töskunni
jafnvel þótt ekki sé farið lengra en
úr búðinni og út í bíl. „Þá er fullt
af fólki sem sækir matvörubúðir
með strætisvagni,“ segir María
sem hefur séð þó nokkra með slíkar töskur í Smáralind.
Í Drangey er til sölu ein tegund
af töskunum með ítölsku merki.
„Aðalatriðið er að undir töskunum
séu nægilega sterk hjól því hér er
misjöfn færð á götum úti,“ segir
María og áætlar að um þrír innkaupapokar rúmist í töskunni.
Gréta Oddsdóttir, hjá Tösku- og
hanskabúðinni, er sammála því að
aukinn áhugi sé hjá yngra fólki á

Yngra fólk hefur uppgötvað kosti innkaupataskna á hjólum sem hlífir baki og sparar
bílinn. Taskan fæst í Tösku- og hanskabúðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

innkaupatöskunum. „Það er mikil
eftirspurn eftir töskunum en yngra
fólkið fór að sýna þeim aukinn
áhuga fyrir eins og tveimur árum,“
segir Gréta og telur að töskurnar
séu mest notaðar í matarinnkaupin enda hlífi þær vel bakinu. „Við
erum með eina gerð í augnablikinu
en hugsanlegt er að flutt verði inn
ný týpa með vorinu,“ segir Gréta
en í töskuna passa um tveir innkaupapokar.
„Við höfum verið með töskurnar

í sölu síðustu tuttugu árin,“ segir
Helena Bergmann hjá Þorsteini
Bergmann á Skólavörðustíg. Hún
segir áhugann á töskunum hafa
aukist mikið þegar Bónus opnaði
á Hallveigarstíg. „Þá kom svakalegur kippur,“ segir Helena en
töskurnar seldust upp í kjölfarið.
„Fólk var rosalega feimið við þetta
einu sinni og bara gamlar konur
notuðu töskurnar,“ útskýrir Helena en segir það breytt í dag.
solveig@frettabladid.is

fasteignir
19. JANÚAR 2009

!TVINNUT¾KIF¾RI FYRIR RÁTTA AÈILA

4IL LEIGU REKSTUR ¹ VEITINGASAL Å HJARTA (AFNAR
FJARÈAR MEÈ ÎLLUM TILHEYRANDI BORÈBÒNAÈI
-IKLIR MÎGULEIKAR 5PPL Å SÅMA  
Aukin lofthæð er í allri íbúðinni og innfelld lýsing í loftum að stórum hluta.

Finnbogi Hilmarsson • Einar Guðmundsson • Bogi Pétursson
löggiltir fasteignasalar

Til sölu
Sóltún - 2ja herbergja
75 fm íbúð á jarðhæð í álklæddu lyftuhúsi.
Íbúðin er rúmgóð björt og vel skipulögð.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
V. 22,5 m. Áhv 18,5 m.

Gerplustræti

- Lyftuhús í
Helgafellslandi Mosfellsbæjar

24 vandaðar íbúðir. Húsið stendur á skjólgóðum
stað og frá honum er mikið útsýni. . Húsið er
álklætt að utan sem tryggir lámarks viðhald.
Öllu íbúðum fylgir stæði í bílskýli ásamt
24 stæðum á bílaplani fyrir utan húsið.
Vönduð hönnun og vandaðar innréttingar,
val á milli eik og hvítlakkaðar.
Öll skipti skoðuð!

Rauðamýri - raðhús
Nýtt vandað og fullbúið með gólfefnum 200
fm hús með innbyggðum 27 fm bílskúr.
V. 51,9 m. Áhv 24,0 m
Öll skipti skoðuð

Nánari upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali
Skipholt 29a • Sími: 530 6500 • www.heimili.is

MYND ÚR EINKASAFNI

Útsýni yfir Elliðavatn
Fasteignamarkaðurinn er með
á skrá fjögurra herbergja,
123,9 fermetra íbúð á neðri
hæð með sérinngangi og
verönd við Grandahvarf 2 í
Kópavogi.

L

ýsing: Komið er inn um sérinngang í flísalagða forstofu með fataskápum.
Þaðan liggur parketlagður gangur. Baðherbergi er flísalagt, með
innréttingum með granítborð-

plötu, baðkari, sturtuklefa með
glerhurð,
handklæðaofni
og
glugga. Barnaherbergi er parketlagt. Sömuleiðis hjónaherbergi
sem er með fataskápum á heilum
vegg.
Geymsla er flísalögð og með
skápum. Þvottaherbergi er flísalagt, með vélum í vinnuhæð á
vönduðum innréttingum og vinnuborð með vaski. Stofur eru stórar, bjartar og parketlagðar með
útgangi á verönd til suðausturs.
Eldhús, sem er opið inn í stofu,

er flísalagt, með hvítum sprautulökkuðum innréttingum með granítborðplötu, uppþvottavél sem
er innfelld í innréttingu og eyju
með góðum hirslum og granítborðplötu. Keramikhelluborð er í
eyju og háfur yfir. Gott útsýni er
úr eldhúsi, stofu og af verönd yfir
Elliðavatn, að Bláfjöllum og víðar.
Aukin lofthæð er í allri íbúðinni, 2,75 metrar og innfelld lýsing í loftum að stórum hluta.
Húsið er nýlega byggt og hiti er
í stéttum við húsið.

Fasteignablað
Fréttablaðsins
Viðar Ingi Pétursson
s. 512 5426
vip@365.is

Hrannar Helgason
s. 512 5441
hrannar@365.is

Fremri í atvinnufasteignum
Fasteignasala • Atvinnuhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk.
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'L¾SILEGAR SKRIFSTOFU
H¾ÈIR Å "ORGARTÒNI 

5M  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
TIL LEIGU Å ÖESSU VANDAÈA HÒSI Å
"ORGARTÒNI (ÒSN¾ÈIÈ LEIGIST Å HEILD
SINNI EÈA Å EININGUM FR¹ UM 
FM HVER (LUTI HÒSN¾ÈISINS GETUR
HENTAÈ UNDIR VERSLUN EÈA ÖJËNUSTU
!ÈGANGUR AÈ MËTTÎKU ¹ GÎTUH¾È AUK
MÎTUNEYTIS !LLAR LAGNIR FYRIR TÎLVUR
OG FJARSKIPTABÒNAÈ ERU FYRIR HENDI OG
MÎGULEGT AÈ LEIGJA ALLAN T¾KNIBÒNAÈ TIL
SKRIFSTOFUHALDS 6EL ÒTBÒIN FUNDARHER
BERGI!FAR VEL STAÈSETT EIGN VIÈ EINA AF
FJÎLFÎRNUSTU UMFERÈAR¾ÈUM Å 2EYKJAVÅK
'L¾SILEGT ÒTSÕNI OG N¾G BÅLAST¾ÈI
,AUST TIL AFHENDINGAR NÒ ÖEGAR

"¾JARTÒN +ËPAVOGI

  FM EINBÕLISHÒS MEÈ AUKAÅBÒÈ OG  FM BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM FALLEGA STAÈ VIÈ &OSS
VOGINN ¥ KJALLARA ER STUDÅËÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI SEM MÎGULEIKI ER AÈ ST¾KKA 2¾KTUÈ LOÈ
MEÈ TIMBURPALLI TIL SUÈURS 3TUTT Å SKËLA ÅÖRËTTASV¾ÈI OG ÚESTA ÖJËN 'ËÈ EIGN LAUS TIL
AFH STRAX 6ERÈ   MILLJ

+AMBASEL

  FM RAÈHÒS ¹ ÖREMUR H¾ÈUM AUK   FM BÅLSKÒRS (ÒSIÈ ER VEL SKIPULAGT OG SKIPTIST
MA Å  SVEFNHERBERGI NÕLEGA ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI STËRAR SAMLIGGJANDI STOFUR RÒM
GOTT ELDHÒS OG SJËNVARPSHOL Å RISI 3UÈURSVALIR OG STËR VERÎND TIL SUÈURS (ÒS NÕLEGA M¹LAÈ
AÈ UTAN 3TUTT Å SKËLA OG LEIKSKËLA 6ERÈ   MILLJ

"UGÈUL¾KUR GL¾SILEG  HERBERGJA H¾È

 HERB   FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å FJËRBÕLI ¥BÒÈIN ER MIKIÈ ENDUNRÕJUÈ MA ÎLL GËLFEFNI
INNRÁTTING OG T¾KI Å ELDHÒSI BAÈHERBERGI RAÚAGNIR OG TAÚA OÚ 2ÒMGËÈAR OG BJARTAR STOFUR
OG  HERBERGI 3UÈURSVALIR 3ÁR GEYMSLA Å KJ OG GEYMSLURIS YÙR ALLRI ÅBÒÈINNI 6ERÈ  
MILLJ

(ERJËLFSGATA (AFNARÙRÈI

,INDARGATA JA HERB ELDRI
BORGARAR

'RËFARSM¹RI +ËPAVOGI

'RANDAHVARF +ËP 'L¾SILEG
RA HERBNEÈRI H¾È

LFHËLSVEGUR +ËP .EÈRI
SÁRH¾È

&LËKAGATA  HERB M
BÅLSKÒR

(ÎRÈALAND RA HERB

  FM RA HERB NEÈRI H¾È MEÈ
SÁRINNGANGI OG VERÎND ¥BÒÈIN ER HÎNNUÈ OG
INNRÁTTUÈ ¹ VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT
!UKIN LOFTH¾È ER Å ALLRI ÅBÒÈINNI   METRAR
OG INNFELLD LÕSING Å LOFTUM AÈ STËRUM HLUTA
&R¹B¾R STAÈSETN VIÈ OPIÈ SV¾ÈI -IKIÈ ÒTSÕNI
YÙR %LLIÈAVATN OG VÅÈAR

&ALLEG OG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM  HERB
NEÈRI SÁRH¾È Å FJËRBÕLI AUK   FM SÁRST¾ÈS
BÅLSKÒRS .ÕJAR INNRÁTTINGAR OG T¾KI Å ELDHÒSI
ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI OG NÕ GËLFEFNI &ALLEGT
ÒTSÕNI ÒR STOFUM YÙR BORGINA TIL NORÈURS OG TIL
SJ¹VAR OG ÒTG ¹ SUÈURSVALIR 6ERÈ   MILLJ

+RISTNIBRAUT ÅBÒÈ ¹ EFSTU
H¾È MEÈ ÖAKGARÈI

'LAÈHEIMAR JA p RA HERB

!USTURBERG RA HERB

3ËLTÒN RA HERB

(ALLAKUR 'ARÈAB¾ JA
HERB

+AMBASEL JA HERB

'ALTALIND +ËPAVOGI JA
HERB

,AUGAVEGUR

'L¾SILEG  FM RA HERB ÅBÒÈ ÖMT SÁR
GEYMSLA Å HÒSI ELDRI BORGARA 4VENNAR SVALIR Å
SUÈUR OG VESTUR AÈRAR YÙRBYGGÈAR 3ÁR ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU OG MJÎG GOTT AÈGENGI FYRIR
FATLAÈA 6ERÈLAUNALËÈ &R¹B¾R STAÈSETNING
NIÈUR VIÈ SJË 6ERÈ   MILLJ

  ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È AUK   FM SÁR
GEYMSLU Å KJ OG TVEIMUR BÅLSKÒRUM 3TËRT ELD
HÒS MEÈ EYJU OG GRANÅTI ¹ BORÈUM STËRAR STO
FUR OG  HERBERGI ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR
²R ELDHÒSI OG STOFU ER ÒTGANGUR ¹ STËRAN
ÖAKGARÈ MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI YÙR BORGINA OG
TENGI FYRIR HEITUM POTTI 6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEG OG BJÎRT  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ
MEÈT   FM GEYMSLU Å NÕLEGU FJÎLBÕLI ¹
!RNARNESH¾ÈINNI 3VALIR Å H¹ SUÈUR ÒT AF
STOFU %LDHÒS OG BAÈHERBERGI MEÈ FALLEGUM
EIKARINNRÁTTINGUM (ITI Å GËLÙ ¹ BAÈHERB OG
ÖVOTTAHERB 3ÁRINNGANGUR AF SVÎLUM !4(
(6 5-   -),,* 6ERÈ   MILLJ

 FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å ÖESSU EFTIRSËTTA
LYFTUHÒSI FYRIR ELDRI BORGARA 3UÈURSVALIR OG
SÁR GEYMSLA Å KJALLARA 3TËRKOSTLEGT ÒTSÕNI
!ÈEINS TV¾R ÅBÒÈIR ¹ H¾È ®LL ÖJËNUSTA OG
FÁLAGSÖJËNUSTA Å HÒSINU (ÒSVÎRÈUR ,AUS
STRAX 6ERÈ   MILLJ

&ALLEG   FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È
¥BÒÈIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ MA INNRÁT
TINGAR GLUGGAR OG GLER OG RAFMAGNS OG
HITALAGNIR "JÎRT STOFA BORÈSTOFA HJËNAHERB
MEÈ GËÈU SK¹PAPL¹SSI OG BAÈHERB MEÈ
HORNBAÈKARI 3TËRAR HELLULAGÈAR SUÈVES
TURSVALIR MEÈ MARKÅSU OG GËÈRI LÕSINGU
6ERÈ   MILLJ

"JÎRT OG VEL SKIPULÎGÈ   FM ÅBÒÈ ¹
JARÈH¾È EKKERT NIÈURGRAÙN OG MEÈ SÁR GARÈI
¹ ÖESSUM RËLEGA STAÈ ¶VOTTAHERBERGI INNAN
ÅBÒÈAR ,AUS TIL AFH STRAX 6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEGT   FM PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
MEÈ  FM INNB BÅLSKÒR )NNRÁTTINGAR ERU
VANDAÈAR 0ARKET OG KÅNVERSK SKÅFA ERU ¹
GËLFUM !UKIN LOFTH¾È ER Å STOFUM OG ELDHÒSI
3TËRAR SVALIR TIL NORÈURS ÒT AF STOTUM 3TËR
OG R¾KTUÈ LËÈ MEÈ STËRRI VERÎND TIL SUÈURS
6ERÈ   MILLJ

 HERB   FM EFRI H¾È AUK   FM
BÅLSKÒRS 3TËRAR OG BJARTAR STOFUR  HERB AUK
FATAHERB OG NÕLEGA ENDURNÕJAÈ BAÈHERB
(ÒS NÕLEGA VIÈGERT OG M¹LAÈ AÈ UTAN
2¾KTUÈ LËÈ (ITI Å INNKEYRSLU OG STÁTTUM
6ERÈ   MILLJ

  FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È ¹SAMT   FM
BÅLSKÒR "JÎRT STOFA MEÈ ÒTGENGI ¹ SUÈURSVALIR
RÒMGOTT ELDHÒS OG  GËÈ HERBERGI 3TUTT Å
SKËLA ÅÖRËTTASV¾ÈI OG ÚESTA ÖJËNSTU 6ERÈ
  MILLJ

 FM ENDAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINNGANGI
OG GLUGGUM ¹ ÖRJ¹ VEGU &LÅSALAGÈAR SVALIR TIL
SUÈVESTURS ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR OG SÁR
GEYMSLA Å KJALLARA&ALLEGT ÒTSÕNI TIL VESTURS
ÒR STOFU 6ERÈ   MILLJ

2EKAGRANDI JA HERB

'ËÈ   FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È Å VESTURB¾NUM
2ÒMGËÈ OG BJÎRT STOFA MEÈ ÒTGANGI ¹
TIMBURPALL MEÈ SKJËLVEGGJUM Å SUÈVESTUR 3ÁR
GEYMSLA OG SAMEIGINL ÖVOTTAHERBERGI ¹ H¾È
6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEG  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È ¹ ÖESSUM
EFTIRSËTTA STAÈ Å &OSSVOGI ÖMT SÁR GEYMSLA Å
KJ ¥BÒÈIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ TD INNRÁTTING
Å ELDHÒSI BAÈHERBERGI GËLFEFNI OG INNIHURÈIR
3TËRAR SVALIR TIL SUÈURS 6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ
TVENNUM SVÎLUM ¥BÒÈINNI FYLGIR   FM
STËR SÁR GEYMSLA Å KJALLARA OG ST¾ÈI Å LOKAÈRI
BÅLAGEYMSLU 3TËRAR OG BJARTAR STOFUR MEÈ
ÒTSÕNI AÈ %SJU OG YÙR BORGINA TIL AUSTURS OG 
RÒMGËÈ HERBERGI  6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR ÒR
EIK 3KJËLGËÈAR SVALIR TIL SUÈURS

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT   FM SÁR
GEYMSLU ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFUGANG
OPIÈ ELDHÒS MEÈ NÕLEGUM INNRÁTTINGUM
OG ÒTGANGI ¹ SUÈURSVALIR BJARTA STOFU  SVEFN
HERBERGI OG BAÈHERBERGI MEÈ STURTUKLEFA
-IKIL LOFTH¾È UM   METRAR OG GIFSLISTAR Å
LOFTUM 6ERÈ   MILLJ

4), 3®,5 %¨! ,%)'5

 JÒNÅ TORG p 3J¹LANDI 'ARÈAB¾  ¹RA OG ELDRI

'L¾SILEGT  ÅBÒÈA FJÎLBÕLISHÒS Å 3J¹LANDI Å 'ARÈAB¾ ¾TLAÈAR FËLKI  ¹RA OG ELDRI 5M ER AÈ
R¾ÈA JA OG JA HERB ÅBÒÈIR FR¹ UM   FM UPP Å UM   FM "ÅLAGEYMSLA FYLGIR ÚESTUM
ÅBÒÈUM 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR FR¹ "RÒN¹S OG VÎNDUÈ T¾KI (ÒSIÈ ER KL¾TT AÈ UTAN AÈ MESTU
MEÈ LITAÈRI ¹LKL¾ÈNINGU "YGGINGARAÈILI ER "YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS 4EIKN OG
N¹NARI UPPL ¹ SKRIFSTOFU !4( ¥"²¨)2.!2 '%4! %)..)' &%.')34 4), ,%)'5

,ANGALÅNA 3J¹LANDI 'ARÈAB¾ .ÕJAR ÅBÒÈIR

'L¾SILEGAR JA  HERB ÅBÒÈIR SEM ERU FR¹  FM UPP Å  FM 6ANDAÈAR SÁRSMÅÈAÈAR
INNRÁTTINGAR FR¹ "RÒN¹S 3ËLBEKKIR OG BORÈPLÎTUR ÒR GRANÅT (ITAKERÙ Å GËLFUM 3T¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU FYLGIR ÚESTUM ÅBÒÈUM"YGGINGARAÈILI ER "YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS
HF 4EIKN OG N¹NARI UPPL ¹ SKRIFSTOFU

"REIÈAVÅK JA p RA HERB
M BÅLSKÒR

.ESVEGUR JA HERB LAUS
STRAX

4ËMASARHAGI JA p RA
HERB

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK SÁR GEYMSLU
OG   FM BÅLSKÒRS 2ÒMGOTT ELDHÒS MEÈ
ÒTBYGGÈUM GLUGGUM  RÒMGËÈ HERBERGI
SJËNVARPSHOL OG STËR STOFA %IKARPARKET OG
ÚÅSAR ¹ GËLFUM 3TUTT Å SKËLA 6ERÈ  
MILLJ

 FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINNGANGI .Õ
INNRÁTTING Å ELDHÒSI "JÎRT STOFA MEÈ STËRUM
OG GËLFSÅÈUM GLUGGA ²TGENGT Å GRËINN GARÈ
ÒR BORÈSTOFU 6ERÈ   MILLJ

¶ËRÈARSVEIGUR JA HERB
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Bílar til sölu

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

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.

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

Viðgerðir

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

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Húsaviðhald

Staðgreiðsla í boði. 200500 þ.

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

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

Jeppar
Til leigu 4 herb íb Skugga 101R, svalir, bílsk. 150þ mán+hússj. m/hita.
S8249098
Fiat McLouis 264 f.skr 4/2006 ek 21
þ.km, bsk sólarsella, snúningsstólar,
loftnet f. tv og talstöð ofl. Verð kr
5.900.000 Glæsilegur bíll.

Nissan Navara ‘05 ek. 91þ. V. 1990þ.
Áhv. 1700þ. S. 894 5000.

Vespur
Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes
Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

Hreingerningar
SPARAÐU
BENSÍN
!
NOTAÐU
FJARSTÝRÐANN RAFMAGNSBÍL FRÁ
VDO. VDO BORGARTÚN 36 588 9747
www.vdo.is
VW Transporter langur 15/10/’07 diesel. Ek. 19þ.km. Dráttarkr. Ásett verð
5,530þ. V. 2,6 án vsk. S. 892 8511.
Lancer Station 4x4 Verð.55Þúsund.
Þarfnast lagfæringar. Sími: 8978779

Tilboð

Lancer Station árg ‘97, ek. 199 þús,
ný tímareim, sko ‘09. Verð 145 þús. S.
659 3459

Fjórhjól
Göruskr. 2 manna fjórhjól óskast.
Polaris 800 eða CanAm. Og kerra. Stgr.
S. 894 3755.

Vinnuvélar

Ford Ecoline 350. Árg ‘79. Húsbíll V.
550 þús. Ford Ecoline 350. 15 manna.
Árg ‘86. Þarfnast viðgerðar á body.
V.270 þús. Uppl s 894 7337.

Wrangler Sahara

Jeep Wrangler Sahara 4.0L. 2004 árgerð.
Ekinn aðeins 34þ.km ! Sjálfskiptur. Einn
eigandi. Innfluttur nýr. Abs - Álfelgur Fjarlæsingar - Ofl, Verð 2.590þ.

Gullmoli

Sparneytinn dísel jeppi

VW Touareg R5 disel 3/2006. Ekinn 57
þús. km. Sem nýr. VW brettakantar og
sílsar. Key less Go. Loftpúðafjöðrun.
Xenon. Premium Krikket leður. Ofl.
Verð: 5.990 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Fjölplógar

Aflvélar ehf www.aflvelar.is S: 4800000

Sjálfsk. bíll - Tilboð 150
þ!

Til sölu tvær 3ja dekka hörpur. Dekk
stærð 4x1,25. Matari, kalkbrjótur bilaður. Cat rafstöð 400 kw. Þarf að yfirfara
vél 380 kw. Dutch rafstöð, biluð vél.
Mitchican hjólaskófla 175 þarfnast ath
á skiptingu. Uppl í s 894 7337.

Bátar

500-999 þús.
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

1-2 milljónir

Skemmtibáturinn NAFNI 6901 er til
sölu. Ný vél, hældrif, síðustokkar, stýri,
plotter, talstöð, lensidælur o.fl. Vagn
fylgir. Verð kr. 2,5 millj. Sími: 864 4589

Hjólbarðar
Til sölu Chevy Van Fjallabíll og Húsbíll.
Árg. 1974? Skráður 7. manna.350 cd
vél, árg. ‘88 og fullt af auka búnaði í
bílnum. Skoða ýmis skipti. Uppl. í síma
899 2844.

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

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.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

Pípulagnir

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

Ástandskoðun fasteigna. www.matfasteigna.is S. 694 1385.

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.

A - Ö smíðar ehf.

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

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.

Stífluþjónusta

Tölvur

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

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

Viðgerðir

Vandaðar tölvuviðgerðir

Varahlutir

Bílar óskast

Uppsetning og Þjónusta
á öllum dyrasímakerfum.

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

Negld jeppadekk til sölu. Nokia st.
265/70R17 sem ný, v. 35þ. stk. fæst á
20þ. S. 892 5946.

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

Rafvirkjun

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

Fjármál

2 milljónir +

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

Iðnaður

Bókhald

Bókhald, skattskýrslur, laun og vsk.
Lækkaðu kostaðinn. S. 699 7371,
Bónusbókhald ehf.

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL, árg.
7/2003, ek. 68þ.km, 1.8L Beinskiptur,
Xenon ljós, Kastarar, Spoiler, Þakbogar,
Verð 1.590þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2.
S. 567 2700.

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO X 4X4,
árg.8/2008, ek.4þús.km, Leður, lúga,
lágt drif, bakkskynjarar, Glæsilegur bíll,
hlaðinn aukabúnaði!! Verð 4390þús.kr,

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

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

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

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

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

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

Vy-þrif ehf.

0-250 þús.

GULLMOLI! Suzuki Baleno, ‘97 árg. ssk.
Ek. 160þ. Sk. 10. V. 120þ. S. 858 6727.

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

7 manna Nissan Patrol árg. ‘93 3l diesel
turbo. 38“ br. á body og hækkunarsett.
Nýupptekin vél. V. 500þ. S. 848 8183.

Opel Astra árg. ‘97, 5 dyra, ek. 120 þús.
heilsársdekk, CD, skoðaður út árið.
Eyðir litlu. Ásett verð 240 þús. Tilboð
150 þús. S. 841 8955.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

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

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

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

Búslóðaflutningar S. 555
6363 & 899 7188.

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

Búslóðaflutningar

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

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000
Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára
reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821
6839, Stefán.

Nudd
Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar
Til sölu
Barnavagn 20þ., barnarúm 20þ., nýl.
uppþvottav. á 50þ., þvottav. á 50þ.,
íssk. 10þ., hornsófi á 5þ., skiptib. á 5þ.,
eikar eldhúsb. +4 stólar (stækkanlegt)
á 30þ., hjónarúm á 6þ., kommóða á
10þ. Uppl. í s. 858 7501 & 616 6205.
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Óskast keypt

Snyrting

Óska eftir að kaupa 400 - 800 lítra
fiskabúr gegn staðgreiðslu s. 699 7898
Til sölu poodle-hundur 7.mánaðar.
Verð 50 þús. Uppl. í s. 553 0562 &
858 7621.

Handfærarúllur óskast, DNG eða BJ
5000 Uppl. í s. 770 5144.

3 kisur, blíðar og góðar, fást gefins.
Saman eða í sitthvoru lagi. Aðeins
góð heimili koma til greina. Uppl. í s.
692 9138.

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

Er tölvan biluð?

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

Hestamennska

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

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

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
Hanna og smíða stiga. Fást á
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s.
894 0431.
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

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

Tölvur

Til bygginga

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.

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

Stórglæsileg ný 3ja herb, íbúð í lyftuhúsi vestur í bæ. Stórkostlegt útsýni.
Verð kr. 100.000.000 á mán. Uppl. í
síma 895 8340.
Herb. til leigu í Garðabæ. Öll aðst. innif.,
eldh., þvottah. & baðherb. Internet &
TV. Leiga 30þ. á mán. S. 899 4629.
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.

Pláss til leigu á Smiðjuvegi, 320 fm.
Hentar vel fyrir heildsölu eða lager. S:
8960551.

Geymsluhúsnæði
geymslaeitt.is

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

www.buslodageymsla.is

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

geymslur.com

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

Bílskúr
„Óskast“ Vantar bilskúr 28-40m2 að
minnstakosti 3 mánuði. Helst i breiðholti.
greiðslugeta 25þ angant@simnet.is

Hlíðar 105

Húsnæði í boði

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

Gott 2 hæða einbýlish. á fráb. stað,
stór og góður sér garður og bílast. Stutt
í allar áttir. 120þ.m/hita. Laust núna.
Uppl. í s. 863 3328/ (8460408 e.kl.13)
30fm stúdíóíbúð til leigu fyrir fullorðinn einstakling í Smárahverfinu, mjög
rólegt og gott hús. S. 867 1158.

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

Falleg og bjørt 3 herbergja 90 fm íbúð
til leigu i Vesturbænum. Laus strax.
Leiga 130.000 . Beautiful 2 bedroom
90 sqm apartment for rent in Center
of Reykajvík. Available now. Rent
130.000kr per month.
6180169

Atvinna í boði
Veitingahús í Kópavogi
Íslenskumælandi starfsfólk óskast. Æskilegur aldur 30+.
Upplýsingar í síma 899 3258 &
869 5037.

Hveragerði

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

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

www.heimkynni.is

Námskeið

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

3-4 herbergja íbúð í 101
Rvk
Til leigu 90 m2 íbúð á besta stað
í 101, getur leigst með húsgögnum.
Skammtíma eða langtímaleiga
verð 120 þús á mánuði
Uppl. Gefur Sverrir í s. 661-7000

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

Ýmislegt
Óskum eftir að kaupa góð handverkfæri, raflagnaefni, doka og pípulagnaefni aðeins á GÓÐU VERÐI. Uppl. í síma
696-2064 / 696-2071

Kennsla
Lærðu að græða pening á netinu www.
teitur-gudnason.com/namskeid

Ökukennsla
Heilsuvörur

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.

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK. Long term
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT
TV, laundry room. Price from
38.000 ISK. Dalshraun HFJ &
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.
Herbergi eða íbúð til leigu í
KAUPMANNHÖFN fyrir 100% reyklausan reglusaman og ábyrgan einstakling
í námi eða starfi. Uppl og fyrirsp á
fossar@visir.is
Til leigu lítil og falleg kjíbúð í rvk109 fyrir reyklausan og reglusaman
einstakling. Uppl og fyrirsp á fossar@
visir.is

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

Dýrahald

Vesturbær

Nudd - Japanska baðið

Rúmgóð og björt 2 herb íbúð á
Völlunum HFN. Reykl.& gæludýral.
ískápur og uppþv.vél fylgir. S. 8985197.

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

Exclusive tantra massage

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.

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

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.
Falleg 60 fm 2 herb ibud til langtima
leigu i 104. S: 8447829
4 herb. íbúð í 101 verð 140 þúsund,
hita & rafm. innifalið. Sími 899 2230.
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!

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

Húsnæði óskast
Reglus. skilvís kona um 60 vantar
2herb. íbúð í langt.leigu í 104, 105 eða
vesturbæ Gr.geta 70-80.000. Uppl. í s.
695 2134.

Til sölu Miniature Pincher
hvolpar!

Foreldrar innfluttir verðlaunahundar
með 1 fl. Dóma. Ættbók HRFÍ. Uppl.
í S. 843 4384 eða á http://minpin.
bloggar.is/

Helgarstörf / Aukavinna
Bakarameistarinn Mjódd,
Húsgagnahöllinni og Suðurveri
óskar eftir duglegu afgreiðslufólki um helgar, 20 ára og eldra.
Umsóknareyðublöð á netinu
www.bakarameistarinn.is eða
nánari uppl. í s. 533 3000 milli
kl. 10-16.
Sölumaður óskast Fánasmiðjan á
Þórshöfn (www.fanar.is) óskar eftir að
ráða metnaðarfullan starfsmann m.a. í
sölu- og markaðsmál. Góð tölvukunnátta skilyrði. Upplýsingar veitir Karen í
síma: 897 5064 / karen@fanar.is

Verkefnaöflun

Iðnaðarfyrirtæki óskar eftir starfsmanni
til verkefnaöflunar. Umsóknir sendist á
stjornustal@stjornustal.is
Stýrimann vantar á 100 tonna línubát/
dragnótabát frá Grindavík uppl simi
8977156
MATRÁÐUR óskast til starfa á
Meðferðarheimilið
í
KrýsuvíkÁhugasamir leggi inn umsókn á netfangið lovisa@krysuvik.is
Vantar ömmu/frænku til að hjálpa til
á sveitaheimili norðurl.vestra, s. 456
7617.

Atvinna óskast
Málarar með góða reynslu vinna bæði
úti og inni. Allur vinnutími hentugur.
Einnig er um að ræða byggingarvinnu
ofl. S. 857 7638.
Smiði vantar vinnu. Áhugasamir hafið
samb. í s. 847 0638.
Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Atvinnuhúsnæði

5-6 herb 203 f. raðhús í Grafarholti til
leigu Gæludýr leyfð Uppl í s 699 67 01

71fm 3herb í vesturbæ Hafn. 2svefnh,
stofa, forstofa, eldh og þvottahús. 100þ
á mán m. hita/rafm. Uppl: 8964501

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

Tilboð óskast sent á smaar@frettabladid merkt Íbúð-505

Til leigu 200 fm verslunar/skrifstofuhúsnæði á jarhæð í Bæjarlind. Hagstætt
verð. Uppl. í s: 8404485

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

Fæðubótarefni

9 Daga Aloe Vera Hreinsiprógram! S.
772 2885 Sigríður & Kristján, 435@
aloelive.is

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.

65 m2, Kambsv. Rvk, stutt í alla þjón,
eigin inng. reglusemi, langtímaleiga, frá
1.mars, uppl. itishanna@gmail.com

Til leigu 3ja herb. íbúð á 3ju hæð
í góðu fjölbýlishúsi í Vesturbænum.
Lyfta. Laus strax. Uppl. í s. 896 0650

Perform.is - Landsins mesta úrval af
fæðubótarefnum. 10-30% afsláttur í
janúar!

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

Nokkur góð herb. í 104 Rvk., lækkað
verð. Uppl. í s. 697 8720.
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.

Tilkynningar
Umhverfis og sjávarútvegsráðherra
óskast í vinnu.

Til leigu iðnaðarhúsnæði 130-700fm
í Garðabæ. Hátt til lofts, stórar innkeyrsludyr, laust strax. Uppl. í síma
480-0000.
Til leigu 107 m2 mjög snyrtilegt iðnaðar/skrifstofupláss í Hfn. 35m2 vinnusalur. Stór hurð 4,2m og flísar. Tvær
36m2 skrifstofur með öllum lögnum
og smáeldhús. Upplagt fyrir hönnun,
skrifstofur, heildsölu, léttan iðnað. S.
6601060
Til leigu v/Helluhraun í Hafnarfirði iðnaðarhúsnæði 200fm + 90 fm öflugt
milliloft, mikil lofthæð. Innkeyrsludyr
h.4,5m. S. 898 3420.

Með einu pennastriki gæti
Alþingi skapað okkur grundvöll
fyrir tugi þúsunda vel launaðra starfa við smábátaveiðar.
Fiskimiðin gætu gefið okkur
tífalt - tuttugufalt jafnvel ennþá
meira ef við hugsuðum jafnvel
um þau eins og Laxveiðiár og
landið okkar. Við erum að eyðileggja fiskimiðin. Fiskiskipin
draga þung veiðifæri eftir botninum, skafa og brjóta allt niður,
svo lífríkið heftur ekkert skjól.
Ef þjóðin sæi þennan atgang
upp á á þurru landi þá mundi
hún stoppa þetta á stundinni.
Aðalsteinn.
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Róttækt jafnrétti

J
W W W G I T A R S K O L I  I S

Golfveisla

afnréttisþing var haldið í fyrsta skipti
fyrir helgina, sem var merkilegt fyrir
margra hluta sakir. Það er mjög þarft
að fólk sé minnt á mikilvægi jafnréttis,
og bæði vekja athygli á því hvaða áföngum hefur verið náð en líka hvað þarf að
gera. Og það er svo sannarlega mjög margt
sem enn á eftir að gera til þess að jafnrétti kynjanna verði náð. Ég get líka verið
algjörlega sammála ráðherra jafnréttismála um að það sé bráðnauðsynlegt að nýta krafta beggja kynja og
að Íslendingar hafi hreinlega ekki
efni á því að mismuna kynjunum.
Ég las líka í tengslum við þetta
þing að gert sé ráð fyrir því, miðað
við þróun mála undanfarin ár, að
kynbundinn launamunur muni
haldast fram yfir árið 2070. Mér
finnst samt ekki ólíklegt að þar
hafi ekki verið tekið með í reikn-

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

inginn að á síðasta ári hafði launamunurinn aukist heilmikið. Það er eitthvað sem
við eigum alls ekki að sætta okkur við og
eitthvað sem við á þessu svokallaða nýja
Íslandi verðum hreinlega að breyta.
Það vakti líka athygli mína að um leið og
ráðherrann hafði minnst á róttækar breytingar til að jafna rétt kynjanna, eins og til
dæmis kynjakvóta, hljóp fólk upp til handa
og fóta og eitthvert félag sakaði jafnréttisráðherrann um að þekkja ekki hugtakið
jafnrétti. Þó að kynjakvóti sé ekki endilega
lausnin þá
er samt tími kominn á róttæk ráð, í þessum málum
eins og öðrum. Það er
nefnilega þannig í þessu
nýja samfélagi okkar að
það gerist ekkert af sjálfu
sér. Það breytist ekkert
nema við breytum því.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Ég sé að þú þarft
að taka til í fjármálunum.

Ég sé að þú ekur bíl...
og að þú ert ekki með
ofnæmi fyrir leðri.

[g{`g#

Ég sé að þú ert í viðskipt- Og svo ertu svo Má ég fá
nískur að þú
um við Landsbankann
veskið
færð lánaðar
og þú átt tvö... ekkert
mitt
sérstaklega falleg börn. bækur í stað þess aftur?!
að kaupa þær!

&%.#.%%
*#Vega#"&%c¨ijge{h`V[Zg
&*#Vega"-c¨ijg
'(#Vega"(c¨ijg)\da[YV\Vg
'+#Vega",c¨ijg

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Viltu finna
blettahreinsinn?

Aðeins of
hörð viðbrögð!

Palli, ég ætla að biðja þig
um að slá grasið í dag.

<A¡H>A:<6G<DA;;:G >G
=Z^bh[Zg^g W_V \a¨h^aZ\Vg \da[[Zg^g  kdg i^a 8dhiV 7VaaZcV!
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{g#ÏkdgW_jbk^_V[c[gVbijee{[Zg^g VghZb\^hiZg]^cjb
h`Zbbi^aZ\VW¨:aEjZgidYZHVciVBVg^Vd\he^aV{b^hbjcVcY^
\da[kaajb { hk¨^cj 6i]# VZ^ch bdg\jckZgjg ^cc^[Va^cc d\
{`kZ^cc[_aY^\da[]g^c\_VZ[i^gaZc\Y[ZgVg#
:^cc^\ZgWd^[g{W¨g g^\\_Vc{iiV[Zg)\da[YV\Vg¶iV`bVg`V
\da['(#Vegan[^ghjbVgYV\^cc[nghiV#
;g{W¨gc_jc\{]gZ^ciigaZ\jb`_gjb#

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Dýrasálfræðingur

Það eru allir
að segja að
ég sé svo
sóðalegur.

B_\iV`bVg`Vjg[_aY^h¨iVWd^
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■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Mjási, segðu nú
eitthvað fallegt við
þjónustustúlkuna.
Köttur.
Já.

K^ch¨ajhij
\da[hk¨^c
8dhiV7VaaZcV
CdkdHVcXi^EZig^
H]Zggn<da[

■ Barnalán
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég mun
alltaf styðja
þig til að
lesa Solla
mín.

Pabbi, má ég
fá 2.495 krónur
fyrir bókum í
bókaklúbbnum?

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!

H`\Vg]aÂ&-&%*GZn`_Vk`Hb^*.*&%%%;Vm*.*&%%&
6`jgZng^hb^/)+&&%..lll#]Z^bh[ZgY^g#^h

Auðvitað.

Litla skrítna skrímslið, og
Hvaða
með fylgir draugur sem
bækur ertu
glitrar á í myrkri.
að panta?
Ráðgáta tvíburanna, og
með fylgir stækkunargler til
að leysa gátuna.
Og Smáhestaklúbburinn,
og með fylgir leikfangahestur.

Þetta eru ekki
bækur... þetta
eru leikföng
með orðaleikjum!

ÚTSALA
Ofnar, helluborð og háfar með allt að 63% afsl.
Sjálfvirkar kaffivélar frá Gaggia og Saeco með miklum afslætti

Kæliskápar á mjög góðu verði

Búsáhöld og gjafavara með allt að 56% afslætti
Frábær tilboð á hljómtækjum og
sjónvörpum frá Denon og Toshiba
William Bounds pipar- og
saltkvarnir - 30% afsláttur

Canton hátalarar
með 50% afslætti

WilliamBounds
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Atli samdi fyrir Nixon/Frost
Íslenska tónskáldið Atli Örvarsson kom að gerð tónlistarinnar
við kvikmyndina Nixon/ Frost.
Lærimeistari Atla, Hans Zimmer, er opinberlega skráður fyrir
tónlistinni en Atli var í hópnum
sem samdi hana. Nixon/ Frost
hefur fengið lofsamlega dóma, var
meðal annars tilnefnd til Golden
Globe sem besta mynd ársins. Tapaði þar fyrir Slumdog Millionaire
í leikstjórn Danny Boyle. Hún er
engu að síður sögð líkleg til að
hljóta Óskarstilnefningu þegar
þær verða tilkynntar 22. janúar.
Atli hefur áður unnið með Hans
Zimmer við gerð tónlistar við vinsælar myndir. Ber þar helst að
nefna síðustu myndina í sjóræningja-þríleiknum Pirates of the
Caribbean og Simpsons: The Movie

OPNUNARMYNDIN
SKÓLABEKKURINN

REFURINN & BARNIÐ

WWW.GRAENALJOSID.IS - WWW.AF.IS

SÍMI 564 0000

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

SAMDI FYRIR RON HOWARD Atli Örv-

arsson var hluti af teymi Hans Zimmer
sem semur tónlistina við stórmyndina
Frost/Nixon en líklegt þykir að hún
hreppi tilnefningu til Óskarsins.

auk hinnar ofurvinsælu Iron Man
með Robert Downey Jr. í aðalhlutverki. „Allir þessir stóru karlar í
þessum geira hafa heilan her af
aðstoðarmönnum í kringum sig en

fæstir af þeim gefa lærlingunum
einhverja viðurkenningu. Zimmer
er hins vegar mikill snillingur og
gefur öllu sínu starfsfólki kredit,“
sagði Atli við Fréttablaðið þegar
hann hafði nýlokið við að semja
tónlist með Zimmer við sjóræningjamyndina.
Atli hefur að undanförnu unnið
að gerð sinnar eigin tónlistar við
kvikmyndir á borð við Vantage
Point, Babylon AD og nú síðast
Thick as Thieves en hún skartar
hjartaknúsaranum Antonio Banderas í aðalhlutverki auk óskarsverðlaunahafans Morgan Freeman. Samkvæmt vef imdb.com
fæst Atli nú við tónlist kvikmyndarinnar The 4th Kind en aðalhlutverkið í þeirri mynd er í höndunum á Millu Jovovich.
- fgg
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VINSÆLL Logi er vinsæll meðal kvenþjóðarinnar og þær Bríet, Freyja og Aldís brostu út að eyrum þegar leikmaðurinn sat fyrir á

mynd með þeim.
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Logi umvafinn kvenfólki
Auðunn Blöndal bauð til
veglegrar veislu á fimmtudagskvöldið til að fagna
fyrsta þætti Atvinnumannanna okkar. Logi Geirsson,
stjarna fyrsta þáttarins,
var að sjálfsögðu á svæðinu.

HÖRKU SPENNUMYND ÚR SMIÐJU

- S.V., MBL

LUC BESSON
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 og 10.20
CHANGELING
kl. 6 og 9

12

TAKEN

16

kl. 6, 8 og 10

16

„Hann er bara stofnun eða eins
og strákarnir í landsliðinu segja,
Logi er bara spaði,“ segir Guðjón
Guðmundsson, íþróttafréttamaður
Stöðvar 2 og fyrrum aðstoðarþjálfari íslenska landsliðsins. Hann
var einn fjölmargra gesta Auðuns Blöndal á Steak & Play þegar
fyrsti þáttur af Atvinnumönnunum
okkar var frumsýndur á fimmtudagskvöld. Stjarna þáttarins var
enginn annar en Logi Geirsson og
var gerður góður rómur að þættinum enda þykir Logi einstaklega

A Hannes Þór Halldórsson, leikstjóri
þáttanna, og Hilmar Björnsson,
sjónvarpsstjóri Stöðvar 2 Sports, voru
ánægðir með fyrsta þáttinn.

skrautlegur og skemmtilegur persónuleiki. „Þetta er einhver besti
og skemmtilegasti íþróttaþáttur
sem ég hef séð og Logi er bara
náttúrlega eins og hann er, algjört
séní,“ bætir Guðjón við.

Gaupi lýsir Loga Geirsson við stofnun,
hann hafi gjörsamlega allt til brunns
að bera. Guðjón horfði á þáttinn ásamt
Formúlu 1-kónginum Gunnlaugi Rögnvaldssyni.

Ragnar Óskarsson handboltamaður
skemmti sér með Audda og Sveppa.

Dúllulegt dútl skortir smelli
Ótrúleg saga byggð á sönnum atburðum um baráttu einstæðrar móður við spillingu, morð, mannshvörf og lögregluyﬁrvöld.
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VIP

THE SPIRIT
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FOUR CHRISTMASES

kl. 10:10

7

YES MAN

kl. 5:50 - 8 - 10:20

7

YES MAN

kl. 8

VIP

THE SPIRIT

kl. 10:20

BOLTI 3-D m/ísl. tali

kl. 5:50

CITY OF EMBER

AKUREYRI
BEDTIME STORIES

kl. 8

L

kl. 10
kl 8

16

L

ROCKNROLLA
YES MEN

kl. 5:50

7

THE CHANGELING

kl. 10

16

TWILIGHT

kl. 8

12

BEDTIME STORIES

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8:10 - 10:20

DIGTAL L

THE SPIRIT

kl. 10:10

16

ROCKNROLLA

kl. 8 - 10:20

DIGTAL 16

SÓLSKINSDRENGUR

kl. 8

L

YES MAN

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

TWILIGHT

kl. 10:10

12

BOLT 3-D m/ísl. tali

DIGTAL-3D
DIGTAL-3D

12

BEDTIME STORIES

7
L

KEFLAVÍK
kl. 8

7

L

Sindri Már Sigfússon er mikill
hæfileikapiltur sem hefur gert
margt merkilegt þrátt fyrir ungan
aldur. Hann byrjaði einsamall með
Seabear og gerði heimaföndraða
plötu fulla af lágstemmdri kassagítarmúsík. Seabear stækkaði í
sjömanna grúppu sem gerði hina
mjög góðu plötu The Ghost that
carried us away. Á plötunni var
hljóðheimur Seabear nokkuð fastur fyrir, kúl og artí kántrískotið popprokk sem stundum minnir á indiebönd frá 9. áratugnum.
Líklega af því að Sindri vill ekki
rugla í hljóðheimi Seabear en er að
springa af sköpunarkrafti kemur
hann nú með sólóplötuna Clangour.
Þar leyfir hann sér allan fjárann
og er gjörsamlega óhræddur við
tilraunir. Það er bara ekki nóg.
Maður gerir miklar kröfur til
Sindra og hann er vissulega snjall
og klár sem fyrr. Nostrað hefur
verið við hljóðræn smáatriði, raddútsetningar eru metnaðarfullar

og „fundin hljóð“ og óvænt útspil
fylla upp í öll göt. Þessi plata er
klár í ferðalagið en það hefst bara
aldrei – í mesta lagi er farinn
hringur um hverfið. Platan verður aldrei meira en flott en innihaldsrýrt hljóðskraut – dúllulegt
dútl í ætt við ótal kanadísk bönd
sem Pitchfork hefur hampað eins
og Animal Collective. Það vantar
verulega góðar lagasmíðar sem
kalla á endurtekna hlustun til að
klára dæmið. Það vantar smellina.
Ég er kannski svona gamaldags, en
mér finnst smellalaus plata verri
en plötur með smellum.
Stundum glittir þó í þá. „Catch
the light“ er Arcade Fire-legt og
gott og „Melt down the knives“, er
ákveðnasta lag plötunnar og allt
öðru vísi en annað efni á henni:
Doors- og Stranglers-legt rokk þar
sem Sindri leggur dútlröddinni og
gerir sig breiðan og karlmannlegan. Hann getur þetta alveg.
Dr. Gunni

TÓNLIST
Clangour
Sin Fang Bous

★★★
Skrautlegt og dúllulegt hljóðdútl sem
vantar sterkari melódíur.
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BJARKI GÍSLASON: NÁÐI EKKI AÐ SLÁ ÍSLANDSMET SITT Í STANGARSTÖKKI Á REYKJAVÍK INTERNATIONAL-MÓTINU:

> KR jafnaði met Njarðvíkur

Það voru smá tæknileg atriði að stríða mér

Ekki sér fyrir endann á sigurgöngu KR á yfirstandandi
keppnistímabili í körfubolta karla. KR-ingar sigruðu sinn fjórtánda leik í Iceland Express deildinni í
gærkvöldi, 101-68 gegn Breiðabliki, og jöfnuðu þar
með met Njarðvíkinga frá
keppnistímabilinu 1988-1989
yfir bestu byrjun liðs í efstu deild.
KR-ingar hafa unnið alla fjórtán
leiki sína í deildinni og ennfremur er Vesturbæjarfélagið komið í
undanúrslit Subwaybikarsins auk
þess að vinna Poweradebikarinn í
haust og er því enn taplaust í öllum
keppnum á tímabilinu.

Hinn átján ára gamli Bjarki Gíslason hjá Ungmennafélagi
Akureyrar var á meðal keppenda á alþjóðlega boðsmótinu
Reykjavík International sem fram fór í frjálsíþróttahöllinni
í Laugardal um helgina en úrslit úr mótinu má nálgast á
heimasíðu Frjálsíþróttasambands Íslands. Bjarki er að öðrum
ólöstuðum efnilegasti stangarstökkvari landsins en hann bætti
nýverið Íslandsmetið í þremur aldursflokkum, drengjaflokki,
unglingaflokki og ungkarlaflokki, þegar hann stökk yfir 4,60 metra
á móti í byrjun desember á síðasta ári en hann hefur síðan
stokkið yfir 4,65 metra.
Í gær atti Bjarki kappi við bandaríska stangarstökkvarann Mark Johnson sem hefur hæst stokkið yfir 5,45
metra og varð að lúta í lægra haldi fyrir honum. Bjarki
fór yfir 4,40 metra í þriðju tilraun en felldi 4,60
metra þrisvar sinnum.
„Þetta var mjög gaman og það var skemmtilegt
að vera boðinn á þetta mót og fá tækifæri til
þess að keppa á móti jafn öflugum stökkvara og þeim bandaríska. Það var komin

sport@frettabladid.is

United á kunnulegum slóðum

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin
West Ham-Fulham

3-1

1-0 David Di Michele (7.), 1-1 Paul Konchesky
(22.), 2-1 Mark Noble(60.), 3-1 Carlton Cole(76.).

Tottenham-Portsmouth

Blackburn-Newcastle

3-0

1-0 Benni McCarthy(61.), 2-0 Jason Roberts(66.),
3-0 Jason Roberts (86.).

Bolton-Man. Utd

0-1

0-1 Dimitar Berbatov (90.).

Chelsea-Stoke

2-1

0-1 Rory Delap (60.), 1-1 Juliano Belletti (88.),
2-1 Frank Lampard (90.+4.).

Man. City-Wigan

1-0

1-0 Pablo Zabaleta (53.).

Sunderland-Aston Villa

1-2

1-0 Danny Collins (11.), 1-1 James Milner (60.),
1-2 Gareth Barry (80.).

WBA-Middlesbrough

3-0

1-0 Chris Brunt (4.), 2-0 Robert Koren (54.), 3-0
Robert Koren(67.).

Hull-Arsenal

1-3

0-1 Emmanuel Adebayor (30.), 1-1 Daniel Cousin
(65.), 1-2 Samir Nasri (82.), 1-3 Nicklas Bendtner
(86.).
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22
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Englandsmeistarar Manchester United skutust á topp deildarinnar með sigri
gegn Bolton um helgina. Chelsea, Aston Villa og Arsenal unnu einnig sína leiki.

1-1

0-1 David Nugent (59.), 1-1 Jermain Defoe (70.).
Hermann Hreiðarsson lék síðustu tvær mín.

Man. Utd
Liverpool
Chelsea
Aston Villa
Arsenal
Everton
Wigan
West Ham
Hull City
Fulham
Man. City
Portsmouth
Bolton
Newcastle
Sunderland
Tottenham
Blackburn
M‘brough
Stoke City
WBA

smá pressa á mig með 4,40 metrana eftir tvær
mislukkaðar tilraunir þannig að ég varð að gera
eitthvað. Annars voru smá tæknileg atriði að
stríða mér og ég hefði til að mynda átt að byrja
að fella stöngina fyrr í hlaupinu, en svona er
þetta stundum,“ segir Bjarki.
Bjarki er harðákveðinn í því að bæta sig á árinu
en er reyndar fyrst og fremst að æfa fyrir tugþraut
og hefur því ekki einbeitt sér bara að stangarstökkinu.
„Ég þarf náttúrulega bara að stökkva sem mest til
þess að taka framförum en ég er ekki búinn að vera
svo mikið að einbeita mér að stangarstökkinu núna,
ég er meira bara í öllu þar sem ég er að þjálfa fyrir tugþrautina. Ég veit samt ekkert hvort ég á eftir að enda
í stangarstökkinu, það kemur bara í ljós hvert leiðir
mínar liggja í þessu,“ segir Bjarki sem viðurkennir þó
fúslega að hann sé alveg farinn að sjá 5 metra markið
fyrir sér í stangarstökkinu.
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Spænska úrvalsdeildin
Real Madrid-Osasuna

3-1

0-1 J. Nekounam (19.), 1-1 S. Ramos (50.), 2-1
G. Higuain (64.), 3-1 A. Robben (90.).

Ítalska úrvalsdeildin
Atalanta-Inter

3-1

1-0 S. Floccari (18.), 2-0 C. Doni(28.), 3-0 C. Doni
(33.), 3-1 Z. Ibrahimovic (90.).

Torino-Roma

0-1

0-1 J. Baptista (90.).

Lazio-Juventus

1-1

1-0 C. Ledesma (24.), 1-1 O. Melberg (29.).

FÓTBOLTI Það vantaði ekki drama-

tíkina hjá toppbaráttufélögunum um helgina þar sem bæði
Manchester United og Chelsea
björguðu þremur stigum með
mörkum í blálok leikja sinna.
Framherjinn Dimitar Berbatov
reyndist bjargvættur Manchester
United þegar hann skallaði boltann
í markið á 90. mínútu eftir fyrirgjöf frá Carlos Tevez gegn Grétar Rafni Steinssyni og félögum í
Bolton, en það reyndist eina mark
leiksins. United hélt þar með að
marki sínu hreinu í tíunda deildarleiknum í röð og skaust með sigrinum í toppsæti deildarinnar í fyrsta
skiptið á tímabilinu.
„Það skiptir ekki sköpum að
vera á toppnum á þessum tímapunkti á tímabilinu en auðvitað
er þetta staðurinn sem best er að
vera á. Við höfum verið í eltingarleik við hin félögin í toppbaráttunni þar sem við höfum átt leiki til
góða og við eigum enn einn leik á
hin félögin. Aðeins eftir þann leik
sjáum við betur hvar við stöndum
gegn Liverpool og Chelsea. Annars
fannst mér við spila mjög vel því
Bolton er alltaf erfitt að eiga við,“
sagði ánægður Sir Alex Ferguson
í leikslok.

Lampard bjargaði Scolari
Það blés lengi vel ekki byrlega
fyrir Luis Felipe Scolari og Chelsea á heimavelli gegn Stoke þar
sem flest benti til þess að mark
Rory Delap eftir klukkutíma leik
myndi duga til sigurs. Menn voru
farnir að sjá fyrir sér fyrirsagnirnar um uppsögn Scolari þegar
varamaðurinn Juliano Belletti
jafnaði metin á 88. mínútu með
skalla og svo var það enginn annar
en Frank Lampard sem skoraði
sigurmarkið á fjórðu mínútu uppbótartíma.
Chelsea slapp með skrekkinn
og Scolari fær án vafa lengri tíma

LEIKSTJÓRNANDI Moneka Knight var
stoðsendingahæst hjá TCU í fyrra.

Nýr Bandaríkjamaður Hauka:

Kemur frá TCU
til Haukanna
KÖRFUBOLTI Topplið Hauka í Ice-

SIGURÖSKUR Dimitar Berbatov fagnar hér sigurmarki sínu gegn Bolton ásamt Carlos

Tevez en United skaust með sigrinum á topp deildarinnar í fyrsta skipti á tímabilinu.
NORDIC PHOTOS/GETTY

til þess að vinna sig út úr erfiðum
málum. Didier Drogba var sem
fyrr ekki í leikmannahópi Chelsea
og nú er talið næsta víst að hann
færi sig um set í félagaskiptaglugganum.
„Það sem þú þarft mun Lampard
gefa þér. Áður var mikil pressa á
mér en nú er hún ekki lengur til
staðar,“ sagði þakklátur Scolari í
leikslok.
Leikmenn Aston Villa sýndu enn
og aftur úr hverju þeir eru gerðir
þegar þeir komu til baka eftir að
hafa lent undir gegn Sunderland
á útivelli og unnu 1-2 sigur með
mörkum James Milner og Gareths Barry. Aston Villa hélt því

fjórða sætinu en Arsenal fylgir
fast á eftir.
Arsenal vann góðan 1-3 sigur
á Hull og náði þar með að hefna
ófaranna frá því þegar nýliðarnir
tóku óvænt öll stigin á Emiratesleikvanginum fyrr í vetur. Robin
van Persie var allt í öllu hjá Arsenal en hann lagði upp öll þrjú mörk
gestanna á KC-leikvanginum.

Baráttan um Bítlaborgina
Liverpool getur endurheimt toppsætið í kvöld þegar Everton heimsækir Anfield en bláa félagið í
Liverpool-borg hefur aðeins unnið
tvo af síðustu átján leikjum félaganna.
omar@frettabladid.is

land Express-deild kvenna hefur
styrkt lið sitt með bandaríska
bakverðinum Moneku Knight.
Knight lék síðustu fjögur tímabil með TCU-skólanum og var að
útskrifast nú um jólin. Knight
var leikstjórnandi TCU-liðsins
í fyrra og lék þá við hlið Helenu
Sverrisdóttir. Knight var þá með
6,1 stig, 3,0 stoðsendingar og 1,7
stolna bolta að meðaltali á 25,5
mínútum.
Knight er 173 cm á hæð og
þykir vera mjög góður varnarmaður. Knight mun væntanlega
spila sinn fyrsta leik með Haukum á móti Hamari í Hveragerði á
miðvikudaginn.
- óój

Óvissa með Craig Bellamy:

Líklega á förum
til Man. City
FÓTBOLTI Athygli vakti að fram-

herjinn Craig Bellamy hjá West
Ham var ekki í leikmannahópi
félagsins í 3-1 sigri gegn Fulham í grannaslag á Upton Park í
gær og útlit er nú fyrir að hann
hafi leikið sinn síðasta leik fyrir
Íslendingafélagið.
Breskir fjölmiðlar greindu frá
því í gær að West Ham væri að
skoða 14 milljóna punda kauptilboð í Bellamy frá Man. City. - óþ

Leikið var í Iceland Express-deild karla í gærkvöld:

Arsenal
Fulham
27. feb.– 1. mars

Hópferð Arsenal-klúbbsins

Verð á mann í tvíbýli fyrir
meðlimi Arsenal-klúbbsins:

59.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, miði á leikinn og hótelgisting með morgunverði í 2 nætur,
rúta og íslensk fararstjórn.

TILBOÐ!

Man. Utd.
Everton 39.900 kr.

F í t o n / S Í A

Verð á mann:

1. – 4. febrúar

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Innifalið: Flug og skattar með öðrum
greiðslum og miði á leik.

Fyrsta tapið hjá Teiti
KÖRFUBOLTI Þrír leikir fóru fram

í Iceland Express-deild karla í
gærkvöldi þar sem KR, Grindavík og Njarðvík fóru með sigur
af hólmi.
Njarðvík varð í gær fyrsta liðið
til þess að leggja Stjörnuna að
velli síðan Teitur Örlygsson tók
við stjórnartaumum í Garðabænum en Teitur þjálfaði sem kunnugt er Njarðvík í fyrra. Lokatölur
urðu 90-76 í Ljónagryfjunni í
Njarðvík og var Logi Gunnarsson atkvæðamestur hjá
heimamönnum með 23 stig.
KR átti ekki í
neinum vandræðum með Breiðablik í DHL-höllinni í gær og
vann 101-68 en
Vesturbæjarl iðið lék á n

landsliðsmannanna Jóns Arnórs Stefánssonar og Helga Más
Magnússonar. Jason Dourisseau
var stigahæstur hjá KR með 27
stig.
Þá vann Grindavík öruggan
68-94 sigur gegn Tindastóli á
Sauðárkróki þar sem Páll Axel
Vilbergsson var stigahæstur
hjá gestunum með 19 stig. Nick
Bradford, sem spilar nú fyrir
framlengingu á tveggja vikna
samningi sínum við Grindavík, skoraði 13 stig. - óþ

ÚRSLIT
Iceland Express deild karla
KR-Breiðablik

Tindastóll-Grindavík

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

68-94 (35-46)

Stig Tindastóls:Darrell Flake 17, Svavar Birgis. 15,
Helgi Viggós. 12, Ísak Einars. 10, Óli Reynis. 6,
Axel Káras. 5, Hreinn Birgis. 3.
Stig Grindavíkur: Páll A. Vilbergs. 19, Þorleifur
Ólafs. 16, Brenton Birmingham 15, Nick Bradford
13, Helgi J. Guðfinns. 10, Björn Brynjólfs. 6, Páll
Kristins. 5, Davíð Hermanns. 4, Arnar F. Jóns. 3,
Guðlaugur Eyjólfs. 3.

Njarðvík-Stjarnan

TEITUR Varð að játa
sig sigraðan gegn
sínum gömlu lærisveinum í Njarðvík.

101-68 (51-39)

Stig KR: Jason Dourisseau 27, Jakob Ö. Sigurðars.
16, Darri Hilmars. 13, Ólafur Ægis. 10, Pálmi
Sigurgeirs. 8, Skarphéðinn Ingas. 8, Fannar Ólafs.
7, Hjalti Kristins. 6, Guðmundur Magnús. 2, Ellert
Arnars. 2, Baldur Ólafs. 2.
Stig Breiðabliks: Nemanja Sovic 21, Þorsteinn
Gunnlaugs. 14, Daníel Guðmunds. 13, Halldór
Halldórs. 5, Kristján Sigurðs. 4, Rúnar Pálmars. 4,
Emil Jóhanns. 4, Rúnar Erlings. 3.

90-76 (35-41)

Stig Njarðvíkur: Logi Gunnars. 23, Magnús Þ.
Gunnars. 18, Friðrik Stefáns. 17,Hjörtur Einars. 10,
Valur Vals. 8, Grétar Garðars. 7, Hilmar Hafsteins.
7.
Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 22, Justin
Shouse 21, Fannar Helgas. 12, Kjartan Kjartans.
11, Hjörleifur Sumarliðas. 4, Guðjón Lárus. 4,
Ólafur Sigurðs. 2.
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VIÐ TÆKIÐ KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON ER EKKI ALLS SÁTTUR VIÐ AUÐLINDINA

> William Petersen

Afsökun til að troða inn auglýsingum?
Mikill gleðiauki var þegar það fréttist að RÚV tæki Auðlindina aftur
á dagskrá, í ljósi góðærisloka. Þátturinn sá endurvekur gamla
tíma, þegar lífið var saltfiskur og allt það. Þetta þótti mér fallegt
af útvarpsstjóra að taka svona rækilega afstöðu með gömlu góðu
atvinnuvegunum, þegar hitt var farið fjandans til. Þetta var yfirlýsing um að RÚV stæði með hinni raunverulegu þjóð. En öllu má
ofgera. Þátturinn tekur fimm til sjö mínútur í kvöldfréttum.
Lítið er talað um grundvallarmál þeirrar auðlindar sem mestu
skiptir í þættinum, svo sem um réttmæti kvótakerfisins. Þetta er
frekar annálaþáttur fyrir sjómenn og bændur. Hvað seldist mikið
af hrossakjöti í desember og hvað segir einhver sveitarstjórn
á Ströndum um komandi vertíð og hvað fiskuðu þeir
mikið á þessum bátnum eða hinum og svo framvegis.
Botnfiskur. Þetta eru ekki hlutir sem brenna á almenningi. Af hverju heyrist ekkert um jarðhita og vatnsafl?
Steininn tók úr þegar Auðlindin fjallaði um það í síðustu viku að búið væri að leggja ljósleiðara í öll heimili í

SJÓNVARPIÐ
15.15 Reykjavíkurleikarnir (e)
16.00 Fréttaaukinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 HM í handbolta (Svíþjóð -

STÖÐ 2 SPORT 2

beint,

Veður

ion (2:25)

World Supercross GP mótinu en mótið fór
fram á Chase Field í Phonenix.

Kastljós

12.00 Project Runway (12:15)
12.45 Neighbours
13.10 The Sisterhood of the Travel-

21.25 Atvinnumennirnir okkar - Logi
Geirsson Þáttur þar sem skyggnst er inn í líf
fremstu atvinnumanna þjóðarinnar.

Barnaþrælkun (Child Slavery)
(1:2) Nær tvær aldir eru síðan þrælahald
var bannað í flestum löndum heims. Engu
að síður lifa um 14 milljónir barna í ánauð,
fleiri en nokkru sinni fyrr, og er þrælað út í
grjótnámum, á plantekrum og í kynlífsþjónustu meðal annars. Í þessari bresku heimildarmynd, sem er í tveimur hlutum, er sögð
saga sex þrælabarna í fimm heimsálfum.

21.15 Sporlaust (Without a Trace)
(15:24) Bandarísk spennuþáttaröð um
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að
týndu fólki. Aðalhlutverk leika Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery, Marianne JeanBaptiste, Enrique Murciano og Eric Close.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

rísk þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku
sjúkrahúss í stórborg. (e)
Comanche Moon

SKJÁREINN

23.05 Spaugstofan (e)
23.35 Kastljós (e)
00.15 Lögin í Söngvakeppninni (2:4)
00.25 Dagskrárlok

08.00 Raise Your Voice
10.00 How the Grinch Stole Christmas

21.15

Sporlaust (Without a

SJÓNVARPIÐ

Trace)

12.00 The Devil Wears Prada
14.00 Raise Your Voice
16.00 How the Grinch Stole
18.00 The Devil Wears Prada Andrea
flyst til New York og fær vinnu sem aðstoðarstúlka hinnar veraldarvönu Miröndu. Aðalhlutverk Meryl Streep og Anne Hathaway.

22.00

Réttur

STÖÐ 2 EXTRA

Ú

14.50 Real Madrid - Osasuna Útsend-

Fréttir

22.00 Tíufréttir
22.20 Bráðavaktin (ER) (2:19) Banda-

20.10

07.00 Real Madrid - Osasuna Útsending frá leik í spænska boltanum.

20.00 Stealth
22.00 Four Brothers
00.00 Kiss Kiss Bang Bang
02.00 The Football Factory
04.00 Four Brothers
06.00 Last Holiday

ing frá leik í spænska boltanum.

16.30 Arizona - Philadelphia Útsending frá leik í NFL deildinni.

18.30 Pittsburgh - Baltimore Útsending
frá leik í NFL deildinni.

20.30 World Supercross GP Sýnt frá

ing Pants

22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og

15.05 ET Weekend
15.50 BeyBlade
16.13 Galdrastelpurnar
16.38 Leðurblökumaðurinn
16.58 Lalli
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Neighbours
17.58 Friends (7:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.05 Veður
19.10 Kompás Kompás heldur áfram að

öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.

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

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

00.10 Utan vallar með Vodafone Um-

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

18.40 Charmed (17:22) Bandarískir þættir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar örlaganornir. Nemar úr galdraskóla Leos eru ásóttir af djöflum og biðja systurnar um hjálp.
Piper er viss um að hún ráði við málið en
djöflarnir eru máttugri en hún bjóst við.
Billie fær Christy til að hitta foreldra þeirra
og Coop kennir Phoebe að elska aftur. (e)
19.30 Málefnið (2:4) Umræðuþáttur í beinni útsendingu. Sölvi Tryggvason
og Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir fá til
sín góða gesti og kafa djúpt í málin sem
brenna á vörum þjóðarinnar.
20.10 Comanche Moon (3:3) Glæný
mínisería í þremur hlutum, byggð á frægri
sögu eftir Larry McMurtry. Aðalhlutverk: Val
Kilmer, Rachel Griffiths, Steve Zahn, Linda
Cardinelli og Carl Urban.

ræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport fá til sín góða gesti og ræða málefni líðandi stundar.

21.50 CSI (1:24) Bandarískir þættir um

fjalla á beinskeittan og aðgengilegan hátt um
viðkvæm og vandmeðfarin málefni sem aðrir
fréttamiðlar veigra sér við að nálgast.

07.00 Tottenham - Portsmouth Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.45 The Simpsons (12:23) Hómer og

16.05 Man. City - Wigan Útsending frá

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

▼

Liverpool - Everton

19.00
19.30
19.35
20.25

▼

19.50

STÖÐ 2

Kompás

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli litli kanína og vinir, Refurinn Pablo, Gulla og grænjaxlarnir, Lalli og Ofurhundurinn Krypto.

SKJÁREINN

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (233:300)
10.15 Beauty and The Geek (12:13)
11.15 Extreme Makeover. Home Edit-

Spánn) Bein útsending frá leik Svía og
Spánverja á HM karla í handbolta sem fram
fer í Króatíu.

19.10

STÖÐ 2

félagar hlakka mikið til að verða viðstaddir
Super Bowl en ruglingur með aðgöngumiða
virðist ætla að koma í veg fyrir að þeir fái að
sjá leikinn.

20.10 American Idol (1:42)
21.30 American Idol (2:42)
22.55 The Unit (23:23) Önnur þáttaröð þessara vinsælu þátta sem fjalla um
störf leynilegrar úrvalsveitar bandaríska hersins sem hefur það hlutverk að fara í hættulegustu og leynilegustu ferðir sem upp koma.
Með aðalhlutverk í þáttunum fara Dennis
Haysbert og Robert Patrick.

23.40 Réttur (1:6)
00.25 Once Upon a Wedding
01.55 The Sisterhood of the Traveling Pants

03.50 The Closer (4:15)
04.35 Coronado
06.00 The Simpsons (12:23)

störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas. Síðasta þáttaröð endaði með mikilli dramatík þar sem Warrick var skotinn. Nú
þurfa Grissom og félagar að standa saman
og leysa málið. Gamall félagi heyrir af
morðinu og snýr aftur til að aðstoða.

leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.30 Dexter (10:12) Þriðja þáttaröðin

17.45 Premier League Review Allir leik-

um dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan sem drepur bara þá sem eiga það skilið. (e)

ir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.

18.45 PL Classic Matches Tottenham -

00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

Southampton, 1999. Hápunktarnir úr bestu
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.15 PL Classic Matches Chelsea - Arsenal, 1999.
19.50 Liverpool - Everton Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

▼

MÁNUDAGUR

Arnarneshreppi! Hvaða auðlind kemur að því framfaraskrefi? Gleðifréttir af landsbyggð eru alltaf kærkomnar, en þetta er Auðlindin,
ekki Landsbyggðarhornið.
Kannski stóð alltaf til að misnota þessa auðlind. Miðað við þá
dagskrá sem birt er á rúv.is, er gert ráð fyrir því að tilkoma þáttarins
verði til þess að slíta fréttatímann í sundur og auglýsingar verði
settar inn kl. 18.15. Svo komi Auðlindin, þvínæst fréttayfirlit og
veður, svo aftur auglýsingar klukkan 18.25 og þá loks kemur hinn
sígildi Spegill, þegar fréttaþyrstir eru búnir að skipta yfir á Bylgjuna
til að heyra fréttir.
Ég veit ekki til þess að enn hafi verið auglýst í þessum
slottum en tækin eru til reiðu. Það væri nú ansi ósmekklegt að troða tveimur auglýsingatímum inn í kvöldfréttir
ríkisrekins útvarps og má þakka minnkandi spurn eftir
auglýsingaplássi að þetta er enn ekki orðið að veruleika.
Ætli auglýsingarnar hafi nokkuð haft með það að gera að
þessi illa skilgreindi þáttur var settur aftur á dagskrá?

▼

„Ég er uppreisnarseggur í eðli
mínu. Ekki þannig að ég brjóti lög
heldur af því að ég vel frekar
það sem ögrar mér
heldur en það sem er
auðvelt.“ Peterson
fer með hlutverk Gils
Grissom í þáttunum
CSI en í kvöld hefst
níunda þáttaröðin á
Skjáeinum.

22.00 Premier League Review Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.
23.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, öll
mörkin og allt það umdeildasta skoðað.

23.30 Liverpool - Everton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

A
L
A
TS
ACRO
ÍSLENSKT HEILSURÚM
120 X 200 CM

49.900

SOLO
ARINELDSTÆÐI

49.900

KR.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Málefnið
Skjáreinn kl. 19.30

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.10
American Idol
Vinsælasti skemmtiþáttur veraldar snýr
aftur í áttunda skiptið. Draumar sjö
söngvara hafa ræst og allir hafa slegið
í gegn, selt milljónir platna, bætt met
og sungið sig inn í hjörtu heimsbyggðarinnar. Síðasti sigurvegari, rokkarinn
David Cook, gaf nýverið út sína fyrstu
plötu og er hún einmitt meðal þeirra
allra vinsælustu vestanhafs í dag. Og
nú er kominn tími til að finna áttundu
Idol-stjörnu Bandaríkjanna og til þess
mæta til leiks sem fyrr Simon Cowell,
Randy Jackson og Paula Abdul. Þeim til
fulltingis í fyrsta sinn í sögu American Idol verður fjórði dómarinn en í hóp
þeirra hefur nú bæst söngkonan, lagahöfundurinn og músíkmógúllinn Kara
DioGuardi. Það er því fullvíst að eitthvað nýtt og óvænt muni gerast í nýrri
seríu af American Idol. Leitin hefst í kvöld í Phoenix og Kansas City.

Umræðuþáttur þar sem Sölvi
Tryggvason og Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir fá til sín góða gesti til
þess að ræða ítarlega um
heitustu málin sem brenna
á vörum þjóðarinnar. Sölvi
er sjónvarpsáhorfendum
að góðu kunnur sem
stjórnandi þáttarins
Ísland í dag. Gunnhildur
Arna er blaðamaður á
Morgunblaðinu en þar
á undan var hún ritstjóri
dagblaðsins 24 Stunda. Í
kvöld verða meðal annars
rædd Evrópumálin og
hugsanleg aðild Íslands
að ESB.
Málefnið verður á
dagskrá einn mánudag í

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

15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.26 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Ársól
23.05 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

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

16.00 Hollyoaks (105:260)
17.00 Seinfeld (19:24)
17.25 E.R. (20:25)
18.10 My Boys (16:22)
18.30 20 Good Years (5:13)
19.00 Hollyoaks (105:260)
20.00 Seinfeld (19:24) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk.

20.25 E.R. (20:25) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur.

21.10 My Boys (16:22) Frábærir gamanþættir um unga konu sem er greinahöfundur
hjá þekktu íþróttablaði.
21.30 20 Good Years (5:13) Gamanþættir um John Mason og Jeffrey Pyne sem eru
eins og ólíkir og hugsast getur. Það eina sem
þeir eru sammála um er að þeir eiga tuttugu
ár eftir ólifuð og eru staðráðnir í því að nýta
þau til hins ítrasta.

▼

22.00 Réttur (1:6) Réttur er ný leikin
spennuþáttaröð sem gerist í rammíslenskum
heimi lagaflækja og glæpa. Söguhetjurnar eru
þrír lögmenn sem allir starfa á lögmannastofunni Lög og réttur og þar er Logi Traustason
fremstur meðal jafningja.

EBO>KIHHE
>O>KMHG
æHSIAHI+.672-

22.45 Cold Case (3:23)
23.30 Mad Men (5:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Úrslit í leiðtogakjöri framsóknarflokksins með Guðna Ágústssyni.
21.00 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur. Gunnar Ingi
Birgisson bæjarstjórinn hugumprúði í nærmynd.
21.30 Sportið mitt Farið yfir íþróttaviðburði helgarinnar í máli og myndum í umsjá
Sverris Júlíussonar.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn

10.00 NRK nyheter 10.05 Landsbylegane 10.30
Tinas mat 11.00 NRK nyheter 11.10 Grosvold
12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30
Vår aktive hjerne 13.00 NRK nyheter 13.05 Norge
rundt 13.30 Typisk norsk 14.00 NRK nyheter
14.05 Par i hjerter 15.00 NRK nyheter 15.10
Dynastiet 16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat
- nyheter på samisk 16.25 Tid for tegn 16.40
Mánáid-tv - Samisk barne-tv 16.55 Nyheter
på tegnspråk 17.00 Mikkes klubbhus 17.25
Vennene på Solflekken 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.30 Puls 18.55 Si ja, bli min
19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00
Dagsrevyen 21 20.40 Livet i Fagervik 21.25 Store
Studio 22.00 Kveldsnytt 22.15 Inspektør Lynley
23.45 Nytt på nytt

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 Sportspegeln 11.50
Djursjukhuset 12.20 På spåret 13.20 Flottans glada
gossar 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige
15.55 Soul med Kringkastingsorkestret 17.00
Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter
17.15 Fråga doktorn 18.00 Kulturnyheterna 18.15
Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi
19.00 Svenska Idrottsgalan 2009 21.30 Mitt
stökiga liv 22.20 Kulturnyheterna 22.35 Skavlan
23.35 Nip/Tuck 00.25 Sändningar från SVT24

Gott Fólk | 38137

10.15 Hvor kragerne vender 11.00 DR Update
- nyheder og vejr 11.10 21 Søndag 11.50
Aftenshowet 12.15 Landsbyhospitalet 13.00 Det
lille hus på prærien 13.50 Nyheder på tegnsprog
14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie
Mix 15.00 Family Guy 15.30 Braceface 15.55
Oggy og kakerlakkerne 16.00 Troldspejlet 16.15
Robotboy 16.30 Den travle by 17.00 Aftenshowet
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet
med Vejret 18.30 Guld og grønne skove 19.00
Vild i storbyjunglen 20.00 TV Avisen 20.25
Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Præsident Barack
Obama 21.55 Hercule Poirot. Kortene på bordet
23.30 OBS 23.35 Hvor kragerne vender
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

19. janúar 2009 MÁNUDAGUR

Mexíkóar stela íslenskri auglýsingu
„Mér finnst þetta bara gott og
jákvætt. Hann á allar Harry
Potter-bækurnar, hefur mikinn
áhuga á tónlist og er kominn
langt í klassísku píanónámi svo
hann blómstrar í þessu. Þetta
er í þriðja sinn sem hann tekur
þátt í uppfærslu MS og ég er
bæði ánægð og stolt af honum.“
Margrét Gunnarsdóttir, móðir Alberts
Haukssonar sem fer með hlutverk Harry
Potter og útsetur tónlistina í söngleik
Menntaskólans við Sund.
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Auglýsingin sýnir unga og efnilega bílskúrshljómsveit við stífar æfingar, húsráðanda til mikils
ama. Hann ákveður að reyna að
þagga aðeins niður í rokkinu og rólinu og grípur til þess ráðs að panta
pitsu frá Dominos með tilætluðum
árangri. Mexíkóska auglýsingin
er nánast nákvæmlega eins, nema
hvað húsbóndinn tekur lagið í lokin
á kassagítar.
Ársæll segist vissulega hafa séð
auglýsingastofur notfæra sér hugmyndir annarra. Hann hafi hins
vegar aldrei áður séð sömu auglýsingu með handriti og öllu. „Okkur
finnst náttúrlega íslenska auglýsingin miklu flottari, það er ekki
nokkur spurning,“ segir Ársæll.
-fgg

STOLIN Íslenska bílskúrskbandið gæðir sér á flatbökum eftir velheppnaða æfingu.

Mexíkóska útgáfan er nákvæmlega eins nema húsráðandi tekur lagið á kassagítar í
lokin.

JACOB BINZER: VEIT EKKI HVAÐA HLJÓMSVEIT BUBBI MORTHENS ER

Bjargvættirnir frá Danmörku
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„Maður hefur séð hugmyndir sem
íslenskar auglýsingastofur hafa
notað erlendis frá en ég hef ekki
séð þetta fara í þessa áttina,“ segir
Ársæll Baldursson, framkvæmdastjóri auglýsingastofunnar Ó-ið.
Auglýsing sem stofan gerði fyrir
Dominos á Íslandi hefur nú verið
„endurgerð“ fyrir Dominos í Mexíkó. Reyndar án leyfis. „Við ætlum
að grennslast aðeins fyrir um hvaðan þeirra hugmynd er komin. Við
gerum ekkert stórmál úr þessu.
Þeir hjá Dominos International voru
allavega mjög ánægðir með hana og
hún var sýnd sem velheppnuð auglýsing á einhverri ráðstefnu hjá
þeim,“ útskýrir Ársæll en leikstjóri
og handritshöfundur auglýsingarinnar er Þór Ómar Jóhannesson.
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LÁRÉTT
2. hróss, 6. óreiða, 8. erfiði, 9. loga,
11. bókstafur, 12. faðma, 14. smáu,
16. í röð, 17. stofn, 18. jafnvel, 20.
skóli, 21. hleypa.
LÓÐRÉTT
1. afl, 3. munni, 4. pensillín, 5. berja,
7. liðamót, 10. kk nafn, 13. stykki,
15. ungur fugl, 16. þurrkað gras, 19.
ólæti.
LAUSN

„Ég veit ekki hvort fjáröflunin
sem slík verður eitthvað sem öllu
máli skiptir. Aðallega er þetta nú
að sýna samstöðu, vekja athygli á
málstaðnum og létta fólki lífið með
rokktónleikum,“ segir Jacob Binzer aka Cobber, gítarleikari D-A-D,
í samtali við Fréttablaðið.
Einhver stærsta rokksveit Norðurlanda, hin danska D-A-D, er á
leið til landsins. Hún heldur tónleika á laugardagskvöld, 24. janúar, á Nasa til styrktar nauðstöddum Íslendingum sem búsettir eru
í Danmörku. Tónleikarnir eru
haldnir í samvinnu við samtökin Because We Care sem hafa að
markmiði að styðja við bakið á
bágstöddum Íslendingum í Danmörku, einkum ellilífeyrisþegum
og námsmönnum sem hafa farið
sérlega illa út úr bankahruninu
og veikingu krónunnar. „Já, við
eigum vin sem starfar með samtökunum. Við höfum séð í sjónvarpi hvernig saklaust fólk verður fyrir barðinu á þessu ástandi og
gott að geta lagt sitt lóð á vogarskálarnar,“ segir Cobber.
Meðlimir D-A-D munu dvelja
hér á landi í fimm daga og auk þess
að spila á tónleikunum munu þeir
taka upp vídeó hér. Hljómsveitin
kom til Íslands fyrir margt löngu
eða árið 1995 og tók þá einmitt
upp myndband við eitt laga sinna.
Cobber segir Ísland sérlega fagurt land sem bjóði upp á mjög sérstæða tökustaði. Aðspurður hvort
eitthvað sé skipulagt annað meðan
hljómsveitarmeðlimir dvelja hér á
landi segir Cobber að þeir ætli að
hitta innfædda – „We are going
to meet the locals,“ segir þessi
vingjarnlegi danski gítarleikari
sposkur.
Hljómsveitin D-A-D á sér merkilegan og langan feril. Enn eru upprunalegir meðlimir hljómsveitarinnar að nema nýr trymblill
kom til sögunnar árið 1999. „Jú,
trommurum hættir til að springa
í loft upp,“ segir Cobber. D-A-D
var stofnuð árið 1984 og hóf þá að
spila köntrí-skotið pönk. „Glimrokk? Jú, en við höfum daðrað við
ýmsar tónlistarstefnur. Við höfum
spilað hart rokk, metal, sumt má
kalla klassískt rokk … við erum

JACOB BINZER AKA
COBBER – GÍTARLEIKARI D-A-D Segir

enga leið að lýsa
tónlist eða „soundi“ með orðum.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Fyrsta undanúrslitakvöld Söngvakeppni Sjónvarpsins þótti ágætlega
heppnað. Eins og gengur og gerist
voru skiptar skoðanir um úrslitin,
en Jóhanna Guðrún og Edgar Smári
komust áfram á meðan Heiða
Ólafsdóttir og Ólöf Jara Skagfjörð
sátu eftir með sárt ennið.
Nú berast þær fregnir úr
Efstaleiti að kosningin
hafi verið ótrúlega jöfn
þetta kvöldið. Þannig
munaði ekki nema
70 atkvæðum á
öðru og þriðja
sætinu og aðeins
211 atkvæði skildu
að annað og fjórða
sætið.
Liðsmenn Fangavaktarinnar með
Ragnar Bragason fremstan í flokki
eru nú að leggja lokahönd á söguþráð síðustu seríunnar um þá Ólaf
Ragnar, Georg og Daníel. Enn sem
komið er hafa engar nýjar aukapersónur litið dagsins ljós enda fara
tökur ekki fram fyrr en í maí. Hins
vegar er ljóst að tökuliðið neyðist
til að byggja sér sitt eigið fangelsi
því Litla-Hraun er víst smekkfullt og
það yrði meiri háttar fyrirtæki að koma þar fyrir
þrjátíu manna starfsfólki. Og svo er óvíst
hvort fangarnir yrðu
par hrifnir af því að
hafa þjóðþekktar
sjónvarpsstjörnur
inni á gafli hjá
sér í mánuð eða
svo.

fyrst og fremst rokkhljómsveit en
það má kannski segja að við séum
of ruglaðir til að halda okkur á einhverjum einum tilteknum bási.“
Meðlimir D-A-D eru meðal
þeirra norrænu tónlistarmanna
sem hafa náð hvað lengst á alþjóðavettvangi. Árið 1989 gerðu þeir
milljóna dollara útgáfusamning
við Warner Bros í tengslum við
útgáfu plötunnar No Fuel Left
for the Pilgrims sem sló rækilega
í gegn. Þeir fóru í tónleikaferð
um Bandaríkin og stóðu á barmi
heimsfrægðar sem lét á sér standa.
Cobber lætur sér þetta í léttu rúmi
liggja, segir þetta hafa verið stórt
fyrir þá þó að útgáfufyrirtækið hafi orðið fyrir vonbrigðum.

„Væntingarnar voru svo miklar á
þessum tíma. Og menn vilja alltaf meira.“ Nú er hins vegar það
á dagskrá hjá hljómsveitinni að
fylgja eftir sinni tíundu plötu sem
nýverið kom út. Monster Philosophy. En þar kennir ýmissa grasa og
stílbrigða sem lýsa vel þessari fjölhæfu dönsku hljómsveit. Aðspurður hvort Cobber þekki íslenska
tónlist og tónlistarmenn þá nefnir
hann þessa hefðbundnu grunuðu:
„Jú, Björk. Auðvitað. Sykurmolana
og Sigur Rós.“
En … þú hlýtur að þekkja Bubba
Morthens?
„Ehhh, nei, því miður. Ég veit
ekki hvaða hljómsveit það er.“

Ný auglýsing
fyrir Netvara Símans var frumsýnd
fyrir helgi. Auglýsinguna gerðu þeir
Gunni og Sammi hjá Sagafilm.
Athygli hefur vakið að lagið sem
spilað er undir er gamalt og kunnuglegt, en í nýjum búningi. Um er
að ræða gamla Egó-lagið Móðir
sem Arnar Guðjónsson, söngvari
Leaves, hefur útsett upp á nýtt og
syngur sjálfur. Bubbi og félagar í
Egóinu koma ágætlega út úr þessu,
þótt ekki sé notuð
nema tæp mínúta
af laginu. Hermt
er að þóknun
hljómsveitarinnar
sé vel á aðra
milljón króna.
- fgg, hdm

jakob@frettabladid.is

LÓÐRÉTT: 1. þrek, 3. op, 4. fúkalyf,
5. slá, 7. úlnliðs, 10. dúi, 13. stk, 15.
ungi, 16. hey, 19. at.
LÁRÉTT: 2. lofs, 6. rú, 8. púl, 9. eld,
11. ká, 12. knúsa, 14. litlu, 16. hi, 17.
kyn, 18. eða, 20. fg, 21. ysta.

Ástvinanudd hjá Ingva Hrafni
3²2 (6!,52

34«2 (5-!2

„Pældu bara í því! Nú getur þú
tekið konuna þína, sett hana fyrir
framan sjónvarpið og sagt við
hana: Fylgstu nú með. Og lærðu
hvernig þú getur verið almennileg
við mig,“ segir Ingvi Hrafn Jónsson sjónvarpsstjóri á ÍNN.
Meistari ljósvakans, Ingvi
Hrafn, er stöðugt að leita nýrra
leiða hvað varðar nýstárlegt sjónvarpsefni sem svínvirkar. Nú er
það ástvinanudd. Ingvi Hrafn
harðneitar aðspurður að þetta
sjónvarpsefni sé á mörkum þess að
teljast siðlegt. „Hva, ég hef fengið hann Gunnar Friðriksson, sem
verið hefur með nuddnámskeið
árum saman og landsþekktur sem
slíkur, til að kenna réttu tökin og
hreifingarnar. En hugmyndin er að

INGVI HRAFN NUDDAÐUR VANDLEGA

Sjónvarpsstjórinn segir ástvinanuddið
hæglega geta leitt til einhvers enn
skemmtilegra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ástvinir geti horft saman á sjónvarpið og lært hvernig það á að
dekra hvort við annað. Nuddað í
sig vellíðan og unað … já, sem gæti
endað í einhverju enn skemmtilegra. Og það eina sem þú þarft
að gera er að stilla á ÍNN! Þá fyllist allt af unaði og kærleika milli
fólks. Þess vegna köllum við Gunnar þetta ástvinanudd,“ segir Ingvi
Hrafn. Og setur á langa ræðu um
nudd sem hann segir alveg einstaklega jákvætt fyrirbæri. Og
ekki sé verra ef fólk fari út í búð
og kaupi sér unaðsolíu að norðan.
Það sem meira er, sjónvarpsstjórinn segir þetta það eina rétta nú á
krepputímum: „Við nuddum hvert
annað og nuddum okkur í gegnum
kreppuna.“
- jbg

ÚTSALA

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

ÍSLENSK HÖNNUN

Tilboð

Visco X dýna
Queen – 153x203

King og Cal. King.

Áður 114.900. – Nú 79.900

Áður 269.900. – Nú 199.900

Beauty Sleep
Queen – 153x203

Queen

Áður 89.900 – Nú 79.900

Áður 189.900 – Nú 149.900

Box dýna – 140x200

TAKMARKAÐ MAGN

Áður 64.900 – Nú 49.900

ÍSLENSK HÖNNUN

2x90 x 200 cm. Áður 409.900

Nú 299.900

Sængur
30% afsláttur
Takmarkað magn
Sængurverasett
20% afsláttur

2x90 x 200 cm. Áður 684.900

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

Nú 499.000

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

OPIÐ 8-24 ALLA DAGA
SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

- Lifið heil

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Nýtt tækifæri

E

kki fyrr hafði ég skráð mig
inn á snjáldurskjóðuna „Facebook“ að gömul bekkjarsystkini
birtust og buðu mig velkomna.
Þau höfðu þegar stofnað grúppu
þar sem getur að líta gamlar ljósmyndir af okkur með tíkarspena
og frostbitnar kinnar íklædd rúllukragapeysum og skálmvíðum
buxum. Þetta er einmitt útlitið sem
manni finnst ósköp sætt í ofurstíliseruðum dönskum sjónvarpsþáttum en vekja hjá manni hroll þegar
þessi flíslausu ár rifjast upp. Tíminn þegar teygjuefni fannst ekki í
barnabuxum og ull þótti ekki ull
nema hún stingi. Þetta var eins og
að klæða sig í býflugnasverm.

Lyftu þér
upp í London
eða Køben!

F í t o n / S Í A

MÉR fannst skemmtilegt að ná
aftur sambandi við bekkjarsystkini sem ég hef sum ekki hitt svo
árum skiptir og eru jafnvel flutt
úr landi. Það er gaman að geta vafrað inn í líf þeirra, sjá hvað þau
hafa fyrir stafni, athuga hverja
þau þekkja og hvort þau séu ekki
örugglega svolítið glöð. Það mátti
svo sem sjá fyrir hverjir ættu eftir
að sýna mestan lit inni á Snjáldurskjóðunni, hverjir myndu færa oftast inn athugasemdir og fréttir úr
eigin lífi. Við höfum í raun lítið
breyst á 25 árum – og þó.
Á SÍNUM tíma var ég fegin að

útskrifast úr þessum bekk. Þegar
ég heyri fólk sem alist hefur upp í
þorpum úti á landi segja frá þeim
takmarkalausa smábæjarbrag
sem þar viðgengst með tilheyrandi uppnefnum og niðurrifi veit
ég nákvæmlega um hvað það er
að tala. Í skólanum mínum gátu
atburðir elt fólk úr sjö ára bekk
upp í þann níunda. Það var engin
leið að hrista af sér leiðinleg atvik
eða fjarstæðukenndan söguburð.
Allir voru fastir í rullum sem þeir
komust ekki úr. Á snjáldurskjóðunni fáum við tækifæri til að byrja
upp á nýtt.

Í SÍÐUSTU viku bættist ein bekkj-

arsystirin við og óskaði eftir að fá
að bætast við minn vinafjöld. Ég
hélt það nú og stakk upp á henni
sem vini við alla hina úr árganginum. Skyndilega varð mér ljóst að
það er nákvæmlega þannig sem ég
vona að móttökurnar verði þegar
ég dey. Kunnugleg andlit bjóði mig
velkomna og leiði mig hikstalaust
inn í hópinn. Síðan á tíminn eftir
að líða við leik og söng svona eins
og á Þjóðhátíð. Kannski á samt einhver eftir að leggja frá sér lundann og spyrja hvar hinn eða þessi
sé, hvort hann eða hún ætti ekki
að vera komin/n. Þá yppum við
hin bara öxlum og svörum: „Æ,
ætli þau hafi ekki bara farið á
hinn staðinn. Þau voru jú alltaf að
stríða.“

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 19. janúar, 19. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.44
10.48

Hádegi

Sólarlag

13.38
13.23

16.33
15.59

Heimild: Almanak Háskólans

Hvernig væri að gefa skammdeginu smá frí og skreppa til London
eða Kaupmannahafnar? Borgirnar iða af lífi allt árið um kring og
upplagt að gera sér dagamun á löngum vetrarmánuðum. Bókaðu
flug á betra verði á www.icelandexpress.is – þú átt það skilið!

með ánægju

Gatwick!
Frá og með 1. maí
flytjum við okkur yfir á
Gatwick-flugvöll í London

