HUGMYNDARÍKIR
MIÐBÆJARSVANIR
Sigrún og Valdimar Geir reka verslun,
kaffihús og ferðaþjónustu í bænum.

VIÐTAL 26

ÁHRIF FRÁ
MARRAKESH
FYRIR NÆSTA VOR

Meðferð fyrir karla sem beita
ofbeldi á heimilum

Taktu ábyrgð – hringdu strax!
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Fáir styðja ríkisstjórnina:

Fylgi Samfylkingar hrynur
SKOÐANAKÖNNUN Fylgi Samfylkingar hrynur í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins.
Einungis 19,2 prósent segjast
styðja flokkinn og hefur fylgið
ekki verið minna í tvö ár. Sjálfstæðisflokkur heldur áfram
að dala og hefur 22,1 prósent
fylgi. Framsókn rís hratt og
segjast nú 16,8 prósent styðja
flokkinn. Fylgið hefur ekki
mælst meira í rúm fimm ár.
Vinstri græn rísa einnig og
hafa 32,6 prósent fylgi. Frjálslyndir nánast standa í stað
með 3,7 prósent fylgi.
Einungis 20,3 prósent styðja
nú ríkisstjórnina og hefur
stuðningurinn aldrei mælst
minni.
Flestir, eða 45,1 prósent
vilja þjóðstjórn fram að næstu
kosningum. Fjórðungur vill
að núverandi ríkisstjórn haldi
áfram þar til kosið er, en 18,2
prósent vilja stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna, með
stuðningi Framsóknarflokks.

Þóra Karítas vill
hesta og heitan pott
ÚTLÖND 34

Blóði drifin saga
Ísraelsríkis
HEILSA 36
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Fylgi stjórnmálaflokkanna
Skoðanakönnun Fréttablaðsins 22. jan.
2009 - fjöldi þingmanna og fylgi (%)
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HALDIÐ Á BRAUT Geir H. Haarde, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, yfirgefur Valhöll eftir að hafa fært þjóðinni

persónuleg og pólitísk tíðindi. Áður hafði hann upplýst samflokksmenn sína í þingliði og miðstjórn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Samstarfið í óvissu
Samfylkingin er enn tvístígandi um hvort halda eigi stjórnarsamstarfinu
áfram. Ljóst er að tillaga Sjálfstæðisflokksins um kosningar í maí dugar ekki
ein og sér. Innan Sjálfstæðisflokks er einnig óánægja með samstarfið.
STJÓRNMÁL Tillaga Sjálfstæðis-

flokksins um kosningar í maí
dugar ekki ein og sér til að halda
stjórnarsamstarfinu áfram. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir segir
ótímabært að fullyrða nokkuð um
samstarfið fyrr en hún hefur hitt
Geir H. Haarde. Þau munu ræða
saman í dag og fara yfir stöðuna.
Viðmælendur Fréttablaðsins eru
sammála um að samband formannanna sé gott og það gæti orðið til
þess að stjórnin héldi.
Óánægja sé innan þingflokks
Samfylkingarinnar og grasrótarinnar. Það að flýta kosningum
slái eitt og sér ekki á þá óánægju.

Þung krafa er um að meira þurfi
að koma til; brotthvarf þeirra sem
hvað mest hafa verið gagnrýndir.
Eru seðlabankastjóri og forstjóri
Fjármálaeftirlits nefndir í því
samhengi. Ingibjörg segir mikilvægt að hlusta á grasrótina. Hún
hafi hins vegar verið kosin til að
tala, vinna og hafa skoðanir.
Einn viðmælandi Fréttablaðsins
sagði að ekki hefði tekist að klára
stór verkefni á þeim ríflega 100
dögum sem liðnir eru frá bankahruninu. Takist það allt í einu
með Sjálfstæðisflokknum sé það
hið besta mál, en það verði að teljast ólíklegt. Annar sagði ljóst að

Sjálfstæðisflokkurinn segði Samfylkingunni ekki fyrir um hvenær
ætti að kjósa.
Sjálfstæðismenn eru líka margir hverjir ósáttir við samstarfið og
telja Samfylkinguna ekki í því af
heilindum. Raddir innan flokksins telja réttast að slíta því, enda
hafi Samfylkingin sýnt af sér
ábyrgðarleysi. Allt var á borðinu
á fundi miðstjórnar og þingflokks
í gær og bæði mælt með stjórnarslitum og gegn frestun landsfundar. Ofan á varð þó að fallast á tillögu formanns um áframhaldandi
samstarf fram að kosningum.
- bþs, bj, kóp / sjá síðu 4, 6 og 8

Opið
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32,6

SPURNING DAGSINS

Guðjón, er leitun að annarri
eins bók?
„Það má lengi leita.“
Jógakennarinn og rithöfundurinn Guðjón
Bergmann vinnur nú hörðum höndum
að nýrri skáldsögu á ensku sem kallast
The Search, eða Leitin. Bókin fjallar um
leitina að tilganginum í lífinu.
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Vilhjálmur segir úrskurð héraðsdóms kalla á fleiri málaferli:

Staðfestar neikvæðar horfur:

Kaup á bréfum Bjarna ólögleg

Jákvæð merki í
svartnættinu

VIÐSKIPTI Kaup stjórnar Glitnis á

EFNAHAGSMÁL Horfur eru enn nei-

bréfum Bjarna Ármannssonar,
fyrrverandi forstjóra, á yfirverði,
voru dæmd ólögleg í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær. Stjórnin hafði
keypt bréfin á genginu 29, en
markaðsvirði þeirra kaupdaginn
var 26,66.
Vilhjálmur Bjarnason, einn
hlutahafa Glitnis, kærði kaupin.
Hann byggði bótakröfu sína á því
að honum hefði ekki boðist að selja
bréfin á sama gengi og Bjarni.
Héraðsdómur tók undir rökstuðning Vilhjálms og komst að þeirri
niðurstöðu að stjórnin hefði hvorki
gætt hagsmuna bankans né hluthafa við söluna.

VILHJÁLMUR BJARNASON Hann á von á

því að mun fleiri málaferli komi í kjölfarið.
FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL

„Það var gengið að öllum mínum
kröfum. Sigurinn í málinu byggist á einfaldleikanum, þetta voru

bara einföld lagarök sem dómari
staðfesti,“ segir Vilhjálmur. Hann
segist eiga von á því að staðfesti
Hæstiréttur niðurstöðuna fylgi
fleiri málaferli í kjölfarið. Ef
Hæstiréttur staðfesti ekki dóminn ríki tvenn lög í landinu.
„Já þetta kallar á mun fleiri
málaferli, en ætti svo sem ekki
að breyta miklu. Það er ekki verið
að breyta lögum, heldur verið að
framfylgja lögum sem hafa verið
fótum troðin.“
F yrrverandi stjórnarmenn
Glitnis sendu frá sér yfirlýsingu
í gær. Þar kom fram að dómnum
yrði áfrýjað til Hæstaréttar, enda
væri hann rangur.
- kóp

Pálína kann vel við
sig á Gasasvæðinu
INGÓLFUR Kötturinn er svartur með
hvítar loppur og með hvítan blett á
hálsinum. Hann er ómerktur.

Týndu ketti í eldsvoða:

Ingólfur köttur
enn ófundinn
FÓLK „Við höfum ekki enn fundið

Ingólf, en höfum fengið fjöldann
allan af vísbendingum frá fólki
sem telur sig hafa séð hann,“
segir Phillip Krah, eigandi kattarins Ingólfs sem týndist þegar
íbúð sem Phillip bjó í ásamt unnustu sinni og vini varð eldi að
bráð í byrjun mánaðarins.
Að sögn Phillips skilja eigendurnir daglega eftir mat handa
Ingólfi hjá íbúðinni sem þau
bjuggu í. Maturinn er alltaf étinn,
en þau vita ekki hvort Ingólfur sé
þar á ferð eða aðrir kettir.
Þremenningarnir búa enn á
gistiheimili Hjálpræðishersins
og eru að leita sér að íbúð á leigu.
Þau biðja alla sem gætu gefið
upplýsingar um Ingólf að hafa
samband í síma 862-9498.
- kg

LÖGREGLUFRÉTTIR
Flaug út af veginum
Ökumaður missti stjórn á bíl
sínum á veginum yfir Fjarðarheiði,
milli Seyðisfjarðar og Egilsstaða, á
fimmtudagsmorguninn með þeim
afleiðingum að bíllinn flaug 25 metra
út af veginum. Maðurinn var fluttur
á sjúkrahúsið á Egilsstöðum. Meiðsl
hans eru ekki talin alvarleg.

Pálína Ásgeirsdóttir er á vegum Rauða krossins í Palestínu og segir að sér líði
yfirleitt óskaplega vel á Gasasvæðinu, þar sem fólkið sé afar vingjarnlegt og útsjónarsamt. Ansi hart sé í ári og Ísraelar verði að opna leiðir fyrir nauðþurftir.

VERÐLAUNAHAFAR 2008 Samfélagsverð-

laun Fréttablaðsins verða veitt í fjórða
sinn þann 5. mars.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Samfélagsverðlaunin veitt:

Þrjú hundruð
verið tilnefnd

HJÁLPARSTARF „Yfirleitt líður mér

óskaplega vel inni á Gasa og fólkið
þar er gott,“ segir Pálína Ásgeirsdóttir, sendifulltrúi Alþjóða Rauða
krossins í Palestínu. Mikil samkennd sé meðal Gasabúa, sem
taki erlendum hjálparstarfsmönnum fagnandi.
Pálína hefur yfirumsjón með
samskiptum við heilbrigðisstjórnvöld í Palestínu, bæði á Gasasvæðinu og á Vesturbakkanum. Hún
heimsótti Gasa áður en Ísraelsmenn hurfu þaðan fyrr í mánuðinum og lenti meðal annars í sólarhringslangri árás þeirra. Þá
gisti 120 manna
stórfjölskylda hjá
Rauða krossinum
um nóttina.
„ En fólk ið á
Gasa er ýmsu vant
og ótrúlega útsjónarsamt að bjarga
sér. En það verður
að segjast eins og
PÁLÍNA ÁSGEIRSer að það er ansi
DÓTTIR
hart í ári,“ segir
hún. Eymdin hafi ekki hafist með
þriggja vikna stríðinu, því þar á
undan hafi Ísraelsmenn lokað
landamærum í eina 20 mánuði.
„Það var ekkert eðlilegt líf
hérna fyrir, því það var lítið til
af vörum, nema algjörar nauðþurftir,“ segir hún. Sem dæmi um
útsjónarsemi fólksins segir hún
að þegar bílarnir urðu eldsneytislausir hafi þeim verið breytt og
þeir gangi nú fyrir gasi. Verðlítil
smámynt sé brædd niður og nýtt
þar sem vantar málma.
Nú hafi sum hverfin verið lögð í
rúst og ýmsir innviðir samfélags-

kvæðar hér á landi, samkvæmt
árlegu mati alþjóðlega matsfyrirtækisins Moody‘s á stöðu ríkissjóðs. Lánshæfiseinkunn stendur
áfram í Baa1. Þá segir Moody‘s
nokkra óvissu um stöðu efnahagsmála sem geti breyst fyrirvaralítið. Fyrirtækið hefur lækkað lánshæfiseinkunnir landsins tvívegis
eftir bankahrunið.
Moody‘s segir að þrátt fyrir
skugga gríðarlegrar skuldabyrði
sé staðan ágæt til lengri tíma litið
þar sem menntunarstig sé hátt og
vinnumarkaðurinn sveigjanlegur.
Það geti hjálpað til við endurreisn
þjóðarskútunnar.
- jab

Á GASA Pálína segir fólkið á Gasa vera ýmsu vant og ótrúlega útsjónarsamt að

bjarga sér.

NORDICPHOTOS/AFP

GENGUM LENGRA EN NORÐMENN
Íslendingar gengu lengra, pólitískt séð, en Norðmenn vegna árásar Ísraela
á Gasasvæðið, eftir því sem Össur Skarphéðinsson, starfandi utanríkisráðherra, segir.
Norðmenn hafa í gegnum tíðina gengið Norðurlandaþjóða lengst í friðarferlinu í Mið-Asturlöndum og stundum gegn vilja Ísraelsmanna. Össur segir
að í þessum málum fylgi Íslendingar „rauðgrænu stjórninni“ í Noregi, en hafi
gengið lengra í þetta skiptið.
„[Norðmenn] tóku örugglega vel á móti [menntamálaráðherra Ísraels],“
segir Össur, sem afþakkaði fyrr í mánuðinum heimsókn ráðherrans, sem fór
til landa sem Ísraelsmenn töldu hafa fengið „brenglaða mynd“ af árásunum.
Norðmenn og Svíar fordæmdu mjög árásirnar á Gasa og Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra gerði það einnig.

ins skemmst, svo sem rafmagn,
vatnsleiðslur og skolpræsi.
„Gasabúar eru að horfast í augu
við það sem hefur gerst, bæði að
missa ástvini og heimili. Forsendan fyrir uppbyggingarstarfi er að
landamærin opnist fyrir byggingarefni, mat og aðrar vörur, en forgangsatriði okkar er að styðja við

um 50.000 manns sem eiga ekki
þak yfir höfuðið og geta ekki fætt
sig og klætt,“ segir hún.
Rauði krossinn starfi mikið með
palestínska Rauða hálfmánanum,
en sjúkrahús þeirra og sjúkrabílar urðu fyrir sprengjum Ísraela í
árásunum, og skemmdust mikið.
klemens@frettabladid.is

SAMFÉLAGSMÁL Hátt í þrjú hundruð tilnefningar hafa borist vegna
samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða þann 5. mars.
Steinunn Stefánsdóttir, aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins og formaður dómnefndar, hvetur alla
til að nota helgina í að tilnefna
verðuga einstaklinga eða hópa.
„Ég minni sérstaklega á flokkana
frá kynslóð til kynslóðar og til
atlögu gegn fordómum. Á þessum
sviðum er fólk að vinna ómetanlegt starf sem gaman er að vekja
athygli á.“
Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út á mánudag. - hhs

Sviptingar í afkomu Nýherja:

Tapaði rúmum
milljarði króna
VIÐSKIPTI Nýherji tapaði 1,2 milljörðum króna á síðasta ári. Til
samanburðar hagnaðist fyrirtækið um 420 milljónir króna 2007.
Haft er eftir Sverri Þórðarsyni, forstjóra Nýherja, að uppgjörið beri merki skyndilegra
sviptinga í rekstarumhverfi fyrirtækja hér eftir fall bankanna
og stórfellda lækkun á gengi
krónu á seinni hluta árs.
Hremmingarnar endurspeglast
í tapi Nýherja upp á 507 milljónir króna á síðasta fjórðungi ársins samanborið við 117 milljóna
króna hagnað árið á undan.
- jab

Geðbilaður maður ræðst með hníf á lofti inn á dagheimili í Belgíu:

Stakk á annan tug ungbarna
BELGÍA, AP Geðbilaður maður vopnaður hnífi óð inn á
barnadagheimili í flæmskum bæ í gær og stakk þar
alla sem á vegi hans urðu. Tvö ungbörn dóu og ein
fóstra. Tíu börn til viðbótar liggja mismikið særð á
sjúkrahúsi. Meiðsli sumra þeirra kváðu vera alvarleg.
Christian Du Four, saksóknari í umdæminu sem
dagheimilið Fabeltjesland í bænum Dendermonde
tilheyrir, segir að í ringulreiðinni sem berserksgangur hans olli gekk árásarmaðurinn út, settist upp
á reiðhjól sitt og hélt sína leið. Hann var handtekinn
í nærliggjandi matvöruverslun skömmu síðar.
„Við erum öll í algeru áfalli,“ sagði Leene Du
Bois, talsmaður fylkisstjórnar Flandurs. „Enginn
hefði getað ímyndað sér að nokkur maður væri fær
um að gera annað eins. Við erum öll harmi slegin.“
Hún bætti við að árásarmaðurinn hefði engin tengsl
við dagheimilið.
Samkvæmt upplýsingum fjölmiðla er maðurinn
geðsjúkur.
Bæjaryfirvöld opnuðu áfallahjálparmiðstöð þar
sem fórnarlömbum árásarinnar og vitnum að henni
bauðst sálfræðiaðstoð.
- aa

HARMUR Tvö ungbörn dóu og ein fóstra þegar maðurinn réðst
inn á barnaheimilið. Tíu ungbörn eru mikið særð.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Útsölunni er að ljúka!
Tryggðu þér þessar græjur á frábæru útsöluverði áður en við rýmum fyrir nýjum vörum!

Allt að 80% afsláttur!
32”

26”

HTC X7510
Fartölva sem
passar í vasann!

49.995 kr.

k va l m y

Verð áður 129.995 kr.

Ís
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d
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Útsöluverð

len s valm
k

Palladine 26“ LCD EPT2651M

LG 32“ LCD monitor

Upplausn: WXGA 1366 x 768

Vandaður
skjár frá LG.

Skerpa: 1.200:1
Birta: 500 cd/m²

Creative 5.1
heimabíó
fylgir
frítt með.

2 x HDMI tengi (1080p)

Nokia 6220

Útsöluverð
Ú

Snúningsfótur

49.995 kr.

Útsöluverð

Útsöluverð

Verð áður 119.995 kr.

Verð áður 119.995 kr.

79.995 kr.

Verð áður 64.995 kr.
V

89.995 kr.
Nokia BH-206
Bluetooth
heyrnartól

Útsöluverð
ð

1.9955 kr.
•

Útsöluverð

SÍA

99.995 kr.

•

90069

Verð áður 169.995 kr.

CP-68
Nokia taska

Yamaha DVX100
Öflugt og gott
heimabíó með
tveimur hátölurum.

Útsöluverð

495 kr.

Yamaha Heimabíó
Magnari RXV463 og
NSP440 heimabíó 5.1

Verð áður 2.495 kr.

Útsöluverð

59.995 kr.

Verð áður 119.995 kr.

HTC
TC S620
Mjög
Mj góður Windows
Win
W
nd
Mobile
6.0 snjallsími
Mo
snjjallls

Útsöluverð
Útsö
ölu
uv

14.995
114
9 kr.

Verð áður 49.995 kr.

XBOX leikir á 995 kr. Fjöldi titla.
itla
itla.

20% afsláttur af aukahlutum fyrir
ir farsíma.
10% afsláttur af farsímum.
Opið: virka daga 9-18 | Laugardaga 12-17

P I PAR

Verð áður 4.995 kr.

Verslun Ármúla 26 | Sími 522 3000 | www.hataekni.is
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Óvissa í stjórnmálum og kosningar framundan
Þingmaður Sjálfstæðisflokks:

Samstarf gæti verið erfitt:

Fjögurra flokka
stjórn erfið

Útspilin ekki
traustvekjandi

Ármann Kr. Ólafsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir að
í ljósi allra aðstæðna hafi frestun
landsfundar og tillaga um kosningar 9. maí verið það eina rétta.
Yfirlýsingar Samfylkingarmanna upp á síðkastið hafi þrengt
kostina enda
virðist Samfylkingin þrír
flokkar en ekki
einn og erfitt sé
að starfa í fjögurra flokka ríkisstjórn.
„Innan SamfylkingarinnÁRMANN KR.
ar starfa græni
ÓLAFSSON
armurinn, gamla
Alþýðubandalagið og svo hægri
kratarnir,“ segir Ármann.
Þinglið Sjálfstæðisflokksins sé
hins vegar samhent. „Við stöndum þétt saman eins og ábyrgur
flokkur þarf að gera á stundum
sem þessari. Við hlaupum ekki
frá erfiðum verkefnum og þess
vegna er skynsamlegast að láta
þennan tíma líða fram að kosningum. En það er háð því að hægt
sé að ganga í þau verkefni sem
fram undan eru og Sjálfstæðisflokkurinn setur á oddinn.“
Spurður hvað verði ef Samfylkingin gangist ekki inn á að kjósa
9. maí segir Ármann að þá sé hún
að hlaupast undan ábyrgð. „Við
gerum það hins vegar ekki.“ - bþs

Erfitt gæti verið fyrir
Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu
að starfa áfram saman í ríkisstjórn, segir
Kristján Þór
Júlíusson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Stjórnarsamstarf verður að byggja
á trausti milli
KRISTJÁN ÞÓR
flokkanna, og
JÚLÍUSSON
ekki er víst að
það sé til staðar
eftir yfirlýsingu varaformanns
Samfylkingarinnar um að hann
telji stjórnarsamstarfið búið, og
eftir yfirlýsingar grasrótarinnar,
segir Kristján Þór.
Útspil Samfylkingarinnar eru
einfaldlega ekki traustvekjandi,
sem kallar á breytt vinnubrögð
ætli flokkarnir sér að vinna
saman fram að kosningum í vor,
segir Kristján Þór.
- bj

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn:

Styður stefnu
en ekki flokka
„Mörg ríki hafa farið í gegnum
kosningar og sum hafa jafnvel
skipt um ríkisstjórn á meðan
unnið er eftir áætlun Sjóðsins, án
þess að áætlunin truflist mikið,“
segir Mark Flanagan, yfirmaður
áætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gagnvart Íslandi, í tölvupósti
til Fréttablaðsins, aðspurður
hvort kosningar eða breytt ríkisstjórn myndi hafa áhrif á samstarfið við sjóðinn.
„Áætlanir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins styðja góðar stefnur og
eins lengi og viðeigandi stefna er
við lýði á Íslandi mun áætlunin
halda áfram.“
- ss

MÓTMÆLI
Sextándi laugardagurinn
Raddir fólksins boða til mótmæla á
Austurvelli í dag, sextánda laugardaginn í röð. Kröfur hópsins eru að
ríkisstjórnin víki, svo og stjórnendur
Fjármálaeftirlits og Seðlabanka, og að
kosið verði svo fljótt sem unnt er.

GÓÐAR OG SLÆMAR FRÉTTIR Ingibjörg Sólrún Gísladóttir kom til landsins í gær. Hún fékk góðar fréttir af eigin veikindum í gær,
en sama dag fékk hún slæmar fréttir af heilsu Geirs H. Haarde forsætisráðherra.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Ekki víst að stjórnin
haldi segir Ingibjörg
Ótímabært er að tala um hvort núverandi ríkisstjórn starfi áfram fram að kosningum í vor segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Formenn flokkanna ræða framhaldið í dag. Til greina kemur að kjósa 9. maí en ræða þarf dagsetninguna.

FORYSTAN Steingrímur hefur verið

„Það er minnsta málið að boða til
kosninga, en meira mál að takast
á við aðkallandi verkefni sem við
verðum að sinna, hvort sem okkur
líkar betur eða verr,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður
Samfylkingarinnar.
Ekki er víst á þessari stundu
hvort ríkisstjórnin starfar áfram
fram að kosningum, segir Ingibjörg. Ótímabært sé að fullyrða
um það fyrr en hún hafi rætt við
Geir H. Haarde forsætisráðherra.
Þau munu ræða saman í dag og
fara yfir stöðuna.
„Það sem við munum gera er að
sjá til þess að það sé stjórn í landinu, þó að óróleikinn sé mikill og
óvissan getur staðan orðið mikið
verri ef það er ekki starfandi ríkisstjórn í landinu fram að kosningum,“ segir Ingibjörg.
Hún segir að ekkert óafturkræft
hafi gerst sem komi í veg fyrir að
Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin geti starfað saman, ef flokk-

Vg flýtir landsfundi sínum:

arnir séu sammála um þau verkefni sem þurfi að sinna.
Margir í grasrót Samfylkingarinnar hafa lýst sig andsnúna
áframhaldandi stjórnarsamstarfi. Ingibjörg segir mikilvægt
að hlusta á grasrótina, en hún hafi
verið kosin til að tala, vinna og
hafa skoðanir.
Geir sagði í yfirlýsingu í gær
að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins vilji að gengið verði til alþingiskosninga 9. maí næstkomandi.
Ingibjörg segir þá dagsetningu
vel koma til greina. Þetta sé hugmynd sem fara verði betur yfir.
Ræða þurfi málið við formenn
hinna stjórnmálaflokkanna.
Verði það niðurstaðan að kosið
verði í vor verður landsfundi Samfylkingarinnar flýtt, og hann haldinn nokkru fyrir kosningar, segir
Ingibjörg Sólrún.
Ingibjörg kom til landsins seinnipart dags í gær, eftir að hafa undirgengist læknismeðferð í Svíþjóð.

Hún fékk þær fréttir í gærmorgun
að mein í höfði hennar sé allt góðkynja og hún muni því líklega ná
sér að fullu.
Ingibjörg segir ótrúlegt að upplifa það að fá í gærmorgun einhver þau bestu tíðindi sem hún
hafi fengið af eigin veikindum, og
fá svo skömmu síðar þau ótíðindi
af heilsufari Geirs að hann hafi
greinst með illkynja krabbamein
í vélinda.
„Mér er til efs, og ég segi það
hvorki mér eða Geir til lofs eða
lasts, að nokkrir tveir forystumenn í ríkisstjórn hafi áður setið
með fangið svona fullt, bæði af
verkefnum í landsmálunum og í
sínu persónulega lífi,“ segir Ingibjörg Sólrún.
Ingibjörg mun verða frá vinnu
eitthvað áfram vegna veikinda
sinna, en mun ekki þurfa að leggjast inn á sjúkrahús eins og áður
var talið nauðsynlegt.
brjann@frettabladid.is

formaður frá stofnun Vg, en flokkurinn
á 10 ára afmæli í febrúar. Katrín varð
varaformaður á landsfundi 2005.
FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL

Landsfundur Vg
verður í mars
Landsfundur Vinstri grænna
verður haldinn í mars, en hann
hefði átt að vera í haust. Formaður og varaformaður reikna með
að gefa kost á sér áfram.
„Þau eru mörg verkin sem þarf
að vinna núna og því flýttum við
fundi. Við hefðum viljað kjósa
í apríl því það þarf að skýrast
sem fyrst hvernig stjórn landsins
verður háttað. Það er engan bilbug á mér að finna ef stemningin er þannig í okkar herbúðum,“
segir Steingrímur J. Sigfússon
um áframhaldandi formennsku.
Katrín Jakobsdóttir, varaformaður, segist ekki hafa leitt hugann að framboði sínu. Hún sjái þó
ekki fram á róttækar breytingar
hjá sér.
- kóp

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður
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VINDUR OG
VÆTA Í dag verður
allhvasst norðvestanlands en mun
hægara syðra.Það
lægir til morguns og má búast
við ﬂottu veðri
suðvestanlands og
í höfuðborginni en
dálítil úrkoma annars staðar. Þurrt að
mestu á mánudag
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Hæg suðlæg átt.
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Stíf NA-átt NV-til,
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RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

25%
af öllum
rafmagnsrúmum

nú

nú

Silence Exclusive Elevation.
Hæðarstillanlegt rúm. Meðalstíf eða stíf fjöðrun.
Fjarstýring fylgir. Yfirdýna og fætur seld sér.
90 x 200 cm. Verð 279.900,- NÚ 199.900,-

99.900,-

nú

SPARAÐU 50.000,-

Silence Classic A450
Hæðarstillanlegt rúm. Meðalstíf eða stíf fjöðrun.
Fjarstýring fylgir. Yfirdýna og fætur seld sér.
90 x 200 cm. Verð 209.900,- NÚ 157.000,90 x 210 cm. Verð 219.900,- NÚ 164.900,-

Cow, bútasaumsteppi.
Kýrskinn. 140x200 cm.
Verð 99.900,-

4.990,-

SPARAÐU 2.910,-

157.000,-

SPARAÐU 52.900,-

Silence Classic A440
Hæðarstillanlegt rúm. Stíf fjöðrun.
Fjarstýring fylgir. Yfirdýna og fætur seld sér.
90x200 cm. Verð 149.900,- NÚ 99.900,-

nú

199.900,-

SPARAÐU 80.000,-

nú

69.900,-

SPARAÐU 30.000,-

nú

8.900,-

nú

SPARAÐU 6.000,-

3.490,-

SPARAÐU 1.500,-

35%
af öllum
bastvörum

Sirina, borðlampi.
H. 60 cm.
Verð 7.900,-

Atika, borðstofustóll. Bast.
H. 110 cm. Verð 14.900,-

nú

2.990,-

nú

SPARAÐU 2.000,-

Casablanca. Sængurverasett.
140 x 200 cm. Verð 4.990,-

156.900,-

nú

SPARAÐU 18.000,-

190,-

SPARAÐU 155,-

Um

700

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

Opal, glervasi. Tveir litir.
H. 50 cm. Verð 4.990,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

Palladino. Sófalína. Hvítt leður.
3ja sæta. L. 190 cm. Verð 174.900,- NÚ 156.900,2ja sæta. L. 151 cm. Verð 149.900,- NÚ 134.900,-

nú

19.900,-

SPARAÐU 10.000,-

gjafavörur á
lækkuðu verði
Ypsilon.
Glas. 34 cl. Verð 345,- NÚ 190,Glas. 25,5 cl. Verð 295,- NÚ 145,-

www.ilva.is
ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardag 10-18 sunnudag 12-18 mánudaga - föstudaga 11-19
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Óvissa í stjórnmálum og kosningar framundan
Sjö ríkisstjórnir hafa sprungið frá lýðveldisstofnun:

Stjórnarslit voru tíð
Benedikts Gröndal, for„Það var mun eðlilegra
manns Alþýðuflokksins,
áður fyrr að stjórnir
sem var í forsvari minnisætu ekki út kjörtímabilið. Fyrir 1988 er það eighlutastjórnar sem sat fram
inlega bara Viðreisnarað kosningum í desember.
stjórnin sem svo gerir,“
Fyrri ríkisstjórn Ólafs
sprakk einnig árið 1974.
segir Guðni Th. Jóhann„Það varð sögulegt að því
esson sagnfræðingur.
leyti að þegar líf hennÁrið 1988 sprakk ríkisar var alveg á enda var
stjórn Sjálfstæðisflokks, GUÐNI TH.
búið að leggja fram vanAlþýðuflokks og Fram- JÓHANNESSON
trauststillögu á stjórnina
sóknarflokks, undir forog meirihluti var fyrir því. Ólafsæti Þorsteins Pálssonar. Árið
1983 hefðu kosningar með réttu átt
ur varð hins vegar fyrri til og rauf
að vera í desember. Ákveðið var þó
þing og því kom vantraust ekki til
atkvæða,“ segir Guðni.
að flýta þeim og voru þær haldnar
í apríl það ár. Ríkisstjórn Gunnars
Stjórn Hermanns Jónassonar
Thoroddsen, sem þá sat, var orðin
fór frá völdum árið 1958, tveimur
árum eftir stofnun. Stjórnin hafði
mjög veik, en hafði nægan þingstyrk til að verjast vantrausti.
tekið við af stjórn Ólafs Thors,
en hann hafði boðað til kosninga
Árið 1979 sprakk ríkisstjórn
ári áður en kjörtímabili lauk. Að
Ólafs Jóhannessonar, formanns
Framsóknarflokksins, með látum,
lokum má nefna að Stefanía, stjórn
þegar Alþýðuflokkurinn hætti
undir forsæti Stefáns Jóhanns Stefstuðningi við hana. Ólafur rauf þó
ánssonar formanns Alþýðuflokksekki þing, heldur kom það í hlut
ins, sat frá 1947 til 1949.
- kóp

Forseti ASÍ:

Framkvæmdastjóri SA:

Fagnar boðun
kosninga í maí

Mörg mál eru
enn ókláruð

„Þetta eru óskemmtileg tíðindi.
Geir á alla mína samúð,“ segir
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ,
um veikindi
Geirs Haarde.
Gylfi segist
fagna þeirri
ákvörðun að
boða til kosninga í maí. „Ég
hafði sjálfur komist að
þeirri niðurGYLFI
stöðu að þetta
væri eina færa ARNBJÖRNSSON
leiðin. Við töldum að ekki væri hægt að halda
áfram viðræðum um endurskoðun kjarasamninga við ríkisstjórn sem er nánast umboðslaus.
Þó er áhyggjuefni að fyrirtæki
og heimili standa frammi fyrir
vandamálum í dag. Hvað sem
öðru líður munum við halda
áfram að þýsta á ríkisstjórnina að teknar verði ákvarðanir
strax,“ segir Gylfi.
- kg

„Kosningar voru svo sem komnar á sjónarsviðið með einum eða
öðrum hætti. Aðalatriðið er að út
úr því ferli öllu komi einhver vilji
og geta til að
taka framtíðarákvarðanir,
sem skila þjóðinni áfram
en ekki aftur
á bak,“ segir
Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri Samtaka VILHJÁLMUR
atvinnulífsins. EGILSSON
Vilhjálmur
segist sleginn yfir fregnum af
veikindum Geirs Haarde. „Þetta
er mjög slæmt og ég vona innilega að hann nái sér af þessum
veikindum. En verkefni ríkisstjórnarinnar er að halda áfram
að vinna. Það þarf að taka margar ákvarðanir því mörg mál sem
snerta fjármálakerfið í landinu
eru ókláruð,“ segir Vilhjálmur. - kg

AÐ MIÐSTJÓRNARFUNDI LOKNUM Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var slegin eftir tíðindin sem Geir færði samstarfsfólki sínu í

Sjálfstæðisflokknum á fundi miðstjórnar í Valhöll í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kosningar geta lengt
kreppuna um tvö ár
Varaformaður Sjálfstæðisflokksins segir að úr því sem komið var sé nauðsynlegt að kjósa í vor. Engu að síður kunni að lengja í kreppunni vegna kosninga.
Ríkisstjórnar bíði erfiðar ákvarðanir. Hún veltir formannsframboði fyrir sér.
Eins og öðrum var Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, menntamálaráðherra og varaformanni Sjálfstæðisflokksins, brugðið eftir
tíðindin sem Geir H. Haarde færði
samflokksmönnum sínum í Valhöll
í gær. „Ég er slegin yfir þessum
tíðindum og get ekki hugsað um
annað að svo stöddu,“ sagði Þorgerður við fréttamenn í Valhöll í
gær.
Í samtali við Fréttablaðið sagði
hún að í ljósi stöðunnar væri óumflýjanlegt að kjósa í vor. Hins
vegar væri það ekki besti kosturinn með tilliti til efnahagsástandsins. Benti hún á að fræðimenn
teldu að vegna kosninga hefði
kreppan í Finnlandi á fyrrihluta
tíunda áratugarins lengst um tvö
ár. Svíar hefðu á hinn bóginn komist fyrr en ella út úr sínum efna-

hagsþrengingum þar sem ekki var
gengið til kosninga.
Þorgerður segir að nú bíði formanna stjórnarflokkanna; Geirs
og Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra, að ræða
framhaldið. „Þau fara yfir málin
á morgun [í dag]. Þau hafa bæði
sýnt mikla ábyrgð og gera sér
grein fyrir erfiðri stöðu efnahagsmálanna og að taka þurfi erfiðar ákvarðanir sem þola ekki bið
fram yfir kosningar.“ Þær ákvarðanir snúi að samskiptum og eftirfylgni vegna samkomulagsins við
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ríkisfjármálunum.
Þorgerður kveðst búast við að
Samfylkingin fallist á kosningar
9. maí en formennirnir eigi eftir
að ná um það sátt. Dagsetningin
gæti þó hnikast eitthvað til.

Þorgerður var kjörin varaformaður Sjálfstæðisflokksins á
landsfundi 2005, þegar Geir varð
formaður. Hún segist ætla að velta
því fyrir sér í rólegheitum hvort
hún muni sækjast eftir formannsembættinu á landsfundinum í lok
mars. „Ég tel eðlilegt að varaformaður íhugi að leita eftir því að
verða formaður en ætla að fara
yfir það með mínu fólki.“
Spurð hvort ástandið í samfélaginu muni róast við að Sjálfstæðisflokkurinn lýsi yfir vilja til að
kjósa í maí, kveðst Þorgerður telja
það. „Að mörgu leyti er komið til
móts við kröfur fólks um kosningar og ég held að þetta kæli samfélagið aðeins. En það er aldrei hægt
að taka ákvarðanir sem róa alla,“
segir Þorgerður.
bjorn@frettabladid.is

Gjörbreytt staða í Sjálfstæðisflokknum við brotthvarf Geirs H. Haarde:

Stefnir í átök um formannsembættið
Ef þið eruð atvinnulausir
Hafið samband við skrifstofuna
eða skoðið vefinn rafis.is
og athugið hvaða
úrræði eru í boði.

Margir líta formannssæti í Sjálfstæðisflokknum hýru
auga, nú þegar Geir H. Haarde hefur lýst því yfir að hann
hyggist ekki sækjast eftir endurkjöri sem formaður á
landsfundi í mars. Staðan er algerlega breytt eftir tíðindi
gærdagsins, enda var fram að því reiknað með að Geir
myndi sækjast áfram eftir embættinu.
Heimildarmenn Fréttablaðsins segja líklegt að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður flokksins,
muni sækjast eftir formannssætinu. Hún hefur þó ekki
tilkynnt opinberlega hvort hún sækist
eftir embættinu.
Aðrir sem taldir eru líklegir til
að bjóða sig fram til formanns eru
þingmennirnir Bjarni Benediktsson
og Kristján Þór Júlíusson og Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra.
Enginn þeirra vildi í gær staðfesta að þeir sæktust eftir embættinu, en enginn útilokaði
það heldur. Tæpar átta
vikur eru í landsfund
Sjálfstæðisflokksins
og því ljóst að þeir
sem sækjast eftir
æðstu embættum
flokksins hafa
GUÐLAUGUR ÞÓR
ÞÓRÐARSON
skamman tíma til

að gera upp hug sinn og hefja baráttu. Sumir heimildarmanna Fréttablaðsins telja líklegt að Sjálfstæðisfólk
utan þingflokksins muni sækjast eftir æðstu metorðum
á landsfundi í vor. Margir nefndu nafn Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur borgarstjóra í því sambandi. Ekki náðist í
Hönnu Birnu vegna málsins í gær.
- bj

HANNA BIRNA
KRISTJÁNSDÓTTIR
KRISTJÁN ÞÓR
JÚLÍUSSON
BJARNI
BENEDIKTSSON
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Óvissa í stjórnmálum og kosningar framundan

Geir hættir í
stjórnmálum
Geir H. Haarde lætur af embætti formanns Sjálfstæðisflokksins á landsfundi í lok mars. Hann gengst
undir læknisaðgerð í útlöndum innan nokkurra
daga. Geir vill alþingiskosningar 9. maí og leggur
áherslu á að ríkisstjórnin starfi fram að þeim.
„Við reglubundna læknisskoðun á Landsspítalanum í síðustu
viku kom í ljós hjá mér lítið æxli
í vélinda. Síðastliðinn þriðjudag
var mér greint frá því að rannsóknir hefðu leitt í ljós að æxlið er
illkynja.“
Á þessum orðum hófst yfirlýsing sem Geir H. Haarde, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, flutti blaðamönnum í
beinni útsendingu útvarps og sjónvarps í Valhöll í hádeginu í gær.
Óhætt er að segja að fram að því
hafi menn búist við öllu öðru.
Ólga í pólitík og þjóðlífinu
almennt síðustu daga kallaði á viðbrögð forystumanna í stjórnmálum.
Að morgni fimmtudags var ákveðið að miðstjórn Sjálfstæðisflokksins skyldi funda í hádeginu daginn
eftir. Eftir ríkisstjórnarfund í gær-

morgun sagðist Geir ætla að ræða
við blaðamenn klukkan hálf eitt.
Reiknað var með að hann myndi
flytja pólitísk tíðindi. Sem hann
gerði. En þau féllu í skugga fregna
af veikindunum.
Geir upplýsti að hann muni gangast undir aðgerð erlendis um eða
skömmu eftir næstu mánaðamót.
Hann kvaðst bjartsýnn á að sigrast
á veikindunum enda segðu læknar
batahorfur ágætar og að hann gæti
vænst þess að halda fullri starfsorku á næstu mánuðum. Þó væri
ekki hægt að útiloka að mál þróuðust til verri vegar.
Geir kvaðst hafa ákveðið að
sækjast ekki eftir endurkjöri sem
formaður Sjálfstæðisflokksins
og sagði það auðvelda ákvörðunina að flokkurinn ætti úr breiðum
hópi mikilhæfra forystumanna að

TÆP 30 ÁR Í ELDLÍNU STJÓRNMÁLANNA
Geir H. Haarde er fæddur 8. apríl
1951. Hann tók stúdentspróf frá MR
og lærði hagfræði og alþjóðastjórnmál í Bandaríkjunum.
Geir vann í alþjóðadeild Seðlabankans 1977-1983 og var næstu
fjögur ár aðstoðarmaður fjármálaráðherranna Gunnars Thoroddsen
og Þorsteins Pálssonar. Árið 1987
var hann kjörinn á þing og situr nú

sitt sjötta kjörímabil. Hann var þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins
1991-1998.
Geir var formaður Sambands
ungra sjálfstæðismanna 1981-1985,
varaformaður flokksins 1999-2005
og hefur verið formaður síðan 2005.
Hann var fjármálaráðherra 19982005, utanríkisráðherra 2005-2006
og varð forsætisráðherra 2006.

TÍÐINDIN FLUTT Geir H. Haarde upplýsti um veikindi sín og brotthvarf úr stjórnmálum á fundi með blaðamönnum í Valhöll í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

velja. Greindi hann frá því að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins vildi
að gengið yrði til alþingiskosninga
9. maí. „Ég legg áherslu á að ríkisstjórnin vinni áfram ótrauð fram
að kosningum að þeim verkefnum
sem brýnust eru til bjargar heimilum og fyrirtækjum í landinu,“
sagði Geir. Jafnframt upplýsti hann
að landsfundur Sjálfstæðisflokksins verði dagana 26.-29. mars.
Geir hyggst gegna embætti forsætisráðherra þar til ný ríkisstjórn
hefur verið mynduð. Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra og varaformaður
Sjálfstæðisflokksins, mun gegna
embætti hans á meðan hann gengst
undir aðgerðina. Þegar ný ríkisstjórn tekur við, lýkur pólitískum
ferli Geirs H. Haarde.

VÉLINDAKRABBAMEIN ER SJALDGÆFT
Vélindað tengir saman kokið og
magann. Krabbamein í vélinda er
fremur sjaldgæft hér á landi en að
meðaltali greinast tíu ný tilfelli á ári
hjá körlum og helmingi færri hjá
konum. Samkvæmt upplýsingum
frá Krabbameinsskrá eru horfur
sjúklinga með vélindakrabbamein
almennt ekki góðar þar sem það er
tiltölulega sjaldgæft að hægt sé að
fjarlægja allan æxlisvefinn í aðgerð.
„Horfurnar fara alveg eftir því
á hvaða stigi krabbameinið er
þegar það greinist,“ segir Agnes
Smáradóttir, krabbameinslæknir á

Landspítalanum. „Þannig að ef það
greinist snemma þá eru horfurnar
miklu betri heldur en þegar það
greinist seint.“
Skurðaðgerðir við vélindakrabbameini eru gerðar hér á landi. „Þetta
eru með stærri aðgerðum sem
gerðar eru og í einstaka tilfellum þarf að beita aðferðum sem
tækjabúnaður hér á landi býður
ekki upp á og þá leitum við út fyrir
landsteinana.“
Hún segir það ekki hafa verið
sannað vísindalega að streita sé
orsakavaldur krabbameina.

bjorn@frettabladid.is

Átak til atvinnusköpunar:

Á markað með snjöll
nýsköpunarverkefni?

Spyr um þinghald

Iðnaðarráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki úr verkefninu
Átaki til atvinnusköpunar.
Átak til atvinnusköpunar veitir styrki til nýsköpunarverkefna og
markaðsaðgerða starfandi frumkvöðla- og nýsköpunarfyrirtækja.
Markmið verkefnisins
 Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum sem hlotið gætu frekari fjármögnun sjóða og fjárfesta.
 Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða í
frumkvöðla- og sprotafyrirtækum.
Í umsókn þarf að koma fram
 Skýr lýsing á verkefninu í heild og ætluðum árangri þess
 Greining á nýnæmi verkefnisins
 Greinargóðar kostnaðar- og verkáætlanir
 Ýtarleg lýsing á þeim verkþáttum sem sótt er um styrk til, s.s. þróunarvinnu og markaðsstarfs.
Styrkir geta að hámarki numið 50% af heildarkostnaði verkefnisins.
Ekki eru veittir styrkir til fjárfestinga s.s. í tækjum og búnaði.
Rafræn umsóknareyðublöð eru á www.impra.is.

GUÐJÓN ARNAR
KRISTJÁNSSON

„Ég tel þörf á því að forystumenn allra flokka verði nú
kallaðir saman hið fyrsta,“ segir Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins. „Það þarf að ákveða hvaða
mál á að fara með í gegnum þingið áður en því verður
slitið og menn hefja sína kosningabaráttu. Síðan þætti mér
eðlilegt að við fengjum einhverja áfangaskýrslu frá sannleiksnefnd áður en gengið er til kosninga jafnvel þótt hún
eigi ekki að skila fyrr en í nóvember.“ Síðan vék hann að
veikindum forsætisráðherra. „En mér er eins og mörgum
öðrum mjög brugðið og ég óska þess að allt fari á besta
veg hjá Geir H. Haarde.“
- jse

Tilboðið stendur
„Ég var á aukafundi með þingflokknum og þar var mönnum náttúrulega brugðið vegna fregnanna um Geir og við
sendum honum bestu kveðjur og ósk um skjótan bata,“
sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, í gær.
„En niðurstaðan var sú að tilboð okkar stendur enn um
að verja minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna
þrátt fyrir að það stefni í kosningar í vor. Við teljum að það
verði afar erfitt fyrir núverandi ríkisstjórn að vinna áfram,
sérstaklega í ljósi álita sem komið hafa fram á undanförnSIGMUNDUR DAVÍÐ
um dögum og vitna um mikla óeiningu þar á bæ.“
- jse GUNNLAUGSSON

Hefði viljað kjósa fyrr

Beiðni um upplýsingar og aðstoð má senda á netfangið hb@nmi.is.
Umsóknarfrestur er til 17. febrúar n.k.

Impra á Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Keldnaholti, 112 Reykjavík
STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

„Það er skýrt af okkar hálfu að við hefðum viljað kjósa
fyrr, helst síðustu helgi fyrir páska. En nú verða formenn
flokka að hittast og ræða fyrirkomulag kosninga og fleira
þess háttar,“ segir Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri
grænna.
Hann segir ótrúlegt að þær aðstæður komi upp að
formenn beggja stjórnarflokkanna séu veikir á sama tíma.
„Það virðist ekki eiga af okkur að ganga með ótíðindi af
þessu tagi. Ég sendi Geir og fjölskyldu hans allar mínar
bestu óskir og vona að honum farnist vel í þessari glímu.
Hann tekur skynsamlega ákvörðun að draga sig í hlé og
hlúa að heilsu sinni.“
- kóp
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Obama hefur haft í nógu að snúast fyrstu daga sína í embætti:

Serbar dá Mladic:

Snýr sér að efnahagsmálum

Örfáir myndu
framselja hann

BANDARÍKIN, AP Barack Obama

BÆNAHALD Í JERÚSALEM Palestínskur
múslimi lagðist á bæn fyrir framan
vígalegan hóp ísraelskra hermanna
sem hindruðu aðgang að Al Aksamoskunni í Jerúsalem. NORDICPHOTOS/AFP
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Bandaríkjaforseti átti í gær fundi
með þingmönnum beggja flokka og
hvatti þá til að styðja efnahagsaðgerðir sínar. Ástandið í efnahagslífi þjóðarinnar krefjist þess að
þingið taki til sinna ráða, jafnvel
þótt sumum þingmönnum hugnist
ekki sumir hlutar aðgerðanna.
„Ég átta mig á að enn er einhver ágreiningur,“ sagði hann, en
flokksbræður hans í Demókrataflokknum hafa gefið honum fyrirheit um að hann geti undirritað
lögin um miðjan febrúar.
Obama hefur haft í nógu að snúast síðan hann tók við embætti á
þriðjudag. Efnahagsmálin eru

stærsta áhyggjuefni Bandaríkjamanna um þessar mundir, en áður
en hann sneri sér að þeim málum
í gær hafði hann kynnt nokkrar af
ráðstöfunum sínum í utanríkismálum, svo sem að fangabúðunum illræmdu við Guantánamo á Kúbu
yrði lokað innan árs.
Á fimmtudag skipaði Obama
einnig tvo gamalreynda samningamenn sendifulltrúa sína í Austurlöndum nær og fjær. Richard Holbrooke, fyrrverandi sendiherra
Bandaríkjanna hjá Sameinuðu
þjóðunum, fær það hlutverk að
samhæfa stefnu Bandaríkjanna
gagnvart Afganistan og Pakistan,
en George J. Mitchell, fyrrverandi

Á FUNDI MEÐ LEIÐTOGUM ÞINGSINS

Barack Obama hvatti þingið til að fallast
á efnahagsráðstafanir sínar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

leiðtogi demókrata í öldungadeild
Bandaríkjanna, verður fulltrúi
Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum.
- gb

Morð í Norður-Noregi:

Formenn aðildarfélaga ASÍ fóru yfir stöðuna í endurskoðun kjarasamninga:

Lögregluþjónn
skaut unnustu

Vilja fresta endurskoðun

NOREGUR, AP Lögregluþjónn í
Tromsö í Noregi skaut í gær fyrrverandi sambýliskonu sína til bana
á bílastæði fyrir utan barnaskóla
þar sem hún vann. Því næst gerði
hann tilraun til að svipta sig lífi.
Lögreglumaðurinn, sem er 53
ára, var ekki á vakt og að því er
fram kemur í norskum miðlum
var morðvopnið byssa sem hann
stal frá vinnufélaga. Konan, sem
var um tíu árum yngri, hafði slitið
sambúð við manninn viku fyrr. - aa

SVÍÞJÓÐ
Uppsagnir hjá Ericsson
Sænska símafyrirtækið Ericsson ætlar
að segja upp fimm þúsund starfsmönnum um allan heim, þar á meðal
eitt þúsund í Svíþjóð.

Formenn aðildarfélaga ASÍ ræddu
á fundi í gær að fresta endurskoðun kjarasamninga
fram á vor. Vinnuveitendur vilja segja upp samningnum eða fresta hækkunum fram undir lok samningstímabilsins. Ákvörðun verður tekin í febrúar.
„Ef menn vilja standa við samninginn og vinnuveitendur segja samningnum upp þá blasir við að
fólk fær lítið sem ekkert, auk þess að missa það sem
eftir er í samningnum, til dæmis orlofsaukningu í
sumar og launahækkun um næstu áramót. Eins og
staðan er í þjóðfélaginu nú sjá menn ekki fram á að
semja aftur fyrr en guð má vita hvenær. Menn næðu
ekki einu sinni fram því sem er í þessum framlengingarákvæðum þannig að það er þá betra að halda í
vonina. Niðurstaða fundarins er að kanna vel hvort
hægt sé að halda í samninginn gegn því að fresta
þessari launahækkun frekar en að láta vinnuveitendur segja samningnum upp,“ segir Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambandsins.
Kjarasamningur ASÍ og SA er í fyrsta skipti uppsegjanlegur á báða bóga.

SERBÍA, AP Ratko Mladic nýtur
enn mikilla vinsælda og stuðnings í Serbíu, þrátt fyrir að hafa
verið eftirlýstur stríðsglæpamaður í meira en áratug.
Samkvæmt nýrri skoðanakönnun myndu nærri tveir af
hverjum þremur Serbum alls
ekki veita stjórnvöldum upplýsingar, sem leiddu til handtöku
hans, jafnvel þótt ein milljón
evra sé í boði sem lausnargjald.
Einungis 14 prósent sögðust
hiklaust veita slíkar upplýsingar, en aðrir sögðust ekki vissir um hvað þeir myndu gera ef
þeir byggju yfir slíkri vitneskju.
- gb

VINNUMARKAÐUR

GYLFI ARNBJÖRNSSON Hann segir að

ætli SA að fresta kauphækkunum sé allt
eins hægt að segja upp samningunum.

Forseti ASÍ:

SAMÞYKKJA BOÐIÐ Hátt í hundrað formenn aðildarfélaga ASÍ

ákváðu í gær að fresta endurskoðun kjarasamninga fram á vor
eins og SA hefur ljáð máls á.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Guðmundur segir að þríhliða samkomulag ríkisvalds, launþegasamtaka og atvinnurekenda sé nauðsynlegt.
- ghs
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Ræðum aðkomu ríkisstjórnarinnar
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, segir að
staðan í kjaramálunum verði
rædd í aðildarfélögum ASÍ á
næstu vikum. Formennirnir hittist síðan aftur á formannafundi
fyrir lok febrúar til að taka upplýsta afstöðu til óskar SA um að
fresta endurnýjun kjarasamninga. Atvinnurekendur hafa
óskað eftir sveigjanleika til að
geta staðið við kjarasamningana. Gylfi segir að ríkisstjórnin
þurfi að koma að borðinu. „Ég hef
óskað eftir því að félögin taki líka
afstöðu til þess hvort ASÍ sé tilbúið til að framlengja kjarasamning án þess að ríkið komi þar að.
Það vorum við ekki fyrir þennan
fund. Það hefur verið alveg skýr
afstaða. Skilaboð hreyfingarinnar hafa verið þau að til að framlengja kjarasamninginn þurfum
við mjög sterka aðkomu ríkisstjórnar varðandi atvinnumálin
og stöðu heimilanna,“ segir hann.
Gylfi telur að ef fresta eigi
kauphækkunum, sem eiga að
koma 1. mars, til áramóta eins
og SA vill þá sé allt eins hægt að
segja upp samningunum.
- ghs

VINNUMARKAÐUR

LÖGREGLUFRÉTTIR
Snjóflóð á Ólafsfjarðarvegi
Snjóflóð féll á Ólafsfjarðarveg milli
Ólafsfjarðar og Dalvíkur upp úr miðnætti í fyrrinótt. Að sögn lögreglu var
flóðið nokkuð stórt. Engin umferð var
á veginum þegar það féll. Vegagerðarmenn ruddu veginn í gærmorgun.

Innbrot í raftækjaverslun
Innbrot var framið í raftækjaverslun í
Skútuvogi í Reykjavík í fyrrinótt. Þjófurinn komst undan með sjónvarp.

Flutningabíll lokaði veginum
Ökumaður flutningabíls lenti í erfiðleikum í Bakkaselsbrekku í Öxnadal
í gærmorgun. Mjög slæmt veður var
á heiðinni og lokaði flutningabíllinn
veginum að hluta til. Litlir bílar komust þó fram hjá bílnum.

PÓLLAND
Ráðherra segir af sér

<_VaYYV\Vgd[Vc\gZ^cYgV\_VaYVjb[gVb`g#'*#%%%[ng^g{g^'%%.Zgj/
&#[ZWgVg!&#bVgh!&#Vega!&#bV!&#_c!&#_a!&#{\hi!&#hZeiZbWZgd\&#d`iWZg#
<_VaYYV\^\_VaYVjcY^g`g#'*#%%%d\\_VaYV Z^ggV\_VaYZcYVZgkaYjZ^c\gZ^haj[VhiZ^\cV\_VaYVccVZg&#bV#

=¨\iZgVaZ^iVjeeah^c\Vjbd[Vc\gZ^cYVig^^{]Z^bVhjGZn`_Vk`jgWdg\Vg/

lll#gZn`_Vk^`#^h

Dómsmálaráðherra Póllands, Zbigniew
Cwiakalski, hefur sagt af sér í kjölfar
meints sjálfsvígs fanga í pólsku fangelsi. Fanginn, Robert Pazik, var þriðji
maðurinn sem stytti sér aldur úr hópi
manna sem dæmdir voru árið 2001
fyrir að ræna og myrða son auðugs
kaupsýslumanns. Cwiakalski bauðst
til að víkja vegna „móðursýkislegra
viðbragða“ við dauða Paziks í fjölmiðlum og stjórnmálum í landinu.
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Lögreglan á Selfossi handtók sjö ungmenni með stolið góss:

Dómur staðfestur:

Þriðjungur að
eyða fóstri á ný

Rændu torfæruhjóli og kerru

Rassskellirinn
var sýknaður

HEILBRIGÐISMÁL Þriðjungur þeirra

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi handtók sjö ung-

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-

kvenna á Íslandi sem fór í fóstureyðingu á árinu 2007 hafði áður
látið eyða fóstri. Þetta kemur
fram í tölum frá Landlæknisembættinu.
Alls létu 877 konur eyða fóstri
á árinu 2007. Var það eilítil
fækkun frá árinu á undan þegar
fóstureyðingar voru 904 talsins. Frá árinu 1982 voru flestar fóstureyðingar á árinu 2000
þegar þær voru 987.
Af áðurnefndum 877 konum
á árinu 2007 höfðu samtals 297
áður gengist undir fóstureyðingu,
þar af 58 tvisvar sinnum og 25
konur þrisvar sinnum.
- gar

menni í fyrradag vegna innbrots og þjófnaðar í
Laugarási í Biskupstungum.
Lögreglu barst tilkynning um grunsamlegar
ferðir manna á jeppabifreið í gróðurhúsahverfi í
Laugarási rétt fyrir miðnætti síðastliðins þriðjudags. Lögreglumenn fundu jeppann á ferð skammt
frá Laugarási. Í honum voru fimm ungmenni sem
sögðust vera þar í útsýnisferð. Ekkert þýfi var í
bifreiðinni en þar sem grunur lék á að nokkru áður
hefði kerra verið aftan í bifreiðinni var gerð leit að
henni. Kerran fannst við Reykholt í Biskupstungum og í skurði rétt við fannst ýmiss öryggisbúnaður
sem notaður er við akstur torfæruhjóla. Í ljós kom
síðar að torfæruhjóli hafði verið stolið frá Laugarási. Tveir til viðbótar voru síðar handteknir vegna
meintrar aðildar að málinu. Ungmennin sjö viðurkenndu við yfirheyrslur að hafa brotist inn í Laug-

fest sýknudóm yfir karlmanni,
sem var ákærður fyrir kynferðisbrot og líkamsárás. Maðurinn
sótti í að slá tvo drengi, sex og
fjögurra ára á beran rassinn með
þeim afleiðingum að þeir hlutu
roða. Að því loknu bar hann olíu
á rassinn á þeim. Þá var hann
ákærður fyrir að hafa ráðist á
vinkonu sína, móður drengjanna,
og slegið hana á beran rassinn og
ber læri með beltisól svo á sá.
Þegar faðir drengjanna, sem
býr ekki með móðurinni, uppgötvaði athæfið tilkynnti hann það.
Ekki var talið sannað að háttsemi
mannsins væri brot á lögum. - jss

SELFOSS Lögreglan á Selfossi handtók ungmennin.

arási og stolið torfæruhjólinu og ætlað að stela öðru
til viðbótar en tókst ekki að gangsetja það. Kerrunni
stálu þau þar sem hún var við Búrfellsveg í Grímsnesi.
Ungmennin höfðu ætlað sér að brjótast inn í sumarbústaði í ferðinni en ekkert varð úr því þar sem
þau voru stöðvuð áður en til þess kom.
- jss

ÍSLENSKA SIA.IS KAU 44539 01/09

Fóstureyðingar á Íslandi:

Fjármálaráðgjöf fyrir þig

VIÐ STEKKJARBAKKA Tillaga um byggingu slökkvistöðvar í Elliðaárdal mætir
andstöðu.

Horft í nýjar áttir í lóðamáli:

Ný slökkvistöð
sé í Seljahverfi
SKIPULAGSMÁL Hjá Slökkviliði

höfuðborgarsvæðisins er nú til
skoðunar ný lóð fyrir slökkvistöð
í stað umdeildrar staðsetningar
við Stekkjarbakka í Elliðaárdal.
Stekkjarbakki er talinn ákjósanlegur fyrir byggingu nýrrar
slökkvistöðvar en þessari hugmynd mótmæla þó bæði íbúar í
næsta nágrenni og aðrir unnendur útvistarsvæðisins í Elliðaárdal. Nú er komin fram tillaga um
að nýja stöðin verði við Jafnasel í Breiðholti og hefur stjórn
slökkviliðsins falið slökkviliðsstjóra að athuga þann möguleika.
Jafnframt á að ræða við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu
sem vill að skoðuð verði möguleg
aðkoma lögreglunnar að fyrirhuguðu húsnæði slökkviliðsins við
Skarhólabraut í Mosfellsbæ. - gar

Drekasvæðið:

Útboð á sérleyfum er hafið
IÐNAÐUR Útboð á fimm sérleyfum til rannsóknar og vinnslu
kolvetnis á Drekasvæðinu á Jan
Mayen-hryggnum er byrjað.
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra opnaði það nýlega þegar
vefsíða útboðsins fór í loftið og
varð öllum aðgengileg.
Kristinn Einarsson, yfirverkefnisstjóri hjá Orkustofnun, segir
að útboðið sé eins og hvert annað
opinbert útboð. Útboðstímabilið
sé nú hafið og því ljúki 15. maí.
Fyrir þann tíma þurfa áhugasöm
fyrirtæki að hafa skilað inn tilboðum.
- ghs

Systkini dæmd fyrir árás:

Skölluðu og
bitu varðstjóra
DÓMSMÁL Systkini voru dæmd í
fjögurra mánaða skilorðsbundið
fangelsi í Hæstarétti í gær fyrir
að hafa ráðist á varðstjóra lögreglu á lögreglustöð. Fólkið skallaði og beit lögregluþjóninn.
Lögregla hafði lagt hald á
áfengi mannsins, sem þá var 17
ára, á gamlársdag 2006. Hann
kom með systur sinni, þá 23 ára,
á lögreglustöðina skömmu síðar,
og kröfðust þau þess að fá áfengið afhent. Þau lentu í átökum við
lögregluvarðstjóra, sem hlaut
minniháttar áverka vegna árásarinnar. Sökuðu þau varðstjórann
um harðræði, en Hæstarétti þótti
ekkert komið fram sem renndi
stoðum undir þá fullyrðingu. - bj

Kynntu þér úrræðin

Starfsfólk Kaupþings aðstoðar þig við allt sem tengist fjármálum heimilisins og breyttum
aðstæðum og leitar hentugra úrræða fyrir þig ef þarf.
Heimilisbókhald
• Úrræði í greiðsluerfiðleikum
•

Stöðumat
• Sparnaðarleiðir

•

•
•

Netdreifing/útgjaldadreifing
Lífeyris- og tryggingamál

Kynntu þér málin á www.kaupthing.is, hafðu samband í síma 444-7000
eða komdu við í næsta í útibúi Kaupþings.
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SKOÐANAKÖNNUN
Fylgi stjórnmálaflokkanna

Hvernig ríkisstjórn viltu?

Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins

Eftir stuðningi við flokka
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Skv. könnun Fréttablaðsins
22. janúar 2009

Fáir styðja núverandi stjórn
Átta af hverjum tíu styðja ekki ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins.
Samfylking dalar mikið á sama tíma og í sömu hópum og fylgi Framsóknarflokks eykst verulega. Ríkisstjórnarflokkarnir fengju
28 þingmenn, sem dugar ekki til að halda meirihluta Alþingis. Tæplega helmingur svarenda vill þjóðstjórn fram að kosningum.
Núverandi ríkisstjórn er mjög
óvinsæl, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Bæði
er það að ríkisstjórnarflokkarnir
tveir, Sjálfstæðisflokkur og Samfylking, eru að tapa fylgi hvort sem
litið er til síðustu könnunar eða síðustu alþingiskosninga. Hins vegar
segjast einungis 20,3 prósent styðja
núverandi ríkisstjórn, en stuðningur við ríkisstjórnina var 71,9 prósent í febrúar fyrir tæpu ári.

Samfylking hrynur
Eins og sjá má á grafinu hér fyrir
ofan hrynur fylgi Samfylkingar
frá síðustu könnun blaðsins, sem
var þann 22. nóvember á síðasta
ári. Þá sögðust 33,6 prósent kjósa
flokkinn, en fylgið mælist nú 19,2
prósent og er samkvæmt því minni
en bæði Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkur. Fylgi flokksins hefur
ekki mælst jafnlítið í könnunum
Fréttablaðsins síðan í mars 2007.
Kosningar voru tveimur mánuðum síðar.
Væru þetta niðurstöður kosninga myndi flokkurinn fá þrettán
þingmenn kosna, fimm færri en í
síðustu alþingiskosningum.
Mesta fylgistapið, frá síðustu
könnun, er meðal kvenna, og hefur
önnur hver kona yfirgefið flokkinn
frá síðustu könnun. Þá hefur nær
annar hver kjósandi á landsbyggðinni fært stuðning sinn annað.
Framsóknarflokkur rís
Á sama tíma og Samfylking sígur,
rís Framsóknarflokkurinn undir
stjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar.
Í síðustu könnun blaðsins var
fylgi flokksins einungis 6,3 prósent en rís nú upp í 16,8 prósent og

hefur ekki verið meira í könnunum
blaðsins síðan í okóber 2003. Einn
og hálfur kjósandi, fyrir hvern
þann sem fyrir var hefur bæst við
hópinn frá því í lok nóvember. Samkvæmt þessu fengi flokkurinn tólf
þingmenn en sjö þingmenn sitja nú
á þingi fyrir hönd flokksins.
Framsóknarflokkurinn sækir
aðallega fram í þeim hópum sem
Samfylkingin tapar fylgi í; meðal
kvenna og íbúa á landsbyggðinni.
Þá eykst stuðningurinn á landsbyggðinni úr 3,5 prósent í 23,6 prósent. Aukingin á höfuðborgarsvæðinu er lítilsháttar.

Vinstri grænir stærstir
32,6 prósent segjast nú myndu
kjósa Vinstri græn og fengi flokkurinn 23 þingmenn. Vinstri græn
yrðu því stærsti flokkurinn á þingi
með átta þingmönnum fleiri en
Sjálfstæðsflokkurinn. Þingmenn
Vinstri grænna eru nú níu.
Í síðustu könnun blaðsins sögðust
27,8 prósent myndu kjósa Vinstri
græn og hefur flokkurinn því bætt
við sig rúmlega þremur prósentustigum síðan þá. Mestu bætir flokkurinn við sig á höfuðborgarsvæðinu, tæplega níu prósentustigum.
Tíu færri sjálfstæðisþingmenn
Fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur
aldrei verið minna í könnunum
Fréttablaðsins en nú. Flokkurinn
hefur hægt og sígandi tapað fylgi
frá í febrúar á síðasta ári, án þess
að ná að rétta sig af.
22,1 prósent segjast nú myndu
kjósa flokkinn og fengi flokkurinn
15 þingmenn eða tíu þingmönnum
færri kjörna en eru nú, væru þetta
niðurstöður kosninga. Í síðustu
könnun sögðust 24,8 prósent kjósa

flokkinn, þannig að munurinn er
ekki mikill. Helst er það á höfuðborgarsvæðinu sem sjást einhverjar sveiflur og stuðningur hefur
dregist saman um tæp fimm prósentustig, úr 26 í 21 prósent.

Frjálslyndir standa í stað og aðrir
3,7 segjast nú myndu kjósa Frjálslynda flokkinn og fengi hann því
ekki þingmann kjörinn samkvæmt
5,0 prósenta jöfnunarmannareglu.
í nóvember sögðust 4,3 prósent
myndu kjósa flokkinn. Flugið sem
Frjálslyndir náðu um mitt síðasta
ár virðist því lokið, í bili að minnsta
kosti.
5,5 segjast myndu kjósa einhvern
annan en þá flokka sem nú eru á
alþingi. Flestir sögðust vilja kjósa
eitthvað nýtt framboð eða einstaklingskjör. Þrátt fyrir að „annað“ nái
yfir fimm prósenta markið, eru
kjósendur ekki sammála um hverjir
þessir „aðrir“ eru og því ekki hægt
að úthluta á þá þingmenn.
Fáir taka afstöðu
Mjög fáir tóku afstöðu í könnuninni, eða einungis 47,5 prósent af
þeim 800 sem tóku þátt. Ef litið er
á allan hópinn sögðust 12,3 prósent
að þeir myndu ekki kjósa eða skila
auðu. 36,4 prósent voru óákveðin og
3,9 prósent neituðu að svara spurningunni.
Fáir stuðningsmenn eftir
Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna nú 41,3 prósent og ríkisstjórnarflokkarnir myndu því fá
28 þingmenn sem dugar ekkifyrir
þingmeirihluta. Flokkarnir hafa nú
43 þingmenn af 63.
Lítið fylgi stjórnarflokkanna
endurspeglast í litlum stuðningi

við ríkisstjórnina. Einungis 20,3
prósent styðja nú ríkisstjórnina,
en stuðningurinn mældist 31,6 prósent í nóvember. Hefur stuðningurinn dalað verulega frá því í febrúar 2008 þegar 71,9 prósent studdu
stjórnina. Lítill munur er á stuðningi við stjórnina eftir búsetu eða
kyni. Þó er aðeins meiri andstaða
við ríkisstjórn meðal kvenna og á
landsbyggðinni.
Sjálfstæðismenn skera sig úr og
styður mikill meirihluti þeirra ríkisstjórnina, eða 81,8 prósent þeirra.
Einungis 28,3 prósent kjósenda
Samfylkingarinnar styðja hana
hins vegar. Allir kjósendur Vinstri
grænna eru stjórninni mótfallnir og
93,2 prósent kjósenda Framsóknarflokksins.

Vilja þjóðstjórn
Flestir af þeim sem afstöðu tóku
til þess hvernig ríkisstjórn væri
æskileg fram að kosningum sögðust vilja þjóðstjórn, eða 45,1 prósent. Stuðningur við þjóðstjórn er
mestur meðal þeirra sem ekki gefa
upp hvaða flokk þeir myndu kjósa,
eða 55,2 prósent.
Næstflestir vilja áframhaldandi
stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar eða 25,3 prósent. Það eru
því fleiri sem vilja áframhaldandi
ríkisstjórnarsamstarf en styðja
núverandi ríkisstjórn.
18,2 prósent segjast vilja ríkisstjórn Framsóknarflokks, Samfylkingar og Vinstri grænna, og eru þá
teknir saman þeir sem vildu ýmist
ríkisstjórn þessara þriggja flokka
eða ríkisstjórn Samfylkingar og
Vinstri grænna, enda myndi síðarnefnda ríkisstjórnin ekki halda velli
nema að vera varin af Framsóknarflokknum.

Nokkur munur er á afstöðu eftir
stuðningi við stjórnmálaflokka.
Rúm 29 prósent framsóknarfólks
vill ríkisstjórn Framsóknarflokks,
Samfylkingar og Vinstri grænna
en 40 prósent vilja þjóðstjórn. Tæp
66 prósent sjálfstæðismanna vilja
áframhaldandi samstarf núverandi
stjórnar, sem er minni stuðningur
en við núverandi stjórn. Kjósendur Samfylkingar eru skiptir á milli
núverandi samstarfs, þjóðstjórnar eða ríkisstjórnar Samfylkingar,
Vinstri grænna og Framsóknarflokks. Vinstri grænir vilja þjóðstjórn eða samstarf Vinstri grænna,
Samfylkingar og Framsóknar. Þeir
sem ekki gefa upp stuðning vilja
flestir þjóðstjórn eða áframhaldandi ríkisstjórn.
Hringt var í 800 manns fimmtudaginn 22. janúar og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir búsetu. Þá hafði Geir H.
Haarde ekki enn lýst því yfir að
hann vildi boða til kosninga í byrjun
maí og að hann myndi ekki bjóða sig
aftur fram til formanns Sjálfstæðisflokksins vegna veikinda. Spurt
var; Hvaða lista myndir þú kjósa
ef gengið yrði til kosninga nú? og
tóku 47,5 prósent afstöðu til spurningarinnar. Þá var spurt; Styður þú
ríkisstjórnina og tóku 92,4 prósent
afstöðu til spurningarinnar. Einnig
var spurt; Hvaða ríkisstjórn vilt þú
fram að næstu kosningum? 77,0 prósent tóku afstöðu til þeirrar spurningar.

FRÉTTASKÝRING
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR
svanborg@frettabladid.is

FJÁRMÁL HEIMILISINS

STÖÐUMAT

|

HEIMILISBÓKHALD

|

RÁÐGJÖF

Starfsfólk Landsbankans býður fram krafta sína í breyttu landslagi. Við
ríkjandi aðstæður getur verið brýnt að endurskipuleggja fjármálin. Teljir þú
þig þurfa á ráðgjöf að halda viljum við bjóða fram aðstoð okkar. Við förum
með þér yfir möguleg úrræði.
Markmiðið er að öðlast skýra yfirsýn yfir fjárreiður heimilisins og treysta
fótfestuna.

LAUSNIR SEM GÆTU HENTAÐ ÞÉR
Greiðslujöfnun
• Lengja lánstíma
• Skuldbreyta vanskilum
•

Fresta afborgunum vegna
sölutregðu
• Fresta greiðslu afborgana
og vaxta
•
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Pantaðu ráðgjöf á landsbanki.is,
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 40

Velta: 76 milljóni

OMX ÍSLAND 15
315
-1,35%

OMX ÍSLAND 6
862 -0,17%

MESTA HÆKKUN
STRAUMUR
FØROYA BANKI
ICELANDAIR

MESTA LÆKKUN
1,65%
0,89%
0,30%

CENTURY ALUMIN. 3,16%
MAREL
1,66%
EIMSKIP
0,77%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,90 +0,00% ... Atlantic
Airways 168,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 570,00 +0,00% ...
Bakkavör 2,05 +0,00% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,25 -0,77% ... Føroya Banki 113,00 +0,89% ... Icelandair Group
13,30 +0,30% ... Marel Food Systems 65,10 -1,66% ... SPRON 1,90
+0,00% ... Straumur-Burðarás 1,23 +1,65% ... Össur 96,50 -0,21%

Umsjón:

nánar á visir.is

Skoða Árvakur og tónlistarhús
Fjöldi erlendra fjárfesta hefur áhuga á eignakaupum hér eftir gengishrunið.
Ástralski fjárfestirinn Steve Cosser og
hollenskur viðskiptafélagi hans, Everhard Vissers, hafa gert tilboð í Árvakur,
útgáfufélag Morgunblaðsins. Þeir hafa
sömuleiðis sýnt áhuga á tilboði í tónlistar- og ráðstefnuhúsið við Reykjavíkurhöfn.
„Þeir sýndu málinu áhuga,“ segir Stefán Hermannsson, framkvæmdastjóri
Austurhafnar-TR, sem fer með málefni
Tónlistar- og ráðstefnuhússins.
Stefán og fleiri viðmælendur Fréttablaðsins segja fjölda erlendra fjárfesta
hafa fundað með fulltrúum banka og fyrirtækja hér um kaup á eignum. Fjárfestar sjái hér tækifæri til að fá eignir á hagstæðu verði eftir gengishrunið.

Ekki liggur fyrir um tilboð Cossers og
Vissers í Árvakur en ekkert tilboð liggur
á borðinu í tónlistarhúsið. Eftir því sem
næst verður komist horfa þeir til fjárfestinga hér næstu fimm til tíu árin hið
minnsta.
Skuldir Árvakurs nema 4,2 milljörðum króna og benda viðmælendur Fréttablaðsins á að Glitnir verði að afskrifa
stóran hluta skulda félagsins gagnvart
bankanum eigi það að verða áhugaverður fjárfestingarkostur.
Þór Sigfússon, stjórnarformaður
Árvakurs, segir líklegast að tilboðsferli
í Árvakur fari fram fyrir opnum tjöldum.

HÚS MORGUNBLAÐSINS Tveir erlendir fjárfestar

hafa gert tilboð í útgáfufélag Morgunblaðsins.

- jab

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kreppa í Bretlandi
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frá: Mossberg, Remington, Marlin, CZ, Sako, Tikka, Weatherby og Fabarm.
Verð frá:
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Lindum Skógarlind 2 – sími 585 7260
Húsgagnahöllinni Bíldshöfða – sími 585 7239
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VELJUM
ÍSLENSKT

Hagvöxtur dróst saman um 1,5
prósent á síðasta fjórðungi nýliðins árs, samkvæmt nýjustu tölum
bresku hagstofunnar frá í gær.
Þetta bætist við 0,6 prósenta samdrátt á þriðja fjórðungi og er því
kreppa komin að ströndum landsins, samkvæmt helstu skilgreiningum.
Þetta er talsvert meira en markaðsaðilar höfðu reiknað með, að
sögn breska viðskiptablaðsins Financial Times. Búist er við að hagvöxtur dragist saman um 2,4 prósent á árinu öllu. Gangi það eftir
hafa aðstæður ekki verið verri
síðan í seinni heimsstyrjöldinni.
Gengisfall breska pundsins,
sem hefur ekki verið lægra gagnvart Bandaríkjadal í 23 ár, á sinn
þátt í samdrættinum og bætist við
gríðarlega erfiðar aðstæður á fjármagnsmörkuðum, að sögn blaðsins.
Bretar hafa ekki staðið frammi
fyrir jafnmiklum vanda í um 29
ár, eða síðan á öðru ári Margaretar Thatcher í stóli forsætisráð-

MARGARET THATCHER Ráð forsætisráðherra Breta árið 1980 gegn kreppu var
að draga úr umsvifum hins opinbera.
Breska ríkið hefur hins vegar gripið inn í
rekstur fjölmargra fyrirtækja í yfirstandandi kreppu.

herra. Á meðal ráða hennar þá var
að draga úr umsvifum hins opinbera í atvinnulífinu. Eitt af ráðum
ríkisins nú hafi hins vegar falist í
kaupum eða yfirtöku á heilu bönkunum og fjármálafyrirtækjunum
og umfangsmikilli innspýtingu
fjármagns inn í hagkerfið til að
liðka fyrir flæði lánsfjár.
- jab

Microsoft dregur
saman seglin
Bandaríski hugbúnaðarrisinn Microsoft ætlar að segja upp fimm þúsund manns í hagræðingarskyni til
að mæta minni eftirspurn eftir hugbúnaði og öðrum vörum fyrirtækisins. Þetta jafngildir fimm prósentum af starfsliði fyrirtækisins.
Tekjur Microsoft námu 4,17
milljörðum Bandaríkjadala, jafnvirði rúmra 520 milljarða króna,
á öðrum fjórðungi, sem lauk um
áramótin. Þetta er ellefu prósenta
samdráttur á milli ára.
Þetta er fyrsti viðamikli niðurskurðurinn í sögu fyrirtækisins,
samkvæmt upplýsingum banda-

ríska dagblaðsins New York Times,
sem hefur eftir Steven Ballmer,
forstjóra Microsoft, að aðgerðirnar séu afleiðingar þeirra efnahagsþrenginga sem séu að ganga yfir
heiminn.
Afkoma fleiri tækni- og netfyrirtækja hefur sömuleiðis dregist
saman, svo sem Intel og netrisans
Google.
Gengi hlutabréfa Microsoft
hefur fallið um þrettán prósent
frá því afkomutölur fyrirtækisins
voru birtar á miðvikudag og hefur
það ekki verið lægra í ellefu ár.
- jab

Forstjórinn
tekur poka sinn
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Kenneth Lewis, forstjóri Bank of
America, umsvifamesta banka
Bandaríkjanna, sparkaði í vikunni
John Thain, forstjóra fjárfestingabankans Merrill Lynch.
Thain settist í forstjórastólinn
fyrir rúmu ári þegar hrina forstjóraskipta gekk yfir bandarískan fjármálageira. Hann var áður
forstjóri NYSE Euronext-kauphallarsamstæðunnar.
Bank of America forðaði Merrill
Lynch frá gjaldþroti í september
og gengu kaup á bankanum í gegn
um áramótin.
Síðan þá hefur komið í ljós að
staða Merrill Lynch er mun verri
en talið var auk þess sem bankastjórnin hafi varið því fé sem hún
sótti úr neyðarsjóði hins opinbera
fyrir áramót í bónusgreiðslur til
starfsmanna í desember.
Þá bætti ekki úr skák að Merrill
Lynch, sem nú er eining innan

JOHN THAIN Forstjóri bandaríska

fjárfestingabankans Merrill Lynch hefur
verið sparkað vegna óráðsíu. FRÉTTABLAÐIÐ/
AFP

Bank of America, tapaði 15,4 milljörðum dala, tæpum tvö þúsund
milljörðum króna, á fjórða ársfjórðungi.
Bank of America neyddist í kjölfarið til að sækja sér fjármuni í
neyðarsjóðinn. Þetta var kornið
sem fyllti mælinn, að sögn Bloomberg-fréttaveitunnar.
- jab

www.bnb.is

www.toyota.is

+ 2 SÆTI
SÉRVALDIR BNB BÍLAR MEÐ TVEIMUR
AUKASÆTUM TIL EVRÓPU

Með völdum bílum fylgja tveir flugmiðar* til einhvers af
áfangastöðum Icelandair í Evrópu – að eigin vali.

Kíktu á bnb.is og skoðaðu alla bílana sem geta komið
þér til Evrópu.

* Flugvallarskattar ekki innifaldir.
ÚRVALSBÍLL

ÚRVALSBÍLL

ÚRVALSBÍLL

Toyota Corolla S/D
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 09.06 Ekinn: 49.000 km
Verð: 1.660.000 kr. Skr.nr. EF-266

Toyota Yaris
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.07 Ekinn: 56.000 km
Verð: 1.470.000 kr. Skr.nr. OL-495

Toyota Yaris
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 54.500 km
Verð: 1.180.000 kr. Skr.nr. GK-979

Toyota Prius EXE m/leðri
1500 Bensín/rafmagn sjálfsk.
Á götuna: 12.07 Ekinn: 17.600 km
Verð: 3.590.000 kr. Skr.nr. NR-U30

Betra verð 1.450.000 kr.

Betra verð 1.290.000 kr.

Betra verð 990.000 kr.

Betra verð 3.290.000 kr.

ÚRVALSBÍLL

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 44794 01.2009

GÆÐABÍLL

ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL

ÚRVALSBÍLL

Toyota Avensis S/D sol
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 09.07 Ekinn: 12.800 km
Verð: 2.730.000 kr. Skr.nr. TT-Z00

Toyota Land Cruiser GX
3000 Dísel 6 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 59.000 km
Verð: 4.590.000 kr. Skr.nr. OB-161

Toyota Corolla Verso
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 08.05 Ekinn: 46.600 km
Verð: 2.240.000 kr. Skr.nr. HB-683

Toyota Auris
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.07 Ekinn: 65.000 km
Verð: 1.830.000 kr. Skr.nr. DO-875

Betra verð 2.490.000 kr.

Betra verð 4.190.000 kr.

Betra verð 1.990.000 kr.

Betra verð 1.590.000 kr.

Hvað er Úrvalsbíll?

Hvað er Gæðabíll?

Er í verksmiðjuábyrgð.
12 mánaða viðbótarábyrgð.

Er ekki í verksmiðjuábyrgð.
3 mánaða viðbótarábyrgð.

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annaðhvort í flokknum Úrvalsbílar eða
Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

NÝTT ÚTIBÚ
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Betri Notaðir Bílar
Kletthálsi 2
Reykjavík
Sími: 570-5220

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Langdræg málefnaleg stjórnarkreppa ?

Óhamingjuvopnin
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

F

orystumenn beggja stjórnarflokkanna stríða við veikindi.
Gagnvart því á þjóðin einn hug sem með þeim stendur.
Aðstæðurnar setja hins vegar mark sitt á framvindu
stjórnmálanna. Engu er líkara en því séu engin takmörk
sett hvernig vopn óhamingjunnar vega að landinu.
Ákvörðun formanns Sjálfstæðisflokksins að gefa ekki kost á sér
til endurkjörs af þessum nýju persónulegu ástæðum er bæði skiljanleg og ábyrg. Af þessu leiðir að ný stefnumótun Sjálfstæðisflokksins
bíður þar til nýr formaður leggur línur þar um.
Fjarvera formanns Samfylkingarinnar hefur leitt af sér hálfgert stjórnleysi þar á bæ. Reykjavíkurfélag flokksins hefur krafist stjórnarslita. Varaformaður hans og þingflokksformaður hafa
endurómað þá kröfu. Alþýðusamband Íslands hefur gert það sama.
Áratugir eru síðan því hefur verið beitt með slíkum hætti. Málefnalegum undirstöðum stjórnarsamstarfsins hefur með þessu verið
kippt í burtu. Vandséð er hvernig því má breyta eftir það sem á
undan er gengið.
Í þessu ljósi verður stjórnin í reynd starfsstjórn kjósi báðir flokkarnir að láta hana sitja fram til vorkosninga. Við þær aðstæður er
viðbúið að kosningarnar yrðu fremur uppgjör við fortíðina en vegvísir að nýrri framtíð.
Sjálfstæðisflokkurinn gæti hins vegar látið Samfylkinguna axla
ábyrgð á biðstöðunni með því að taka frumkvæði að formlegum slitum samstarfsins. Á sama hátt gæti Samfylkingin ákveðið að stíga
strax skrefið til fulls með myndun vinstri stjórnar eftir gamla laginu. Kosningarnar myndu þá snúast um áframhaldandi umboð til
hennar. Kjósendur ættu um leið kost á að veikja það umboð með því
að styðja hugsanlega endurnýjaðan Sjálfstæðisflokk eða nýja flokka
sem væru því fráhverfir.
Fátt bendir til að erfitt verði að koma flokkum saman í ríkisstjórn.
Hitt er áhyggjuefni að margt bendir til að málefnaleg stjórnarkreppa gæti orðið langdræg. Það gæti orðið afdrifaríkt fyrir þjóðina
þegar upp verður staðið.
Myndin sem við blasir er sú að armurinn yst til hægri í
Sjálfstæðisflokknum hafi náð að hindra að forystan geti náð málefnalegri málamiðlun á miðju stjórnmálanna um nýja framtíðarmynt og aðild að Evrópusambandinu. Á sama hátt hefur vinstri
armur Samfylkingarinnar ýtt þessu grundvallaratriði til hliðar í
þeim tilgangi að ná samvinnu við VG. Hér eru menn í blindgötu.
Að einhverju leyti vegna þess að uppgjöri við fortíðina var skotið
á frest.
Þegar litið er á málefnaforsendur vinstra samstarfs er svipuð
staða upp á teningnum. VG er andvígt Evrópusambandinu. Sú
umræða færi í flókið ferli á ný. Trúlega kæmist VG ekki upp með
að segja samningnum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn upp. Einsýnt
er þar á móti að VG mun aldrei fallast á fjárlagaforsendur hans.
Samningurinn verður því kominn í uppnám í byrjun næsta árs.
Þegar þar að kemur verða hægri og miðjuarmar Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins komnir með samviskuveiki sem smám
saman gerir stjórnarsamstarf af þessu tagi meira og minna óvirkt.
Af því getur hlotist langvarandi málefnaleg stjórnarkreppa.
Að öllu þessu virtu má ljóst vera að þeir bera ríka ábyrgð sem
nú eru að brjóta niður málefnalega möguleika til samvinnu á miðju
stjórnmálanna um vegferð landsins inn í nýja framtíð.

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
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Ráðstefna
Búsetumál
eldri borgara
Fimmtudaginn 29. janúar
frá kl. 14-16

Nánari upplýsingar
á www.oryggi.is

Afglöp dagsins
Fréttir af alvarlegum veikindum
Geirs H. Haarde forsætisráðherra
hafa eðlilega sett sitt mark á stöðu
mála hér á landi. Ekki var þó mikla
samúð að finna hjá á Herði Torfasyni,
forsprakka Radda fólksins og manni
ársins að mati hlustenda Rásar tvö.
„Hvað er hann að draga veikindi
sín fram í dagsljósið
núna?“ sagði Hörður
í samtali við Mbl.
is. „Það er til dálítið
sem heitir einkalíf
og svo er stjórnmálalíf. Það
er tvennt
ólíkt.“
Þarna
kvað

við falskan tón hjá söngvaskáldinu,
sem berst fyrir betra samfélagi, sem
byggi á gildum á borð við sanngirni
og náungakærleika.

Endurtekning dagsins
Ekki stóð heldur á viðbrögðum við
viðbrögðum Harðar. Hver bloggarinn
á fætur öðrum kepptist við að lýsa
yfir vandlætingu á orðum hans, til
dæmis útnefndi Eyjubloggarinn
Anna Sigrún Baldursdóttir
hann
„fífl dagsins“. Annar
bloggari, Tómas
Hafliðason, taldi
sig ekki geta orðað
þetta betur en
Anna Sigrún og
endurbirti því færslu
hennar, óbreytta

og á nákvæmlega sama vettvangi
- Eyjunni. Þetta kallar maður að eiga
erindi.

Reiðilestur dagsins
Morgunblaðið birti í gær á leiðarasíðu greinarkorn eftir Óskar
Magnússon, sem titlar sig „sjálfstæðismann og gamlan bekkjarbróður
Ingibjargar Sólrúnar“. Greinin hefur
fyrirsögnina „Ágúst ómerkilegi“ og
er samfelldur eitraður reiðilestur
í garð Ágústar Ólafs Ágústssonar,
varaformanns Samfylkingarinnar.
Óskar viðhefur stór orð
um innræti Ágústar Ólafs,
með orðfæri sem ber
sómakennd höfundarins ekki fagurt vitni.
bergsteinn@frettabladid.is

Hjálmar og skildir
Þ

egar ég fylgist úr mikilli fjarlægð með sjónvarpsfréttum af þeim undarlegu tíðindum
sem hafa verið að gerast í hjarta
Reykjavíkur síðustu daga, finnst
mér þarna blasa við nokkuð
kunnugleg sýn. Þarna eru á ferli
lögreglumenn gráir fyrir járnum með hjálma og skildi, og andspænis þeim eru þeir sem kallaðir hafa verið „mótmælendur“;
þeir kveikja bál fyrir framan lögreglumennina og grýta þá með
öllu tiltækilegu eða færa þeim
blóm. Við þetta fer ekki hjá því
að hugurinn leiti aftur til maí ’68,
þegar ég sá sams konar atburði,
reyndar ekki í sjónvarpsfréttum
heldur á sjálfum götum Parísar.
Sá munur sem ég tek fyrst eftir
er sá að fyrir fjörutíu árum voru
lögreglumennirnir með svarta
skildi úr málmi sem blikuðu í
skini götuljósanna á síðkvöldum, en nú eru komnir gagnsæir
skildir. Þetta er ekki síður myndrænt, en á nokkuð annan hátt. Og
þá voru andstæðingar lögreglumannanna lengst af ungir stúdentar, nú virðast mér þeir vera á
öllum aldri.
En þegar betur er að gáð má
sjá mun á fleiri sviðum og hann
mjög djúpstæðan. Finnst mér
ekki úr vegi að rifja hann upp, ef
það kynni að verða mönnum til
nærkvæmari skilnings á því sem
nú er að gerast. Samanburðurinn
er allavega lærdómsríkur. Fyrir
fjörutíu árum var „fasismi“ ekki
einungis skammaryrði og innihaldslaust orð eins og síðar varð,
Franco var enn fastur í sessi á
Spáni og hélt landinu í járngreipum, og í Suður-Evrópu a.m.k.
voru þeir margir sem töldu slíkt
stjórnarfar hið ákjósanlegasta,
og vildu leggja sitt af mörkunum,
ef þeir fengju færi á því, til að
koma því á í heimalandinu. Þetta
sannaðist í valdaráni herforingjanna í Grikklandi, sem menn
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fóru síðar að líta á sem tímaskekkju en kom mönnum ekki
þannig fyrir sjónir á þessum
tíma. Þetta gilti einnig í Frakklandi, þeir sem þar voru utarlega
til hægri og voru ekki síst fjölmennir innan hers og lögreglu
hötuðu vinstri menn af lífi og
sál, einkum og sér í lagi vinstri
sinnaða menntamenn, og kenndu
þeim um allar ófarir landsins, þá
síðast í Alsírstríðinu. „Það er í
hausnum sem fiskurinn byrjar að
rotna“, sögðu þeir, og töldu einræði bestu lausnina.
Það hefur gleymst að þegar
herforingjar gerðu uppreisn í
Algeirsborg í maí 1958 var tilgangurinn sá að koma til valda
einhverjum frönskum Franco,
og urðu ýmsir öfgafullir hægri
menn æfir þegar í ljós kom að
de Gaulle, sem þá varð forseti,
ætlaði sér alls ekki að leika slíkt
hlutverk. Þeir brunnu í skinninu eftir að hefna sín, og ef
þeir fengu tækifæri gat ofbeldið orðið taumlaust, eins og í
ljós kom í þeim atburðum sem
kenndir eru við neðanjarðarstöðina Charonne í París, þar sem
átta manns létu lífið í mótmælagöngu á útmánuðum 1962. En
hatrið var gagnkvæmt og langvinnt, og skýrir það þá miklu
hörku sem færðist í götubardagana í maí ’68.
Sumum misvitrum stjórnmálamönnum var þetta ekki á móti

skapi, þeir sáu sér þarna leik á
borði til að hræða almenning
með óeirðunum og „upplausninni“ og treysta sín eigin völd;
því vildu þeir hafa lögregluna
góða og leyfa henni að leika lausum hala refsinga- og áminningalaust. Þegar lögreglustjóri Parísar, sem var húmanisti, skrifaði
öllum lögreglumönnum borgarinnar dreifibréf í júní ’68 þar
sem hann áminnti þá harðlega
um að forðast allt ónauðsynlegt ofbeldi, kom alvarlega til
tals innan stjórnarinnar að setja
hann af og fá í staðinn annan
sem væri ekki eins mikil veimiltíta; segir lögreglustjórinn frá
þessum atburðum í endurminningum sínum.
En þetta er allt saman liðin tíð.
Franco er horfinn til feðra sinna,
Salazar líka, og herforingjarnir í Grikklandi urðu að snauta
burtu með skottið milli afturfótanna. Sá fasismi sem þessir menn voru fulltrúar fyrir er
nú úr sögunni, og er ólíklegt að
hann eigi sér nokkra talsmenn
lengur svo heitið geti innan
hers eða lögreglu nokkurs staðar. Hvað venjulegan almenning
snertir fer frjálshyggjan nú ekki
í manngreinarálit, þeir lögreglumenn sem standa með hjálma og
skildi fyrir framan Alþingishús
og Stjórnarráð eru fórnarlömb
hennar ekki síður en mótmælendurnir sem að þeim sækja, það
er eins líklegt að þeir hafi misst
sparifé í hendur ólígarkanna eða
standi uppi með óviðráðanlegar
skuldir og hverjir aðrir. En hins
vegar gæti alltaf komið upp sú
freisting meðal einhverra misviturra ráðamanna, því þeir eru
alls staðar til og á öllum tímum,
að færa sér í nyt uppþot, sem
eru í sjálfu sér nokkuð skiljanleg kraftbirting reiðinnar, til að
kljúfa almenning og snúa taflinu
sér í hag.

Framsókn og kvótakerfið
veði í fjármálastofnunum og öllu því
braski og óheilbrigðu verðmyndun sjávarafurða sem þar átti sér stað. Ef stjórnsýslulög hefðu tekið gildi á þeim tíma er
fyrrum formaður Framsóknarflokksins sat sem sjávarútvegsráðherra, hefði
nn bólar ekki á vilja til endurskoðsá hinn sami að öllum líkindum verið
unar í fiskveiðistjórninni af hálfu
vanhæfur til ákvarðanatöku um málið,
framsóknarmanna, að sjá má, þótt kerfvegna aðkomu að sjávarútvegsfyrirtæki.
ið sé ein helsta rót vandans sem við er að
Öll sú þjóðhagslega verðmætasóun
fást í íslensku efnahagslífi.
sem kvótakerfi sjávarútvegs hefur valdÉg hvet landsmenn til þess að fylgjast
ið með framsalsheimildaákvæði lagvel með því hvort flokkurinn ætlar að
GRÉTAR MAR JÓNSSON
anna, er gífurleg og nægir þar að nefna
halda áfram á braut þess þjóðhagslega
atvinnu og eignir einstaklinga sem og hins opinóhagkvæma kerfis í sjávarútvegi sem hefur verið
bera í sjávarbyggðum um land allt.
við lýði með því að sópa arfleifðinni undir teppið í
Kerfið sjálft og markmið þess að byggja upp
þessu efni.
verðmesta stofninn með kvótasetningu, hefur heldÍslendingar þurfa engan málamyndaleik þess
ur ekki tekist og menn ekki getað horfst í augu við.
efnis að setja ákvæði um fiskimiðin í stjórnarskrá,
Síðast en ekki síst fengum við Íslendingar ábendþví lögin um stjórn fiskveiða eru nægilega skýr,
ingu um mannréttindabrot sökum þess að nýliðþess efnis að fiskimiðin kring um landið eru samun er ekki fyrir hendi þ.e. mönnum er meinaður
eign þjóðarinnar.
aðgangur að fiskveiðum. Mál er að linni.
Hið frjálsa framsal sem fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins tók þátt í því að setja inn
í þau hin sömu lög, gekk gjörsamlega á skjön við
Höfundur er þingmaður Frjálslynda flokksins í
fyrstu grein laganna með framkvæmd mála s.s.
Suðurkjördæmi.

UMRÆÐAN
Grétar Mar Jónsson skrifar um sjávarútvegsmál
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LARAMIE 2 sæta sóﬁ.
B:170 D:95 H:95 cm.

LARAMIE 3 sæta sóﬁ.
B:220 D:95 H:95 cm.

BOJANNA eldhúsborð.
100x170/270 cm. Króm/hvítt.
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Burt með Ísraelsher! Neyðaraðstoð til Gaza
UMRÆÐAN
Sveinn Rúnar Hauksson skrifar um Gaza

E

ins og við hafði verið búist
þá linnti árásum Ísraelshers á Gaza um síðustu helgi, að
minnsta kosti í bili? Það þurfti að
sópa gólf áður en nýr Bandaríkjaforseti tæki við. Enda þótt dauðinn og eyðileggingin af völdum
Ísraelshers sé ægileg en hún blasir við sjónum hvarvetna á Gazasvæðinu, þá er önnur eyðilegging
sú sem Ísraelsstjórn hefur valdið
sjálfri sér og Ísraelsríki um langa
framtíð. Hann verður seint máður
af morðingjabletturinn sem nú
stingur í augun meira en nokkru
sinni fyrr í sex áratuga blóðugri

[g{`g#

*.#,%%

hernámssögu Ísraelsríkdrepið meira, að minnsti
is gagnvart nágrönnum
kosti ekki í bili.
sínum.
Ísraelsstjórn lýsti yfir
Það er tímanna tákn að
einhliða vopnahléi. Enginn samningur er um
Ísraelsstjórn fékk að vita
hjá Össuri Skarphéðinsvopnahléð og ekki tryggt
syni, starfandi utanríkað Ísraelsher hverfi frá
isráðherra, að menntasvæðinu né að fangmálaráðherra Ísraels
elsishlið Gazastrandar
væri ekki velkominn til
verði opnuð. Af því leiðSVEINN
RÚNAR
Íslands. Ísraelsstjórn
ir áframhaldandi skort
HAUKSSON
á vatni, eldsneyti, rafhafði ákveðið einhliða að
senda ráðherra sína vítt og breitt
magni og öllum lífsnauðsynjum.
um Evrópu til að freista þess að
Það hindrar að hægt verði að
þvo blóðblettina af ímynd sinni,
endurreisa atvinnulíf á svæðinu.
en skilaboð eins og þau sem hún
Íbúarnir mega áfram lifa á bónfékk í íslenska utanríkisráðubjörgum, bíða eftir matarpökkum
neytinu og í mótmælum milljóna
hjálparstofnana eins og 80% íbúanna gera og líða skort á flestum
manna um allan heim hafa einna
sviðum.
helst hjálpað henni til að átta sig
á því að nú yrði ekki sprengt og
Eyðileggingin á Gaza af völdum loftárása Ísraelshers og stórskotaárasa af sjó og landi er sögð
ólýsanleg og kemur æ betur í ljós.
7Z^cibdg\jc[aj\
Fréttamyndir sjónvarps og blaða
"{hjbVgYV\^cc[nghiV
gefa okkur nokkra mynd af þeim
þúsundum íbúðabygginga sem
hafa verið eyðilagðar og margar jafnaðar við jörðu. Þar koma
líka jarðýtur hersins við sögu.
Það eru fyrirtækin Caterpillar og
Hyundai sem sjá Ísraelsher fyrir
sérútbúnum vinnuvélum til að
mölva hús og híbýli fólks og einnig til að eyðileggja aldingarða þar
sem Gazabúar hafa um aldir og
árþúsundir framleitt bestu sítrusávexti í heimi, ræktað ávaxtatré
af öllum gerðum og framfleytt sér
og sínum. Nærri hundrað þúsund
manns hafa misst heimili sín og
50 þúsund manns voru að sögn í
skýlum á vegum UNRWA, flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og lausn á þeirra húsnæðisvanda ekki í augsýn.

Bandaríkjastjórn ber ábyrgð
Hundruð fullkomnustu orrustuflugvéla, árásarþyrlna, herbíla,
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UMRÆÐAN
Björgvin G. Sigurðsson skrifar um innheimtu
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sprengna og eldflauga koma frá
Bandaríkjunum á lánum, sem
hingað til hefur ekki tíðkast að
greiða. Hvíti fosfórinn sem Ísraelsher hefur verið að varpa á íbúana á Gaza, brennir fólk, konur
og börn, upp til agna, rétt eins
og napalm. Fosfórsprengjurnar
koma frá efnavopnaverksmiðju í
Pine Bluff í Arkansas, ríki Clintons Bandaríkjaforseta. Þar hefur
Bandaríkjaher framleitt efnavopn
allt frá lokum síðustu heimsstyrjaldar.
Bandaríkjastjórn ber ábyrgð
á stríðsrekstri Ísraelsstjórnar. Hún tryggir Ísraelsríki fjármagn og vopnabúnað til að herja
á nágranna sína og ver gerðir
Ísraelsríkis í einu og öllu. Í raun
virðist Ísraelsstjórn ráða atkvæði
Bandaríkjanna í Öryggisráðinu í
málum sem snerta Ísrael og hefur
þar með neitunarvald sem hindrar alþjóðasamfélagið í að grípa
inn í og stöðva stríðsglæpina.
Það voru 1.315 íbúar á Gazasvæðinu sem létu lífið í 22 daga
árás Ísraelshers og þar af var um
þriðjungur, eða 410, börn sem herinn hefur myrt í þessu grimmdaræði gegn varnarlausu fólki. Um
5.500 manns hafa særst og margir
mjög alvarlega. Sjúkrahúsin eiga
mjög erfitt með að sinna hlutverki
sínu vegna skorts á öllum sviðum
og vegna þess hve fjöldi særðra
er mikill. Þá hefur herinn ráðist á sjúkrahúsin, sextán sjúkra-

stofnanir hafa verið skemmdar og
fjöldi sjúkraflutningamanna verið
drepnir, einnig læknar og annað
heilbrigðisstarfsfólk.

Burt með Ísraelsher
Það eru því miður ekki efni til
mikillar bjartsýni í friðarmálum.
Það eina sem stendur samt upp úr
er hin ótrúlega seigla Palestínumanna og raunsannur friðarvilji
þessarar þjóðar, sem þrátt fyrir
innri átök stendur sameinuð, þvert
á alla flokka, um að ganga til friðarsamninga við þennan árásargjarna nágranna sinn, og stofna
sjálfstætt, fullvalda ríki á Gaza
og Vesturbakkanum með AusturJerúsalem sem höfuðborg. Þetta
er grundvöllur sem jafnt Fatah,
Hamas og aðrar stjórnmálahreyfingar standa á, og hann er í samræmi við ályktanir Öryggisráðs
SÞ og alþjóðalög. Og þá verður
aðskilnaðarmúrinn að hverfa í
samræmi við úrskurð Alþjóðadómstólsins í Haag og landtökubyggðir gyðinga að fara undir palestínska stjórn og landráninu og
hernáminu að linna. En fyrst af
öllu verður Ísraelsher að hætta
árásum á palestínsku þjóðina og
verða á burt af öllu palestínsku
landi. Stöðva verður fjöldamorð
og stríðsglæpi.
Félagið Ísland-Palestína hefur
hafið neyðarsöfnun til kaupa á
lyfjum og lækningatækjum fyrir
sjúkrahús á Gaza og fer allt söfnunarfé óskert héðan til traustra
ísraelskra mannréttindasamtaka
lækna (PHR-I) sem koma aðstoðinni áleiðis. Stórefla þarf neyðaraðstoð til Gazasvæðisins. Reikningsnúmerið er 542-26-6990, kt.
520188-1349.
Höfundur er læknir og formaður
Félagsins Ísland-Palestína.

Þak á innheimtukostnað
og lækkun dráttarvaxta

'(#"'+#Vega
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Bandaríkjastjórn ber ábyrgð
á stríðsrekstri Ísraelsstjórnar.
Hún tryggir Ísraelsríki fjármagn og vopnabúnað til að
herja á nágranna sína og ver
gerðir Ísraelsríkis í einu og öllu.

ú um miðja þessarar stormasömu viku undirritaði ég
reglugerð um hámarksfjárhæð
innheimtukostnaðar sem tekur
gildi um næstu mánaðamót.
Reglugerðin byggir á innheimtulögum er öðluðust gildi nú um
áramót. Kjarni hennar er að sett
er þak á þá fjárhæð sem krefja
má skuldara um við innheimtu
gjaldfallinna peningakrafna
fyrir aðra eða vegna eigin starfsemi. Í lögunum og reglugerðinni er m.a. kveðið á um góða
innheimtuhætti þannig að ekki
má t.d. beita skuldara óhæfilegum þrýstingi eða valda honum
óþarfa tjóni eða óþægindum.
Um áramót lækkuðu jafnframt
dráttarvextir í kjölfar lagafrumvarps sem ég flutti fyrir jól og
samþykkt var frá Alþingi. Þannig
lækkar álag dráttarvaxta úr 11%
í 7% miðað við helstu skammtímalán Seðlabankans.
Bæði þessi atriði hafa verulega þýðingu fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja, sem eiga
í greiðsluerfiðleikum, og er mér
ljúft og skylt að skýra betur frá
þessari breytingu og nefna nokkur áþreifanleg dæmi.
Reglugerðin um þak á innheimtukostnað felur í sér verulega lækkun miðað við gildandi
gjaldskrár innheimtuaðila en þar
til nú hefur ekki verið kveðið á
um hámarkskostnað sem leyfilegt er að innheimta hjá skuldara vegna innheimtu. Hagsmunir skuldara hafa því ekki verið
hafðir að leiðarljósi. Ákvæðið
um góða innheimtuhætti felur
í sér að það teljist m.a. brjóta í
bága við góða innheimtuhætti

að beita óhæfilegum þrýstingi eða valda
óþarfa tjóni eða
óþægindum.
Þakið sem nú
er sett á innheimtukostnað hefur í för
með sér að
BJÖRGVIN G.
aðeins má taka
SIGURÐSSON
900 kr. fyrir
skyldubundna
innheimtuviðvörun til einstaklinga frá innheimtuaðila, m.a.
lögmanni, eftir gjalddaga kröfu
(ellegar eindaga sem síðar er tilgreindur). Fyrir valfrjáls milliinnheimtubréf má taka mismunandi gjöld eftir höfuðstól kröfu,
lægst fyrir lágar kröfur, þ.e.

Reglugerðin byggir á innheimtulögum er öðluðust gildi
nú um áramót.
1.250 kr. en hærri fjárhæð eða
allt að 5.500 kr. fyrir hærri kröfur. Sömu takmörk eru á greiðslu
skuldara fyrir fyrstu og aðra
ítrekun milliinnheimtubréfs.
Þá felst mikilvæg réttarbót
í því að skuldari á rétt á að fá
innheimtuviðvörun gegn vægu
gjaldi eftir gjalddaga eða tilgreindan eindaga í stað þess að
löginnheimta geti hafist strax
eftir gjalddaga, t.d. með greiðsluáskorun á grundvelli aðfararlaga
með háum kostnaði.
Skuldari á rétt á að honum
verði eftir gjalddaga eða tilgreindan eindaga að fá senda
innheimtuviðvörun sem hann
þarf að borga allt að 900 kr. fyrir
í stað ótakmarkaðs gjalds samkvæmt ákvörðun kröfuhafa eða
innheimtuaðila, t.d. lögmanns.

Heimilt er þó með samningi milli
kröfuhafa og skuldara í atvinnurekstri að víkja frá ákvæðum um
innheimtuviðvörun. Samkvæmt
þessu ættu kröfur ekki að fara
beint í t.d. áskorun á grundvelli
aðfararlaga þar sem kostnaður
getur verið um 30.000 kr. fyrir
innheimtu á 50.000 kr. kröfu.
Í gjaldfrjálsri milliinnheimtu
, sem tæki við af innheimtuviðvörun (fruminnheimtu), mætti
frá 1. febrúar almennt innheimta
að hámarki sem hér segir svo að
nokkur dæmi séu tekin:
Fyrir 5.000 kr. kröfu með einu
milliinnheimtubréfi og tveimur
ítrekunum mætti innheimta allt
að 3 x 2.000 kr. eða samtals 6.000
kr. í stað t.d. 3 x 2.300 eða alls
6.900 kr.
Fyrir 50.000 kr. kröfu mætti
innheimta 3 x 3.500 eða samtals
10.500 kr. í stað t.d. 3 x 5.100 eða
alls 15.300 kr.
Fyrir 100.000 kr. kröfu mætti
innheimta 3 x 5.500 kr. eða samtals 16.500 kr. í stað t.d. 3 x 6.850
eða alls 20.550 kr.
Fyrir 1.000.000 kr. kröfu og
yfir mætti innheimta 3 x 5.500
kr. eða samtals 16.500 kr. í stað
t.d. 3 x 12.800 eða alls 38.400 kr.
Eins og sjá má af þessum
dæmum er hér um raunverulegt hagsmunamál að ræða fyrir
skuldara í landinu. Ákvæðið
getur leitt til breytinga á innheimtuháttum, skuldurum til
hagsbóta, t.d. ef vanskil verða á
samningsbundnum greiðslum.
Hvað dráttarvextina varðar má
einnig fullyrða að lækkun álags í
7% í stað 11% hafi verulega þýðingu fyrir heimili og fyrirtæki
í landinu. Hér eru þó aðeins tvö
nýjustu atriðin sem gripið hefur
verið til undanfarnar vikur.
Höfundur er viðskiptaráðherra .
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únar Gunnarsson syngur „það
er svo undarlegt
með unga menn“
þegar blaðamaður gengur inn á
kaffihúsið sem er
í gömlu húsi á horni Klapparstígs
og Laugavegar, þar sem áður var
kaffi Hljómalind. „Má bjóða þér
vöfflu?“ spyr Valdimar. Sigrún,
kona hans, er að borða vöfflu og
mælir með þeim, fyrirheit um hollara mataræði verða að engu, auðvitað er ekki hægt að segja nei við
vöfflum með rjóma.
Andrúmsloftið á kaffihúsinu er
heimilislegt, húsgögnin eru samtíningur, keypt í Góða hirðinum og flest til sölu. Hér og hvar
má líka sjá hluti sem eru til sölu.
„Við fáum alls konar hugmyndir,
sjáðu til dæmis, þetta er dós til
að halda bjórflöskum köldum,“
segja þau og benda mér á nokkurs konar krukku úr frauðplasti
með Íslandsmynd á. „Passar utan
um bjórflöskur, útlendingar hafa
keypt þetta aðallega,“ segja þau
en einungis nokkur stykki eru
eftir af 200 stykkja upplagi sem
var pantað upp á grín. Laglegasta
hjól hangir einnig uppi við, smíðað í Kína eftir óskum Valdimars
og samstarfsfélaga sem þurfti
að panta 100 eintök til að pöntun
hans yrði afgreidd. „Hann spurði
mig hvort hann ætti að slá til og
ég sagði já,“ segir Sigrún og hlær.
„Ég fékk bara yfirdrátt fyrir pöntuninni, sem hefur reyndar borgað
sig upp núna,“ segir Valdimar.

Saman á fæðingardeildinni
Sigrún og Valdimar hafa verið
saman í átta ár. Mæður þeirra lágu
reyndar saman á fæðingardeildinni,
einungis þrír dagar skilja á milli
hjónanna, Valdimar er fæddur 7.
maí 1980 og Sigrún þremur dögum
síðar. „Ég sá honum síðan bregða
fyrir í MH,“ segir Sigrún. „Ég hef
aldrei verið neitt rosalega fyrir að
sitja á skólabekk,“ segir Valdimar.
„Ég var með svona 60% raunmætingu í grunnskóla, ég var svo mikið
í félagslífinu.“ Frá sextán ára aldri
hefur hann unnið við smíðar með
reglulegum hléum. „Ég hef hætt til
þess að fara í skóla og ferðast og svo
hætti ég að vinna síðasta vor til að
setja þetta kaffihús í gang.“
Sigrún lauk námi í fatahönnun
frá Listaháskóla Íslands en verkefni sem hún vann þar nýttist
einmitt til undirbúnings verslunarinnar Lykkjufall sem hefur sérhæft sig í fatnaði fyrir mæður með
barn á brjósti. „Hugmyndin kviknaði samt fyrr, rétt eftir tvítugt var
ein vinkona mín með nýfætt barn
og fílaði alls ekki að gefa brjóst í
venjulegum peysum sem annaðhvort þarf að lyfta upp eða teygja
til. Þegar ég var í skólanum sótti
ég um styrk frá Nýsköpunarsjóði
námsmanna til þess að gera könnun á heilsugæslustöðvum í Reykjavík hjá barnshafandi konum og
konum með barn á brjósti og sá að
áhuginn var mikill.“
Heimsreisa með praktísku ívafi
Sigrún prófaði sig strax áfram
með hönnun á flíkum sem eru
flottar, klæðilegar og smart en
henta vel til brjóstagjafa. „Ég
saumaði nokkrar gerðir og sýndi
á sýningunni Hönnun og heimili og þeim var vel tekið. Markmiðið var að hanna flottar flíkur,
sem hægt væri að vera í eftir að
brjóstagjafatímabilinu lýkur, það
er svo stutt þannig séð.“ En áður
en hugmyndin var tekin lengra
ákváðu þau hjónin að skella sér í
eitt stykki heimsreisu, með örlítið praktísku ívafi. „Við skoðuðum
ótal verksmiðjur, hvert sem við
fórum þá leituðum við uppi verksmiðjur. Stundum var okkur meinaður aðgangur, því við vorum ekki
klædd eins og bissnessfólk, bara
eins og bakpokaferðalangar,“ segja
þau hlæjandi og rifja upp kostulega ferð í fataverksmiðju á Fijieyjum þar sem gaf að líta jakkaföt í tugþúsundatali. Og svo góðan
fund með forsvarsmönnum fataverksmiðju í Sjanghæ. „Við brutum öll viðskiptalögmál í Kína, þau
hlógu eiginlega að okkur allan tímann.“ Sá fundur reyndist annars
árangursríkur en verksmiðjan
hefur séð um framleiðslu á fötum
Sigrúnar síðan hún opnaði verslunina, haustið 2006.
Eftir að hafa gert víðreist um

Uppáhald Valdimars
Platan: Finnst þægilegast að hlusta
á góðan gamlan djass.

Kvikmyndin: City of God hefur
alltaf setið föst í mér eftir ég sá
hana. Afar hugljúf en sýnir okkar
verstu hliðar um leið.

Liturinn: Stundum rauður annars
blár.

Hönnuðurinn: Þegar nýting og
notagildi eru í fyrirrúmi þá er ég
ánægður.
Drykkurinn: Kaffi og d´Arenberg
rauðvínið frá Vín og matur.
Landið: Ísland, þótt framandi slóðir og lönd heilli í fjarlægð.
Vikudagurinn: Miðvikudagur.
Maturinn: Grjónagrauturinn hennar Sigrúnar.

Uppáhald Sigrúnar
Platan: Ég get hlustað á nánast
allt.

Kvikmyndin: Góð spenna eða
gott grín er nóg fyrir mig.

Liturinn: Á erfitt með að gera upp
á milli lita.

Hönnuðurinn: Mamma, Kristín
Reynisdóttir, er frábær listamaður. Síðan eru einnig margir aðrir í
uppáhaldi.
Drykkurinn: Vatn
Landið: Ástralía
Vikudagurinn: Miðvikudagur, því
þá er svo stutt í helgina.
Maturinn: Lambalæri og eplakaka
með ís í eftirmat hjá mömmu og
Gísla.
VALDIMAR GEIR HALLDÓRSSON OG SIGRÚN BALDURSDÓTTIR Heimilislegt í horninu á Nýlenduvöruverslun Hemma og Valda þar
sem Valdimar sinnir jafnframt skrifstofustörfum. Trékarlarnir ofan á hillunni eru handverk Valdimars.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hugmyndaríkir
miðbæjarsvanir
Sigrún Baldursdóttir og Valdimar Geir Halldórsson eru hugmyndarík
ung hjón. Þau reka verslunina Lykkjufall, eru í kaffihúsarekstri ásamt vinum
sínum og eru þar fyrir utan með ýmislegt spennandi á prjónunum. Sigríður
Björg Tómasdóttir ræddi við þau um flóknar og einfaldar hugmyndir sem
hafa verið framkvæmdar í góðæri og kreppu.
Asíu, Ástralíu og Suður-Ameríku uppgötvaðist það í Brasilíu að
laumufarþegi var kominn í hópinn,
Sigrún var barnshafandi. Ferðin
var því stytt og eftir stutt stopp í
Bandaríkjunum lá leiðin aftur til
Reykjavíkur og þá var allt sett á
fullt til að opna búðina. „Við opnuðum nokkrum dögum áður en
Hedí Sólbjört, dóttir okkar, kom
í heiminn. Pöntunin frá Kína náði
líka rétt að skila sér í hús áður en
verslunin var opnuð.“

Brjóstagjafaflíkur hitta í mark
Viðtökurnar voru góðar og segist
Sigrún hafa komið sér upp fastakúnnum. En hana langaði að flytja
búðina á Laugaveginn og síðasta
sumar fannst hentugt húsnæði.
„Ég fékk það afhent í september
og við opnuðum í október, þegar
kreppan var byrjuð,“ segir Sigrún
en þau Valdimar eru ekkert að láta
kreppuna stoppa sig í að gera það
sem þau langar. „Það er kannski
bara ágætt að byrja þegar allt er á
botninum, þá er bara hægt að fara
upp, við höfum líka það mottó að
hafa alla umgjörð mjög einfalda og

ódýra,“ segir Valdimar. „Við klikkuðum alveg á flatskjánum í góðærinu,“ segir Sigrún. „Já, við höfum
lítið eytt í dýra hluti, meira bara
í svona vitleysu eins og ferðalög,“
bætir Valdimar við.
Umbúnaðurinn í kringum verkefnin þeirra er líka fjarri því að
vera flókinn.
„Hér geri ég bókhaldið, ég var
með skrifstofu uppi en ég sat bara
aldrei þar,“ segir Valdimar og á við
hornið þar sem við sitjum. „Ég er
með aðstöðu í búðinni,“ segir Sigrún en þess má geta að þau hjónin tóku sig til og sögðu upp netáskriftinni heima hjá sér til þess
að kvöldin færu ekki alveg í setur
við tölvuna.
Kaffihúsið reka þau Sigrún í
félagi við vinahjón sín, Hermann
Fannar Valgarðsson og Söru Óskarsdóttur. „Síðasta vor var húsið
autt og búið að rífa allt innan úr
því enda átti að rífa það eða gera
upp, þær framkvæmdir voru settar í bið og eigandinn var til í að
láta það aftur undir kaffihúsastarfsemi,“ segir Valdimar sem
sagði upp vinnunni sinni og fór að

innrétta kaffihúsið. „Það voru svo
aðallega útlendingar sem sóttu það
síðasta sumar og haust en svo var
eins og Íslendingar uppgötvuðu
það í nóvember og nú sækja þeir
það mikið.“

Ferðaþjónusta fyrir auralitla bakpokaferðalanga
Auk kaffihússins vinna félagarnir Valdimar og Hermann að því
að koma gistiheimili á laggirnar
fyrir bakpokaferðalanga, þar sem
ódýrt er að gista en gaman að vera.
„Þessi hugmynd varð eiginlega til
í heimsreisunni, okkur langaði til
að setja á laggirnar ferðaþjónustu
fyrir ferðamenn sem eru á lágmarks „budget“, svoleiðis hefur
verið í lágmarki hér á landi. Við
gistum reyndar líka á svona gistiheimilum í Ástralíu til dæmis.“
Ýmislegt fleira er á döfinni.
„Okkur langar til að opna saumastofu þannig að það þurfi ekki að
senda flíkurnar fram og til baka
til Sjanghæ,“ segir Sigrún. „Ég
væri líka mikið til í að geta framleitt þær alveg hér á landi.“
Hún hefur fært út kvíarnar und-

anfarið, selur vörur sínar í Danmörku, Svíþjóð og Noregi auk
Íslands. Úrvalið í búðinni er líka
orðið meira, þar fást nú barnaföt
hönnuð af henni og peysur sem
eru ekki hannaðar með brjóstagjöf í huga. Þar fyrir utan er ýmislegt annað sniðugt til sölu. „Ég
er alltaf með augun opin, þegar
ég var stödd á Sauðfjársetrinu á
Ströndum síðasta sumar þá rak
ég til dæmis augun í Lambalúlla,
íslenskt tuskudýr gert af konu sem
býr þar í grenndinni, Lilju Sigrúnu
Jónsdóttur, hann rokseldist fyrir
jólin. Mér finnst mjög gaman að
taka inn svona vörur.“

Ekkert andleysi
Sigrún og Valdimar búa í göngufæri við miðbæinn í gamla Vesturbænum, eru þau sannkallaðar
miðbæjarrottur? „Miðbæjarsvanir
vil ég segja, ekki rottur, ég er alin
upp í Þingholtunum já,“ segir Sigrún en Valdimar verður að játa á
sig búsetu í Kópavogi fyrstu sex ár
ævinnar, áður en fjölskyldan flutti
í Kringluna. Þau eru ánægð með
lífið við Laugaveginn og heimilishaldið á Sólvallagötunni þar sem
smíðahæfileikar húsbóndans fengu
að njóta sín þegar íbúðin var gerð
upp. Eruð þið svo stöðugt að kasta
á milli ykkar hugmyndum? „Já,
það má segja það, það koma líka
mjög margar slæmar hugmyndir,
en þetta er eins og hjá ljósmyndaranum, ef hann tekur nógu margar
myndir þá hlýtur að koma ein góð,“
segir Valdimar. Sigrún bætir við
að heimilislífið hafi orðið aðeins
notalegra eftir að þau sögðu upp
netáskriftinni. „Við vorum annars alltaf hvort í sinni tölvunni á
kvöldin að svara tölvupóstum og
vinna eitthvað.“
En hvað skyldi vera besta hugmyndin sem Valdimar hefur fengið að þínu mati, Sigrún? „Hmm, ég
veit það ekki, ætli það sé ekki bara
að kýla á það og opna þetta kaffihús.“ Valdimar er fljótur til svars
við sömu spurningu: „Ég held að
besta hugmyndin hennar Sigrúnar
hafi verið að segja já þegar ég bað
hennar,“ segir hann og hlær.
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Fúlgur renna til bjargar
bönkum um víða veröld
Um allan heim hafa ríki gripið til stórtækra aðgerða til að styðja við fjármálakerfi landa sinna. Óli Kristján Ármannsson fer yfir atburðarásina frá því boltinn byrjaði fyrst að rúlla fyrir alvöru um miðjan september síðastliðinn og fram í miðjan þennan mánuð.
Hamfarir heimsins hafa komið einna harðast niður hér á landi með algjöru hruni bankakerfisins og gjaldeyriskreppu. Atburðir
hér á landi eru hins vegar ekki nema sem skvetta í öllu því ölduróti sem fjármálakerfi heimsins ganga í gegnum.

Á

haustdögum 2007 fór að
halla verulega undan
fæti í fjármálageira
heimsins. Óvissa ríkti
um endanlegt umfang
undirmálslánakrísunnar sem upprunnin var í Bandaríkjunum og
vantraust jókst milli fjármálastofnana. Lán urðu torfengnari og dýrari
banka í millum. Vandinn hélt áfram
að vinda upp á sig með slæmum
fréttum um afkomu og afskriftir stórra fjármálafyrirtækja. Um
miðjan september í fyrra fór svo
snjóboltinn að rúlla fyrir alvöru.

September 2008
Mánudaginn fimmtánda september vaknaði fjármálaheimurinn
upp við vondan draum. Bandaríski
risabankinn Lehmann Brothers
varð gjaldþrota og Bank of America samþykkti að taka yfir Merrill
Lynch á 50 milljarða Bandaríkjadala. Skuldir á efnahagsreikningi
Lehmann námu 613 milljörðum
dala, eða tæplega 54 þúsund milljörðum íslenskra króna, miðað við
miðgengi krónu á síðasta ári. Hlutirnir gerðust með ógnarhraða.
Deginum áður, á sunnudegi, hafði
stefnt í að samið yrði um yfirtöku
Bank of America á Lehmann, en
þeim snerist hugur og tóku frekar
Merrill Lynch.
Fjármálaráðherra Bandaríkjanna, Henry Poulson, var því
andsnúinn að nota opinbert fé til
að hjálpa Lehmann Brothers og
kvað ómögulegt að ná jafnvægi á
fjármálamörkuðum meðan verð
fasteigna héldi áfram að lækka.
Hlutabréfaverð snarféll og verð
skammtímaskuldabréfa hækkaði.
Fregnirnar kölluðu á viðbrögð.
Stærstu viðskipta- og fjárfestingabankar heims ákváðu að búa
til lausafjársjóð til að hjálpa viðkvæmum fjármálafyrirtækjum.
Sjóðurinn yrði 70 milljarðar dala að
stærð, eða sem nemur 6.165 milljörðum króna.
Þá boðuðu seðlabankar margra
landa til aðgerða. Seðlabanki
Bandaríkjanna vék til hliðar reglum sem bönnuðu bönkum að nota
innstæður til að fjármagna fjárfestingarstarfsemi dótturfélaga
og seðlabankar evrusvæðisins og
Bretlands reiddu fram lausafé í
von um koma jafnvægi á markaði.
Seðlabanki Evrópu reiddi fram 30
milljarða evra og Englandsbanki
hélt uppboð á fimm milljörðum
punda, samtals rúmlega 4.600 milljörðum króna.
Daginn eftir, 16. september, greip
svo Seðlabanki Bandaríkjanna inn í
fjármálamarkaðinn með því að lána
tryggingarisanum American International Group (AIG) 123 milljarða
dala (10.833 milljarða króna) gegn
því að seðlabankinn gæti breytt
láninu í 80 prósent hlutafé í AIG.
Tryggingarisinn var sagður svo
mikilvægur fyrir fjármagnsmarkaðinn að réttlætti inngripið.
Víðar voru viðræður um samruna banka, svo sem um að Lloyds
TSB tæki yfir Halifax Bank of
Scotland (HBOS). Bæði félög voru
í fjárhagsvandræðum og þurftu að
fá nokkra milljarða punda í formi
hlutafjár frá breska ríkinu.
Í Bandaríkjunum og Bretlandi
ákváðu fjármálaeftirlit jafnframt
að banna tímabundið skortsölu á
hlutabréfum fjölda fjármálafyrirtækja. Önnur lönd fylgdu í kjölfarið.
Vikurnar undir lok mánaðarins
mörkuðust af miklum óróa á fjármálamörkuðum. Vestra voru nokkrar væntingar vegna orðróms um
að Bush forseti og ríkisstjórn hans

Á EFNAHAGSRÁÐSTEFNU Í PARÍS Í JANÚARBYRJUN Á skjánum má sjá Jean-Claude Trichet, seðlabankastjóra Evrópu, halda tölu á þingi undir yfirskriftinni „Nýr heimur, nýr

kapítalismi“ sem haldið var í París dagana 8. og 9. þessa mánaðar. Þar sagði hann ljóst að fjármálakerfi heimsins væri enn viðkvæmt þrátt fyrir mikil inngrip stjórnvalda um
heim allan.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GREIÐSLUÞROTA FÁI AÐ LEIGJA ÁFRAM
Í janúarbyrjun ákváðu Samtök
húseigenda í Bretlandi í samstarfi við stjórnvöld að hjálpa
þeim 6.000 eigendum fasteigna
sem sáu fram á að missa heimili
sín. Fólkið fengi að búa áfram
í húsum sínum gegn því að
borga stjórnvöldum leigu. Íbúar
áttu svo, þegar betur áraði, að
fá að kaupa aftur eignir sínar.
Þeir sem stóðu í skilum en gátu
lent í óvæntum tekjumissi um
tíma buðu stjórnvöld að fresta
afborgunum lána í allt að tvö ár.
Áætlunin nefndist Homeowner
Mortage Support Scheme, og
átti að ná til Englands, en ekki til
Skotlands, Wales eða NorðurÍrlands.
Sambærileg áætlun hefur nú
verið sett af stað í Bandaríkjunum.

HÚSNÆÐI TIL SÖLU Í SUÐUR-KALÍFORNÍU
Í BANDARÍKJUNUM Í Bandaríkjunum og í

Englandi er unnið samkvæmt áætlun þar
sem íbúðareigendum í greiðsluþroti er
boðið að leigja áfram á sama stað þrátt fyrir
eignaupptöku.
NORDICPHOTOS/AFP

ætluðu að útbúa björgunarpakka
upp á 700 milljarða dala (61.652
milljarða króna).
25. september dró svo aftur til
tíðinda þegar verð hlutabréfa viðskiptabankans Washington Mutual (WaMu) hrundi og sparifjáreigendur gerðu áhlaup á innstæður
sínar. Með þessu var orðið að veruleika stærsta bankagjaldþrot í sögu
Bandaríkjanna.

Október 2008
Rétt fyrir og um mánaðamótin september, október féll hver bankinn á
eftir öðrum og inngrip ríkisstjórna
voru stórtæk. Hér heima fengu
Íslendingar þær fregnir við upphaf vinnuvikunnar 30. september
að ríkisstjórnin ætlaði að taka yfir
75 prósent hlutafjár í Glitni fyrir

600 milljónir evra, eða 76 milljarða
króna samkvæmt miðgengi krónunnar í fyrra. Benelux-löndin tóku
yfir Fortis fyrir 11,2 milljarða evra
(1.425 milljarða króna). Ríkisstjórn
Bretlands ákvað að þjóðnýta Bradford & Bingley með aðstoð spænska
bankans Banco Santande.
Þá fékk HYPO, þýskur fasteignaveðlánabanki lánalínu upp á
35 milljarða evra (4.461 milljarð
króna) frá þýska ríkissjóðnum og
írska ríkisstjórnin ákvað að tryggja
til tveggja ára innstæður sparifjáreigenda, skuldabréf og fleiri skuldbindingar allra sex banka landsins. Hugsanleg skuldaábyrgð írska
ríkisins var talin nema allt að 845
milljörðum evra, eða 107.670 milljörðum króna. Í Bandaríkjunum
fór allt í háaloft þegar öldunga-

deild þingsins hafnaði 700 milljarða dala „björgunarpakka“ Henry
Poulson fjármálaráðherra, en með
peningunum ætlaði hann að kaupa
allar „eitraðar“ skuldir bankanna.
Lögin voru svo samþykkt á þinginu
1. október.
Önnur vika októbermánaðar var
svo vikan þegar alþjóðafjármálakerfið fraus. Hér heima voru samþykkt neyðarlög sem gerðu Fjármálaeftirlitinu meðal annars kleift
að grípa inn í rekstur fjármálafyrirtækja, eins og svo gekk eftir með
yfirtöku á þremur stærstu bönkum
landsins, Glitni, Landsbankanum
og Kaupþingi.
Á meginlandi Evrópu voru líka
töluverðar sviptingar. BNP Paribas tók yfir stóran hluta Fortis, en
á móti varð belgíska ríkið aðalhluthafi Paribas. Danmörk og Austurríki sögðust tryggja innstæður
sparifjáreigenda og Austurríkismenn komu á laggirnar bankabjörgunarsjóði upp á 90 milljarða evra
(tæplega 11.500 milljarða króna).
7. október greip Fjármálaeftirlitið inn í rekstur Landsbankans
og skipaði honum skilanefnd. Evrópusambandið ákvað að aðildarlönd
tryggi innstæður sparifjáreigenda
í bönkum svæðisins. 8. október var
hér gripið inn í rekstur Kaupþings
og Bretar beittu hryðjuverkalögum
til að frysta eignir Landsbankans.
Gordon Brown forsætisráðherra
og Alistair Darling, fjármálaráðherra Breta, sögðu breska ríkið tilbúið að veita hverjum þeim banka
sem teldi sig þurfa eiginfjárinnspýtingu upp á 25 milljarða punda,
eða sem nemur tæpum 4.000 milljörðum króna. Sjö bankar slógu til.
Aðrir 25 milljarðar punda áttu svo
að vera fáanlegir fyrir aðrar fjármálastofnanir, þá helst dótturfélög
erlendra banka í Bretlandi.
Þýska ríkið samþykkti um miðjan október björgunarpakka upp á

480 milljarða evra (61.178 milljarða króna) og norska ríkið gaf
út að bönkum yrðu boðin ríkistryggð bréf fyrir allt að 350 milljarða norskra króna (5.400 milljarða
króna). 13. október komst Evrópusambandið að þeirri niðurstöðu að
koma ætti upp björgunarpakka
(EURO-TARP) fyrir allt að 1.873
milljarða evra (238.723 milljarða
króna) og Frakkar tilkynntu að
fjármálafyrirtækjum stæði til boða
að sækja í sjóð upp á 360 milljarða
evra (45.884 milljarðar króna) til að
tryggja innstæður og bankaskuldir. Spánverjar settu 100 milljarða
evra í sjóð (12.746 milljarða króna)
og hollenska ríkisstjórnin kom upp
220 milljóna evra sjóði (28.040
milljarðar króna).
Í Ástralíu ætlaði ríkisstjórnin
að örva hagkerfið með innspýtingu upp á tæplega 1.000 milljarða
króna og 14. október stækkuðu
Sameinuðu Arabísku furstadæmin sinn björgunarpakka í um 2.880
milljarðar króna. Franska ríkisstjórnin ákvað 20. október að veita
sex bönkum 10 milljarða evra fyrirgreiðslu alls. Í Argentínu boðaði
ríkisstjórnin til blaðamannafundar
og tilkynnti um þjóðnýtingu lífeyrissjóða landsins.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tilkynnti líka um þetta leyti að Pakistan og Íslandi yrði veitt efnahagsaðstoð.
Undir lok októbermánaðar nýtti
sér svo fjöldi banka aðstoð stjórnvalda. Bayern LB varð fyrstur þýskra banka til þess og Erste
Group braut ísinn í Austurríki. Sá
banki hafði orðið fyrir lausafjárskorti við fall Lehmann Brothers og
íslensku bankanna. Íslensku bank-
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Skráðu þig í netklúbbinn - VITAferdir.is

VITA – ný ferðaskrifstofa á traustum grunni

Kanarí í vetur
Parque Golf
Falleg smáhýsi með einu svefnherbergi
í Maspalomas.

Verð frá 79.555 kr.
og 15.000 Vildarpunktar
miðað við 2 í smáhýsi m/1 svefnh. 18.-25. febrúar.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar og gisting. Almennt verð
er 89.555 kr.

Flug fram og til baka

Verð frá 64.710 kr.

Janúar UPPSELT
4. og 11. febrúar UPPSELT
18. febrúar ÖRFÁ SÆTI LAUS
25. febrúar
4., 11., 18. og 25. mars
1. apríl - páskar ÖRFÁ SÆTI LAUS

og 15.000 Vildarpunktar

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 44370 12.2008

Innifalið: Flug fram og til baka til Gran Canaria
og flugvallarskattar. Almennt verð er 74.710 kr.

Við minnum eldri borgara á að afsláttarbréfin,
10.000 á mann, hafa verið framlengd til 1. apríl 2009.
Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur
VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum.
Auk þess eru veittir 5.000 Vildarpunktar fyrir allar
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú
stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins.

VITA er lífið

VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444
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BARACK OBAMA SVER EMBÆTTISEIÐ 20. ÞESSA MÁNAÐAR Miklar vonir eru bundnar við nýjan Bandaríkjaforseta á mörgum sviðum. Meðal annars standa vonir til þess að

hann láti til sín taka með nýjum áherslum við úrvinnslu lausafjárkrísunnar og eftirmála undirmálslánakreppunnar bandarísku. Hann hefur þegar lýst vilja til að hjálpa íbúðareigendum sem komast í greiðsluþrot þannig að þeir missi ekki þakið sem þeir hafa yfir höfuðið.
NORDICPHOTOS/AFP

arnir þrír skulduðu Erste Group
hátt í 300 milljónir evra.
Í októberlok lét svo Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mikið til sín
taka. Ungverjum var boðið lán upp
á 25 milljarða dala (2.202 milljarða
króna) í samstarfi við Evrópusambandið og Alþjóðabankann. Lánið
er það hæsta sem AGS hefur veitt
einu landi, auk þess sem þetta var
í fyrsta sinn sem ESB bauð landi
utan evrusvæðisins efnahagsaðstoð.
Þá bauð AGS Úkraínu 16,5 milljarða
dala (1.453 milljarða króna) lán og
Íslandi 2,0 milljarða dala, eða sem
nemur 176 milljörðum króna.

Nóvember 2008
Sunnudaginn 2. nóvember var
Banco Potugues de Negocios þjóðnýttur í Portúgal, en hann hafði
tapað nálægt 90 milljörðum króna
á fjármálakreppunni. Þá ákvað ríkisstjórn Portúgals að veita bankakerfinu fimm milljarða evra í lánalínur, eða sem nemur tæplega 640
milljörðum króna. Í Brasilíu varð
í byrjun mánaðarins til stærsti
banki S-Ameríku við samruna Itaú
og Unibanco. Ekki kom til inngripa
ríkisins, en Seðlabanki Brasilíu gaf
út tilkynningu um að nóg væri til af
dölum í gjaldeyrisvarasjóði landsins.
Í þýskalandi fékk Commerzbank
8,2 milljarða evra úr björgunarsjóði og þýska ríkið blés af markmið um hallalausan ríkissjóð fyrir
árið 2011.
Í Austurríki héldu þjóðnýtingar
áfram í fyrstu viku nóvember með
yfirtöku á Kommunalkredit Austria AG.
Í Ítalíu voru 30 milljarðar evra
eyrnamerktir í að viðhalda lánveitingum banka, en þar í landi sagði
ríkisstjórnin bankana standa betur
en víða annars staðar. Giulio Tremonti fjármálaráðherra sagði litla
alþjóðlega berskjöldun í starfsemi
ítalskra banka og lítið um illseljanlegar eignir á efnahagsreikningi þeirra. Aðgerðir annarra ríkisstjórna til að auka lausafé sinna
banka hafi hins vegar orðið til að
hallaði á þá ítölsku í samanburði.
Í fyrstu viku nóvember ákváðu
Bretar líka að lána Tryggingasjóði
innlána hér 800 milljónir punda
(127 milljarða króna) vegna skuldbindinga við Icesave-sparifjáreigendur hjá Landsbankanum.
Í annarri viku nóvember sögðust Kínverjar ætla að veita sem
nemur tæplega 51 þúsund milljörðum króna í að örva hagkerfi
sitt. Minnkandi eftirspurn í heiminum var farin að segja til sín með
minnkandi hagvexti í Kína.
Í Bandaríkjunum var hækkuð
heimild AIG til að sækja í björgunarsjóði og kreditkortafyrirtækið
American Express fékk viðskiptabankaheimild og þar með aðgang

að björgunarsjóðum. Í Svíþjóð tók
ríkið sænska bankann Carnegie
yfir um miðjan mánuðinn. Íslenska
fyrirtækið Milestone átti um níu
prósenta hlut í bankanum gegn um
dótturfélag sitt Moderna í Svíþjóð.
Carnegie sætti harðri gagnrýni í
heimalandi sínu fyrir að hafa ekki
hugað nógu vel að gæðum útlána
sinna.
Um miðjan mánuðinn funduðu 20
stærstu iðnríki heims og tilkynntu
um nána samvinnu í að bjarga fjármálakerfi heimsins. Inngrip ríkisstjórna áttu að halda áfram um
leið og unnið yrði að endurskipulagningu til að fyrirbyggja aðra
eins krísu síðar. Stjórn AGS benti
á að þar á bæ vantaði sem næmi
100 milljörðum dala til viðbótar
við þá 250 milljarða sem til voru í
sjóðum.
Í lokaviku nóvember leitaði
bandaríski bankinn Citigroup á
náðir björgunarsjóðs ríkisins. Bayern LB þurfti meiri aðstoð úr þýska
björgunarsjóðnum og samruna
Commerzbank við Dresdnerbanka
var hraðað. Breska ríkið eignaðist
57,9 prósenta hlut í Royal Bank of
Scotland (RBS) fyrir 15 milljarða
punda, eða sem nemur tæplega
2.390 milljörðum króna. Þá keyptu
stjórnvöld forgangsbréf bankans
fyrir fimm milljarða punda og
þannig fékk hann um 3.190 milljarða króna í endurfjármögnun. Til
að halda utan um eignarhlut sinn
í breskum fjármálafyrirtækjum
stofnaði ríkið fjármálasamsteypuna
Financial Investments Ltd. Þar inni
var hluturinn í RBS og allur Northern Rock-bankinn.
Í Bandaríkjunum tilkynntu
fjármálaráðuneyti og seðlabanki
um nýjan björgunarsjóð með 800
milljörðum Bandaríkjadala (70.459
milljörðum króna). Þá voru eftir
um 350 milljarðar dala óráðstafaðir
í gamla sjóðnum (nú kallaður CCP,
en áður TARP). Nýi sjóðurinn átti
að örva hagkerfið og var kallaður TALF (sem stendur fyrir Term
Asset-Backed Securities Loan
Facility). Með þessum sjóði lánaði
seðlabankinn í fyrsta sinn beint til
neytenda og almennings, með kaupum á verðbréfum sem tengd voru
við neyslulán heimila. Þá áttu 500
milljarðar dala (44.037 milljarðar)
að fara í að kaupa verðbréf bundin
í fasteignum sem gefin voru út af
íbúðalánasjóðunum Fannie Mae og
Freddie Mac.

Desember 2008
Í desemberbyrjun óskaði London
Scottish Bank eftir gjaldþrotameðferð, en hann hafði veitt sérhæfða
fjármálaþjónustu. Bankinn hafði í
byrjun árs 2008 samið við breska
fjármálaeftirlitið um að draga
úr lánveitingum, en tókst ekki
að leysa úr fjármögnunarvanda

sínum. Breska fjármálaráðuneytið tilkynnti að enginn viðskiptavinur bankans myndi tapa fé á gjaldþrotinu.
Vestanhafs hélt áfram aðstoð við
hin og þessi fjármálafyrirtæki, svo
sem við Wall Street bankann M&T
sem fékk sem nemur 53 milljörðum
króna í styrk. Bankinn var ágætlega staddur, en vildi ekki verða
eftirbátur annarra sem þegið höfðu
aðstoð.
Í desember voru bankagjaldþrot
í Bandaríkjunum einum 25 á árinu.
Árið áður höfðu þrír bankar orðið

áfram áætlunum um stuðning við
írska banka, en lagðir voru fram
fjármunir úr Lífeyrissjóði ríkisins.
Í Rússlandi voru þrír bankar
sviptir bankaleyfi vegna skorts á
lausafé og bættust þar með í hóp
15 banka sem misst höfðu leyfi frá
ágústlokum af sömu ástæðu. Þá
var lækkað lánshæfismat ellefu
stærstu banka heims hjá matsfyrirtækinu Standar & Poor‘s. Greinendur þar S&P spáðu lengri og sársaukafyllri samdrætti en áður hafði
verið talið.

Markaðshrollur eftir aðstoð
Í nóvember síðastliðnum varð úr að þrír stærstu bílaframleiðendur heims, General Motors, Ford og Chrysler, áttu að
fá aðstoð úr TARP, björgunarsjóði Bandaríkjanna, upp á
17,4 milljarða dala (1.532 milljarða króna).
Aðstoðin var sögð til að forða gjaldþrotum sem haft
gætu keðjuverkandi áhrif á fjármálastofnanir og hlutabréfamarkaði. Ford hins vegar afþakkaði og kvaðst komast af
á eigin spýtur, en GM þáði 9,4 milljarða dala og Chrysler
fjóra milljarða.
Henry Poulson, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti
RICK WAGONER
um stefnubreytingu TARP-sjóðsins 12. nóvember. Ekki átti
forstjóri General
lengur að kaupa illseljanlegar eignir banka heldur ætti að
Motors.
veita fyrirtækjum aðgengi að lausafé gegn uppstokkun
hlutafjár þeirra. Fjárfestar fengu hroll og hlutabréf lækkuðu þennan dag.
Undir lok desember juku svo bandarísk stjórnvöld aðstoðina við bílaframleiðandann GM með sex milljarða dala (528 milljarða króna) viðbótarframlagi.

gjaldþrota, en enginn árin tvö þar
á undan.
Nánast um heim allan gripu ríki
til aðgerða til að örva hagvöxt.
Japanir settu á stofn fyrirtækjafjármögnunarsjóð með upp á um
2.818 milljarða króna og seðlabankar lækkuðu víða stýrivexti. Svíar
slógu reyndar met, lækkuðu vexti
krónu sinnar um 1,75 prósentustig,
niður í 2,0 prósent og Englandsbanki lækkaði vexti niður í 2,0
prósent, sama vaxtastig og þegar
bankinn var stofnaður árið 1694.
Í Sviss sagði Jean-Pierre Roth
seðlabankastjóri, í desemberbyrjun, eftir fjórðu stýrivaxtalækkun
bankans á tveimur mánuðum, að
bankinn væri tilbúinn að lækka
vexti enn frekar og grípa jafnvel
til óhefðbundinna aðgerða, svo sem
að hafa áhrif á gjaldeyrismarkað ef
ekki færi að birta til í hagkerfinu.
Bankakerfið í Sviss er nálægt því
fjórum sinnum stærra en nemur
þjóðarframleiðslu landsins.
Undir miðjan mánuðinn gekk
í gegn samruni HBOS og Lloyds
TSB undir nafninu Lloyds Banking
Group. Fyrri eigendur HBOS áttu
fimmtung og Lloyds 36,5 prósent,
en breska ríkið rest í gegn um eignarhaldsfélag sitt Financial Investments Ltd.
Um miðjan mánuðinn var haldið

Janúar 2009
Nýja árið fór af stað með svipuðum hætti og haustið 2008 í fjármálaheiminum. Bankar voru ýmist
seldir eða bjargað af stjórnvöldum.
Í Austurríki urðu stjórnvöld að taka
yfir Medici-bankann vegna þess
hve illa hann varð úti í svonefndu
„Madoff-svindli“ og í Bandaríkjunum hélt áfram það samrunaferli
sem komið var af stað.
Í Bretlandi var aflétt banni á
skortsölu með verðbréf fjármálastofnana sem sett var á um miðjan
september. Fyrirtæki og fjárfestar voru þó enn skyldaðir til að gefa
upp skortstöður sem væru meira
ein 0,25 prósent af hlutfé hins
skortselda félags. Sú tilkynningaskylda gildir út júní á þessu ári.
Englandsbanki lækkaði stýrivexti í sitt allra lægsta stig, 1,5 prósent. Lánamöguleikar heimila og
fyrirtækja höfðu haldið áfram að
þrengjast og boðaði bankinn frekari aðgerðir til að auka flæði lánsfjár út í hagkerfið.
Í byrjun þessa mánaðar var
Commerzbank í Þýskalandi líka
þjóðnýttur að hluta þegar þýska
ríkið eignaðist í honum rétt rúman
fjórðung. Ríkið lagði fram 10 milljarða evra og heildarhlutafjáraukning bankans því orðin 12,8 milljarðar evra, eða sem nemur 1.626

milljörðum króna. Jafnframt gengust stjórnvöld í ábyrgðir fyrir 15
milljarða evra af skuldbindingum bankans, sem með þessu gat
klárað yfirtöku sína á Dresdnerbanka. Í Þýskalandi ákvað ríkisstjórnin líka í þessum mánuði að
veita 50 milljörðum evra (6.350
milljörðum króna) í örvunarpakka
til að efla opinberar framkvæmdir.
Þetta er stærsti örvunarpakkinn í
Evrópu til þessa og heildarframlag
þjóðverja komið í 82 milljarða evra,
eða yfir 10.400 milljarða íslenskra
króna.
Þá samþykktu ríkisstjórnir
Belgíu og Lúxemborgar að stofna
tryggingasjóð til að verja innistæður Kaupþing EDGE í löndunum, en
um 100 milljónir evra fóru í sjóðinn. Crédit Agricole festi svo kaup
á belgískum innlánsreikningum
Kaupþings.
Bankar og hliðarstarfsemi þeirra
hafa haldið áfram að ganga kaupum og sölum og enn er deilt um
inngrip Benelúx landanna í Fortisbankann.
Í Asíu hafa stjórnvöld Indlands,
Taílands og Japans haldið áfram
viðleitni til að örva hagkerfi landa
sinna.
Í Evrópu voru stýrivextir enn
lækkaðir undir miðjan mánuðinn
og stýrivextir evru orðnir 2,0 prósent, jafnháir og í árslok 2005. Rök
Seðlabanka Evrópu fyrir lækkuninni voru að búast mætti við dýpri
samdrætti en áður hafi verið talið,
jafnvel þeim mesta síðan að seinni
heimsstyrjöldinni lauk árið 1945.
Um miðjan janúar samþykkti öldungadeildarþing Bandaríkjanna að
gera það sem eftir stendur af CCP/
TARP sjóðnum aðgengilegt nýjum
forseta landsins. Þetta var gert að
beiðni fráfarandi forseta. Obama,
sem nýtekinn er við embætti,
hefur sagt að nota eigi 100 milljarða dala (12.700 milljarða króna)
af þeim 350 milljörðum dala sem
eftir standa í sjóðnum í að kaupa
fasteignir af eigendum sem komist
hafa í greiðsluþrot, um leið og þeim
verði heimilað að búa þar áfram
gegn leigu til stjórnvalda.
Er þetta svipuð leið og Englendingar hafa farið. Þá ætlar Obama
að beita sér fyrir auknum lánveitingum til lítilla og miðlungsstórra
fyrirtækja.
Samhliða þessum vangaveltum
hefur farið af stað í Bandaríkjunum umræða um að fara að dæmi
Svía sem í sinni fjármálakreppu
árið 1990 bjuggu til sjóð (e. Special Purpose Vehicle) sem notaður var til að kaupa illseljanlegar
eignir með afslætti af bönkunum,
meðan þeir sáu sjálfir um að stýra
arðbærum eignum sínum. Sjóður
með þennan uppkaupatilgang er í
fjármálaheiminum nefndur „Bad
Bank“-sjóður.
Vestra er svo enn titringur og
ótti við ársuppgjör banka, um leið
og unnið er að margvíslegri endurskipulagningu. Þá er í skoðun
hverjir hafi sótt mest fé í björgunarsjóði. Undir lok síðustu viku
hafði tryggingarisinn AIG fengið
mest, en þar á eftir komu Bank of
America og Citigroup.
Á Bretlandseyjum hefur enn
vaxið óvissa um framhaldið. Þriðji
stærsti banki Íra, Anglo Irish
Bank, var þjóðnýttur að fullu og
hlutbréfaverð annarra írskra banka
hefur hríðfallið.
Um síðustu helgi stigu svo Bretar
fram og tilkynntu um nýjan bankabjörgunarpakka, ofan á þann sem
fyrst var tilkynnt um í október.
Eign ríkisins í Royal Bank of Scotland var aukin í 70 prósent. Hlutabréf bankans voru í frjálsu falli í
byrjun þessarar viku og lækkun
síðustu 12 mánaða orðin 96,6 prósent.
Þá fékk Englandsbanki 50 milljarða punda (7.950 milljarða króna)
til að stofna „Bad Bank“ einingu
til að kaupa eignir sem í dag væri
óvíst um verðmæti á en mætti ef til
vill selja síðar við betri markaðsaðstæður. Þá hafa stjórnvöld í Bretlandi framlengt fram í janúar 2010
áætlun sína um að ábyrgjast skuldir fjármálafyrirtækja. Áætlunin
sem sett var í gang í október var þá
að upphæð 250 milljarðar punda, en
hefur nú verið hækkuð í 350 milljarða punda, eða sem nemur 55.650
milljörðum króna.
Ekki er laust við að upphæðir
sem um er að spila við fall íslensku
bankanna blikni í þessum samanburði.
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Umfang eyðileggingarinnar
Smám saman er að koma betur í ljós hvert umfang eyðileggingarinnar á Gasaströnd er. Ísraelar neita að hafa framið stríðsglæpi,
en sæta þó vaxandi gagnrýni fyrir framferði sitt. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér nýafstaðnar árásir og blóði drifna sögu landsins.

Ó

ljóst er hvaða dilk árásir
Ísraela á Gasasvæðið munu
draga á eftir sér fyrir Ísraela sjálfa. Palestínumenn búa
við gríðarlega eyðileggingu
og mannfall, en Ísraelar eru
farnir að búa sig undir kosningar, sem verða
10. febrúar næstkomandi.
Ísraelsstjórn getur þó ekki látið sem þeir
heyri ekki ásakanir um stríðsglæpi og hefur
falið Daniel Friedman dómsmálaráðherra
að skipuleggja og samhæfa varnir stjórnarinnar í þeim dómsmálum, sem líklega verða
höfðuð.

Afleiðingar árása
Árásirnar á Gasa, sem stóðu yfir nánast
stanslaust í þrjár vikur, kostuðu nærri 1.300
Palestínumenn lífið. Langflestir þeirra voru
almennir borgarar, þar af hundruð á barnsaldri. Ísraelar misstu á sama tíma þrettán
manns, þar af fjóra hermenn.
Ísraelar gjöreyðilögðu meirra en 4.000
byggingar á Gasasvæðinu, en að auki eru
meira en 20.000 byggingar illa farnar. Fimmtíu þúsund íbúar á Gasa misstu heimili sín.
Ísraelar sjálfir segja fráleitt að herinn hafi
framið stríðsglæpi með árásunum á Gasa.
Þeir standa fast á því að árásir hafi ekki
verið gerðar á staði, þar sem búast mætti
við almennum borgurum, nema fyrst hafi
verið skotið á Ísraela þaðan.
Ásakanir um stríðsglæpi
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur krafist þess að þeir sem
bera ábyrgð á árásinni á höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í Gasaborg verði dregnir til
ábyrgðar.
Mannréttindasamtökin Amnesty International segja engan vafa leika á því að
sprengjur með hvítum fosfór hafi verið notaðar óspart á íbúðasvæði, sem samtökin
segja ótvírætt brot á alþjóðalögum og þar
með stríðsglæp.
Átta ísraelsk mannréttindasamtök hafa
auk þess skorað á ríkisstjórnina að rannsaka sjálf atburðina í ljósi þess hve gífurlega margar konur og börn létu lífið.
Stríðsglæpadómstóll
Vandinn við að ákæra Ísrael til stríðsglæpadómstóls Sameinuðu þjóðanna er sá, að Ísrael er ekki aðildarríki að honum. Til þess að
hægt verði að höfða mál þyrfti því öryggisráð Sameinuðu þjóðanna að fela dómstólnum rannsókn á framferði Ísraela, en til þessa
hafa Bandaríkjamenn jafnan staðið í vegi
fyrir aðgerðum á vettvangi ráðsins gegn
Ísrael.

LANGVARANDI
FRIÐARUMLEITANIR

TJÓNIÐ KANNAÐ Palestínumaður frá mannréttindasamtökum tekur niður upplýsingar frá Rami Najar fyrir utan gjör-

eyðilagt heimili hans í Khan Younis.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HELSTU SAMTÖK
PALESTÍNUMANNA
PLO, Frelsissamtök Palestínu, voru helstu samtök Palestínumanna allt til kosninganna 2006.
Samtökin voru stofnuð 1964 að frumkvæði
Arababandalagsins til þess að gæta sameiginlegra hagsmuna Palestínumanna og tala
máli þeirra út á við. Jasser Arafat var leiðtogi
þeirra frá 1969 til dauðadags 2004, en þá tók
Mahmoud Abbas við forystunni.
FATAH Stjórnmálaflokkur, stofnaður af þjóðernissinnuðum Palestínuaröbum árið 1954 og
berst fyrir sjálfstæði Palestínu. Flokkurinn var
jafnan stærsta hreyfingin innan PLO. Meðal
stofnenda FATAH var Jasser Arafat, sem tók við
formennsku í flokknum árið 1969. Mahmoud
Abbas tók síðan við formennskunni við lát
Arafats 2004. Hraktist frá völdum á Gasa 2007
eftir harðvítug átök við Hamas, en Abbas situr
enn sem forseti Palestínustjórnar.
HAMAS Stjórnmálaflokkur, stofnaður árið
1987 af íslamistum, sem hafa frá upphafi bæði
stundað vopnaða baráttu gegn Ísrael og unnið
að margvíslegri uppbyggingu í samfélagi
Palestínumanna. Vann sigur í kosningum
Palestínumanna 2006, myndaði ríkisstjórn en
hraktist frá völdum á Vesturbakkanum 2007
eftir harðvítug átök við FATAH.

SKÓLABÆKURNAR FUNDNAR Systurnar Dunia og Dana skoða
skólabækurnar sínar eftir að hafa fundið þær í rústum heimili
síns sunnantil í Gasaborg.
NORDICPHOTOS/AFP

➜ SAGA LANDNÁMS OG ÁTAKA
Spenna og stundum harðvítug
átök hafa verið á milli gyðinga
og araba í Palestínu allar götur
síðan gyðingar tóku að hreiðra
þar um sig á ný fyrir meira en
öld.

HUNDRAÐ ÁRA
STRÍÐIÐ

1967 Herteknu svæðin Yfirráðasvæði Palestínumanna nú
Vesturbakkinn og GazaJenín
ÍSRAEL
strönd hafa verið hernámssvæði Ísraela rúma fjóra
áratugi
Vesturbakkinn
Íbúafjöldi: 2 milljónir
þar af flóttamenn: 700.000
Stærð: 5.860 ferkílómetrar

Tel Avív

Ramalla

Sjálfstæði 1948-49
Brotthvarf Breta: Ísrael
lýsir yfir sjálfstæði.
Innrás Egypta, Jórdana,
Sýrlendinga, Íraka og
Líbana er brotin á bak
aftur.

1917 BALFOUR-YFIRLÝSINGIN
Bretar viðurkenna hugmyndir síonista um að
gyðingar fái heimkynni í Palestínu - án þess þó
að fallast á stofnun sjálfstæðs ríkis þeirra.
1922 Breska umboðsstjórnin
FRANSKA
UMBOÐSSVÆÐIÐ

Gazaborg
Dauðahafið
Tel Avív - Jaffa
Gasasvæðið
undir
stjórn
Egypta

40 km
1947 Aðskilnaðaráætlun
Sameinuðu þjóðanna
Uppreisn síonista 1939-48

Arabar
TRANSJÓRDANÍA

EGYPTALAND

Þjóðabandalagið veitir
Bretum umboð til að
stjórna Palestínu og
Transjórdaníu til undirbúnings að stofnun
ríkis gyðinga.

HEJAZ (SÍÐAR SÁDI-ARABÍA)

Haífa

Galíleuvatn

Jerúsalem
Gasaborg

Dauðahafið

Beersheva
Palestínskir
flóttamenn:
700.000
flýja þegar
Ísraelsher
leggur undir
sig svæði
araba.

ÍRAK

PALESTÍNA

SÝRLAND

JÓRDANÍA
Vesturbakkinn,
innlimaður Áin Jórdan
í Jórdaníu
1949 Amman

ÍSRAEL

Betlehem
Hebron

LÍBANON

Miðjarðarhaf

Jerúsalem
Gazaströnd
Íbúafjöldi: 1,4 milljónir
þar af flóttamenn: 990.000
Stærð: 360 ferkílómetrar

1967 Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna númer
242, samþykkt í kjölfar
sex daga stríðsins: krafa
um brotthvarf Ísraels frá
herteknu svæðunum, og
krafa um gagnkvæma viðurkenningu ríkja í þessum
heimshluta.
1973 Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna númer
338, samþykkt í Yom
Kippur-stríðinu: krafa um
vopnahlé og ályktun 242
ítrekuð.
1978 Camp David-samkomulagið: Egyptar og Ísraelar
semja um frið fyrir milligöngu Bandaríkjamanna.
1993 PLO-samtökin viðurkenna
tilvist Ísraelsríkis og hafna
beitingu ofbeldis, en í
staðinn viðurkennir Ísrael
að PLO sé fulltrúi Palestínumanna.
1994 Óslóarsamkomulagið um
að Palestínumenn taki
smám saman við stjórn
innanríkismála á Vesturbakkanum og Gasaströnd.
1995 Bráðabirgðasamkomulag
(Ósló II) um Vesturbakkann og Gasasvæðið, þar
sem Ísraelar fallast á að
Palestínumenn geti ferðast
á milli þessara tveggja
svæða.
2000 Camp David-samningaviðræður Ísraela, Palestínumanna og Bandaríkjanna,
sem skiluðu ekki árangri
þótt mjóu hafi munað.
2003 Vegvísir að friði: Tímaáætlun kvartettsins svonefnda
(Bandaríkjamanna, Rússa,
Evrópusambandsins og
Sameinuðu þjóðanna)
um áfanga á leið til friðar,
sem hvorki Palestínumenn
né Ísraelar hafa formlega
fallist á.
2003 Genfarsamkomulag:
óopinber viðmið um
viðræður milli Ísraela og
Palestínumanna.

Gyðingar
Bretar/útlendingar
Bretar láta
umboð af
hendi. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna
samþykkir
tvískipt ríki.
Borgarastríð
brýst út.

50 km
© GRAPHIC NEWS

Átök gyðinga og araba í Palestínu hafa í reynd staðið yfir í
heila öld, með hléum þó. Fyrst
sló í brýnu þegar síonistar komu
sér upp vopnasveit til að verja
landnámsþorp sín fyrir aröbum.
Síðan hafa átökin og styrjaldirnar haldið linnulaust áfram. Þau
helstu eru:
1948 braust út styrjöld í beinu
framhaldi af stofnun
Ísraelsríkis þar sem Ísraelar
áttust við arabaríkin í kring.
1956 tóku Ísraelar þátt í stríði
Breta og Frakka við Egypta
út af Súes-skurðinum
með því að ráðast inn á
Sínaískaga, sem var undir
yfirráðum Egypta.
1967 hófu Ísraelar sex daga
stríðið svokallaða með árás
á Egypta vegna gruns um
að Egyptar og Sýrlendingar
hygðust ráðast á Ísrael.
1973 réðust Egyptar og Sýrlendingar á Ísrael á Yom Kippur,
einum helgasta degi ársins
hjá gyðingum.
1982 Stríð í Líbanon, Ísraelar
ráðast gegn PLO.
1987 hefst fyrri uppreisn Palestínumanna á herteknu
svæðunum, stendur til
1993.
2001 hefst seinni uppreisn Palestínumanna á herteknu
svæðunum.
2006 ráðast Ísraelar gegn
Hezbolla-hreyfingunni í
Líbanon.
2009 Árásir Ísraela gegn Hamas
á Gasa.
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MIÐBAUGUR

ÞAÐ HEITASTA Í ...

HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUM

Hvítir sandar
Strendur NorðurAfríku eru sérlega
fallegar og þar er
einnig hægt að
stunda sjóskíði
og seglbretti.

Sigríður Björg Tómasdóttir skrifar

HUGSAÐ TIL
HEITARI LANDA

Þ

ar sem ég gekk í gegnum miðbæinn í vikunni
með kuldastrenginn í fangið hvarflaði hugurinn til heitari landa. Nú eru tvö ár síðan
ég fór í góðærisferðalagið mitt með fjölskyldunni, alla leið til Gvæjana. Ekki beinlínis staður
í alfaraleið, smáríki á norðurströnd Suður-Ameríku
sem fáir hafa heyrt um. Landið telst þróunarríki, þar
er ein borg, Georgetown, stærstur hluti íbúanna býr
þar eða í nágrenni hennar. Afgangurinn af landinu er
svo meira og minna strjálbýll regnskógur.
Það er ekki beinlínis straumur túrista um landið,
ég hef að minnsta kosti aldrei lent í því áður á ferðalagi að vera stöðvuð úti á götu og spurð hvort ég sé
ferðamaður og mér fagnað gríðarlega þegar ég svara
spurningunni játandi. Ég, maðurinn og þá tveggja ára
sonur, tókum ekki ákvörðun um ferðalagið bara upp á
flippið, við vorum að heimsækja vinafjölskyldu sem
þar bjó og starfaði. Og langferðalagið var sannarlega
þess virði að fara það.
Mjög áhugavert var til dæmis að fara inn í regnskóginn og gista þar, svipast um eftir dýrum og fuglum, sem var reyndar aðeins erfitt með litla krakka
sem náðu því ekki að það mætti ekki tala á meðan
slíkum ferðum stæði. Einnig var gaman að skoða
Georgetown, borg sem er í mikilli niðurníðslu þótt
inn á milli megi sjá byggingar í nýlendustíl Breta sem
voru þarna herrar og skildu eftir tungumálið þegar
þeir fóru. Sérlega heimilislegt var líka að geta pantað sér hamborgara með frönskum og kokkteilsósu á
fína hótelinu í bænum, menningararfleifð íslenskrar
flugáhafna í leiguflugi til Georgetown.
Allan tímann var heitt og gott veður, ekki of heitt
eins og verður á þessum slóðum. Strákurinn minn
talar enn um ferðina, sérstaklega þegar er napurt
úti, þá segist hann vilja fara til Gvæjana því þar sé
alltaf heitt.
Ferðalög á framandi slóðir eru reyndar ekki á dagskránni hjá fjölskyldunni í bili, en að sjálfsögðu ekki
afskrifuð um ókomna tíð. Þar til þvælist fjölskyldan um Ísland og þar er af nógu að taka. Á veðrið er
hins vegar ekkert að treysta, hvort sem ferðast er um
sumar eða vetur er best að taka ullarnærfötin með.

ferðalög kemur út mánaðarlega
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Forsíðumynd Sólveig Pétursdóttir
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Afdrep frá hitanum Klassískur arkitektúr í Essaouria,
Marokkó.

SEIÐANDI SANDAR
Norður-Afríka er ódýr kostur í kreppunni en hægt er að kaupa ódýra vikupakka á ströndum
Marokkó eða Túnis. Exótískur valmöguleiki í stað Kanaríeyja.

M

arokkó og Túnis eru spennandi og exótískir áfangastaðir án þess þó að vera
hinum megin á hnettinum.
Þar er að finna fallegar strendur og
iðandi borgarlíf og allt á verði sem ætti
ekki alveg að sprengja budduna. Ferðamannastaðurinn Essaouria í Marokkó
sem liggur á Afríkuströndinni andspæn-

is Kanaríeyjum er til dæmis góður kostur fyrir þá sem vilja bregða sér í strandfrí. Þar er meðal annars hægt að stunda
seglbretti og sjóskíði og gamli miðbærinn er sérlega sjarmerandi og hægt að
gera góð kaup á marokkóskum vörum
eins og teppum og leirkerum. Önnur
strandparadís er Djerba í Túnis þar
sem hvítir sandar mæta hvítkölkuðum

HEIMAMAÐURINN
flugfelag.is

Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

Ósló

ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR, HÁSKÓLANEMI Í FJÖLMIÐLAFRÆÐI
UPPÁHALDSVERSLUNARGATAN:

Netið



húsum í arabískum stíl. Bærinn Houmt
Souk þar sem hægt er að kaupa antíkmuni, krydd og teppi minnir á ævintýri
úr Þúsund og einni nótt. Einnig er vert
að minnast á hina dásamlegu matseld.
Sniðugast er að bóka ferðir til Marokkó
og Túnis í gegnum London og má þá til
dæmis skoða www.easyjet.com. Prófið
einnig www.industunisia.com

Bogstadveien í Majorstua-hverfinu. Merkjabúðir í bland við „high
street“-búðir eins og H&M, BikBok
og Gina Tricot.
FALLEGASTA KAFFIHÚSIÐ TIL
AÐ SÆKJA: „KaffeKaffe“ er kósí

kaffihús. Það er á Parkveien fyrir
aftan konungshöllina, í skjóli frá
skarkala miðborgarinnar.
SMARTASTI BARINN: Panoramabarinn á efstu hæðinni á Radisson
Sas-hótelinu í hjarta borgarinnar.
Góð blanda af frábæru útsýni yfir
borgina og framandi kokkteilum.
NEFNDU TVO BESTU VEITINGASTAÐINA Í BORGINNI: Á tapas-

barinn „SanLenardo“ í hliðargötu

við Bogstadveien er gaman að
fara á í góðra vina hópi.
NÝJASTA UPPGÖTVUNIN ÞÍN?

Mér til mikillar ánægju rambaði
ég fram á flóamarkað fyrir stuttu
í Grunelokka-hverfinu. Þar eru
margir faldir fjársjóðir og ég hef
aldrei farið tómhent heim.
BESTI STAÐURINN TIL AÐ FARA
MEÐ BÖRN: Vigelandsparken

í Frogner er æðislegur garður.
Þar er risastór leikvöllur og bæði
gaman að sitja á teppi með nesti
á sumrin jafnt og að fara á sleða
á veturna. Stór plús eru einnig
fallegu stytturnar sem prýða garðinn eftir norska myndhöggvarann
Gustav Vigeland.

SKEMMTILEGASTA LISTASAFNIÐ:

Edvard Munch-safnið er klassískt
að heimsækja og svo er Astrup
Fearnley-nýlistasafnið alltaf með
skemmtilegar sýningar.
HIPP OG KÚL-HVERFIÐ ER:

Grunelokka. Gamalt iðnaðarhverfi
þar sem stúdentar og unga fólkið
er búið hreiðra um sig á síðustu
árum. Flott kaffihús, sniðugar
búðir og iðandi mannlíf alla daga
vikunnar.

1928 útsalan

góð vara + gott verð
= 20-80% afsláttur
góð hugmynd * 
1928 Vöruhús Auðbrekku 1
Sími 544 4480

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

SÍMI 544-4480
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PRENTSNIÐ EHF.

Góð hugmynd!
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Áhöfnin áður en sjóveikin
sagði til sín!

Mikisfjörður er fullur
af borgarísjökum.

SVAÐILFÖR TIL GRÆNLANDS
V
Tólf manna áhöfn fór í
ævintýralega siglingu
á skútunni Auroru frá
Ísaﬁrði til Mikisfjarðar á Grænlandi. Kári
Sævarson og Sveinbjörg
Hlíf Gunnarsdóttir segja
ferðasöguna.

ið sjáum land!“ Sæbrött,
tignarleg svört fjöllin
við mynni Mikisfjarðar
á Grænlandi rísa úr sæ.
Farþegar um borð í skútunni Auroru drífa sig upp á dekk einn af
öðrum. Brimið haggar ekki borgarísjökunum á meðan skútan veltur eins og korktappi á úfnum sjónum. Það er þokusúld, kalt og degi
er farið að halla. Sjóveikin sem
herjað hafði á mannskapinn vék
fyrir eftirvæntingu á undraverðum hraða. Eftirvæntingin skein úr
andlitum áhafnarmeðlima sem nú
voru að nálgast Grænlandsstrendur eftir rúmlega sólarhringssiglingu frá Ísafirði.

Aurora
Alls voru tólf manns um borð, ellefu starfsmenn og leiðsögumenn
ferðaskrifstofunnar Ultima Thule
sem voru á leið á vit ævintýra eftir
annasamt sumar. Tólfti maðurinn
um borð var skipstjórinn Sigurður Jónsson og einn af eigendum
skútunnar sem gerð er út af Borea

Adventures (www.boreaadventures.com) á Ísafirði.
Sigurður, sem ýmist er kallaður
Búbbi eða Siggi, hefur siglt hópnum nánast stystu leið yfir Grænlandssundið og náð að koma skútunni og áhöfn hennar í var í tæka
tíð áður en leifarnar af fellibylnum Ike óðu upp Grænlandssundið. Aurora stóðst álagið með sóma
enda byggð sérstaklega til siglinga í heimskautahöfum og hefur
að auki siglt fjórum sinnum hringinn í kringum hnöttinn.

Sólgleraugnatíska
Upphafið lofar góðu á meðan Aurora dólar út Djúpið í vesturátt.
Tónlist hljómar úr hljómflutningstækjunum og fólk hefur meiri
áhuga á sólgleraugnatísku og
gæðum öndunarregnfatnaðar en
yfirvofandi hættu á sjóveiki. Þess
vegna láta flestir hjá líða að taka
inn sjóveikipillur með nægilegum
fyrirvara. Þetta hefur þær afleiðingar að þegar siglt hefur verið
fram hjá Stigahlíðinni og út á rúm-

sjó tekur sjóveikin völdin og glundroðaástand skapast um borð. Um
síðir tekst að kveða niður ranghugmyndir um að það sé betra ráð við
sjóveiki að vera kaldur og blautur
úti á dekki en að liggja sofandi í
lyfjamóki í koju. Þar liggur síðan
mannskapurinn þar til Grænlands
er komið.

Árangurslaus veiðiferð
Öldurnar lægir mjög fljótlega eftir
að siglt er inn um fjarðarmynni
Mikisfjarðar. Fjörðurinn er Llaga og mjög gott skipalægi er þar.
Hann er fullur af borgarísjökum
og þarf Búbbi skipstjóri að stýra
Auroru í talsverðum krákustigum
til þess að sneiða fram hjá þeim.
Um leið og akkerum hefur verið
varpað í botni Mikisfjarðar heldur hópur bjartsýnna veiðimanna
rakleitt í land til þess að freista
þess að veiða hina rómuðu grænlensku sjóbleikju. Veiðiferðin er án
árangurs því jökulsorfið og stórbrotið umhverfi Mikisfjarðar er
nánast líflaust fyrir utan einstaka

harðgerða plöntu, feimna ísbirni
og máva.

Gullgrafarar

Á fyrsta degi á Grænlandi fer
hópurinn í land til þess að heimsækja búðir gull- og platínugrafara í Södalen sem er skammt frá
Mikisfirði. Gönguleiðin liggur yfir
jökulsorfnar klappir.
Frá gullgrafarabúðunum starfrækja starfsmenn ástralska fyrirtækisins Platina Resources Limited rannsóknir á hinu svokallaða
Skærgården-innskoti með það að
markmiði að koma þar upp námu
og vinna platínu, gull og aðra
eðalmálma úr grjótinu. Til þess
að ákvarða staðsetningu námunnar eru boraðar tilraunaborholur á
víð og dreif um svæðið. Talið er að
hægt sé að vinna allt að 1.300 tonn
af eðalmálmum úr svæðinu.
Hjá gullgröfurunum fáum við
höfðinglegar móttökur. Heitt er á
könnunni, kex á boðstólum og kærkomið húsaskjól eftir göngu í regni
þar sem vaða þurfti jökulár.

Lyftu þér upp í Lond
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!

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

með ánægju

NAFNFRÆÐIFÉLAGIÐ heldur opinn fræðslufund í
Öskju, húsi Háskóla Íslands, á morgun klukkan 13.15. Fluttur
verður fyrirlestur um nafngiftir á nýjum dýrategundum en á
hverju ári finnst fjöldi áður óþekktra dýrategunda.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

Rugldagar

um helgina!
Allt að 60% afsláttur af kvenstígvélum
40% af öllum Ara og Gabor skóm
Loðfóðruð stígvél
Sat 9912310
Stærðir 23 - 35

Spiderman kuldaskór
Etsrossano
Stærðir 23 - 30

Verð áður:

Verð áður:

3.000 kr.-

3.995 kr.-

Tilboð:

Tilboð:

2.495 kr.-

1.995 kr.-

Ungbarnaskór
70921-54252

Ungbarnaskór
70921-53753
Verð áður:

Verð áður:

5.995 kr.-

5.995 kr.-

30% afsláttur:

4.196 kr.-

4.196 kr.-

30% afsláttur:

Golfskór (hvítt/svart)
E-38414 53539
Stærðir 40 - 46
Verð áður:

19.995 kr.30% afsláttur:

13.996 kr.-

„Auðvitað ætti ég frekar að vera í miðbænum með potta og pönnur,“ segir Snæfríður sem hér er í útivist ásamt dótturinni Ragnheiði Ingu Matthíasdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Horfir á selina út um
eldhúsgluggann sinn
Snæfellsnesið heillar Snæfríði Ingadóttur rithöfund til sín þessa helgi. Þar dvelur hún ásamt eiginmanni
og dóttur í hundrað ára gömlu húsi, horfir á selina út um eldhúsgluggann og jökulinn um stofugluggann.
„Ég verð eitthvað að skrifa,“ er
það fyrsta sem Snæfríður segir
þegar hún er spurð hvað hún ætli
að gera um helgina. Svo kemur í
ljós að hún situr við skriftirnar
utan skarkala borgarinnar. „Ég er
í 100 ára gömlu húsi sem við hjónin keyptum fyrir tveimur árum á
Hellissandi, alveg niðri í fjöru.“
segir hún og bætir við að aðeins
séu nokkrir metrar niður í flæðarmálið. „Við getum horft á selina
út um eldhúsgluggann og jökulinn
út um stofugluggann. Það er ekki
hægt að biðja um meira. Annars er
ég með hálfgert samviskubit yfir
því að stinga af frá mótmælunum,
auðvitað ætti ég frekar að vera í
miðbænum með potta og pönnur.“

Snæfríður kveðst vera að skrifa
ferðamannahandbók. Ein kom út
eftir hana síðastliðið vor, 50 crazy
things to do in Iceland með myndum eftir Þorvald Örn Kristmundsson og það var sú fyrsta í þriggja
bóka seríu. Sú næsta kemur út
í febrúar og heitir 50 romantic
things to do in Iceland og nú er hún
byrjuð á þeirri þriðju, 50 things to
taste in Iceland sem kemur út á
þessu ári.
Snæfríður hefur fleiri járn í eldinum og er greinilega að veðja á
ferðaþjónustuna því hún stundar lærdóm við Leiðsöguskólann í
Kópavogi. Byrjaði í fyrra en gat
ekki klárað skólann þá vegna fæðingar dóttur sem er tíu mánaða

núna. Snæfríður segir námsefnið stórskemmtilegt og fræðandi
og hvergi betra að grúska í því en
vestur á Snæfellsnesi. Eiginmaðurinn er að ljúka sveinsprófinu í
smíði og Snæfríður segir hann líka
með verkefni úr skólanum til að
dunda í fyrir vestan. „Það er svo
gott að vinna hérna,“ segir hún
og tekur undir að kynngikraftur
jökulsins hafi þar ugglaust áhrif.
„Svo er bara svo kósí að vera hér
og gaman að fara í göngutúra um
fjöruna með dótturina á bakinu,“
lýsir hún og hlær þegar hún er innt
eftir hvað hún hafi á borðum um
helgina. „Ég tek eitthvað úr frystinum. Ætli ég eldi ekki bara fisk úr
Breiðafirðinum?“ gun@frettabladid.is

Dömu skór
Ara 53113

40% afsláttur

af öllum Ara skóm

VÍNLANDSLEIÐ 6 - S: 533 3109

OPIÐ MÁN.-FÖS. 11 - 18 · LAU. 11 - 16 · SUN. 12 - 16

Kolaportið
er opið
laugardaga
og
sunnudaga
frá kl. 11-17
Tr y g g v a g ö t u 19 • 101 R e y k j a v í k
Sími 562 5030 • w w w.kolaportid.is
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FAGLEG R¹ÈGJÎF

,AUGAVEGI  o 3ÅMI  
/PIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWMISTYIS

SKÁKLIST nefnist sýning sem opnuð verður á Kjarvalsstöðum á morgun klukkan 16.00. Í norðursal verður einnig opnuð
sýningin Leikur á borði sem er sérstaklega fyrir fjölskyldufólk
og þar er hægt að útbúa sitt eigið skákborð.

Hlökkum til að hlusta
Um helgina verða haldnir tónleikar tónsmíðanemenda Listaháskóla Íslands, bæði laugardag og sunnudag. Gefst þar tækifæri til að hlýða á ný verk eftir upprennandi tónskáld sem stunda nám við skólann.

(VERFISGÎTU  o  2EYKJAVÅK o 3ÅMI  

Opið virka daga 10-18 laugardaga 11-15
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Tónleikar tónsmíðanemenda Listaháskóla Íslands verða haldnir nú
um helgina á laugardag og sunnudag og hefjast klukkan fimm báða
dagana. Þar stíga á stokk ýmsir
tónlistarmenn og flytja verk eftir
ung og upprennandi tónskáld sem
nema við Listaháskólann.
„Þetta eru mestmegnis nemendur við skólann sem eru þá ýmist að
læra á hljóðfæri eða söng. Í sumum
tilfellum eru verk tónskáldanna þó
með hljóðfæri sem enginn er að
læra á og þá koma utanaðkomandi
til að flytja verkið. Til dæmis er
Kristinn Evertsson búinn að semja
verk fyrir blásarasveit og hefur
fengið til liðs við sig Wonderbrasshópinn og Kammerkór Suðurlands
flytur verk Haralds R. Sverrissonar og mitt verk með mér en ég mun
syngja einsöngshluta í því,“ segir
Hafsteinn Þórólfsson, söngvari
og tónskáld, en hann stundar nú
nám við tónlistardeild Listaháskóla Íslands. Verk Haraldar og
Hafsteins verða síðan flutt aftur á
Myrkum músíkdögum.
Tuttugu og fjórir nemendur
semja verk sem flutt verða á tónleikunum og eru þá tólf verk flutt
á hvorum tónleikum. „Sum verkin eru klassísk en síðan er töluvert
um hljóðverk eða rafverk. Nokkrir
eru með verk sem samin voru við
stuttmyndir, annaðhvort sem þeir
hafa gert sjálfir eða við verk annarra. Til dæmis samdi einn bekkjarfélagi minn tónverk við gamla
þögla mynd. Þannig að dagskráin
er mjög fjölbreytt og spennandi,“
segir Hafsteinn og nefnir að mesta
tilhlökkunin sé að heyra hvað samnemendurnir eru að gera og sjá
verkin lifna við.
Tónleikarnir eru opnir öllum og
verður þeim einnig útvarpað á netinu á vef Listaháskólans, www.lhi.
is. „Tveir nemendur í skólanum sjá
um dagskrána á netinu, Haraldur
og Arnþrúður, og verða þau með
kynningar um tónskáldin, upplýsingar um flutning og svo framvegis,“ útskýrir hann áhugasamur.

Auk þess að eiga verk á tónleikunum, sem hann tekur þátt í að flytja, þá syngur
Hafsteinn í verkum tveggja annarra tónskálda. Hér er hann við æfingar með Jane
píanóleikara og Þórunni Grétu Sigurðardóttur tónskáldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Verk Hafsteins á tónleikunum er
fyrir kór og einsöngvara. „Pælingin var að nota allt mjög íslenskt og
er þetta að sumu leyti endursögn á
verkinu Á Sprengisandi, þar sem
ég nota íslenska taktinn og fimmundir. Textinn er saminn af mér
og vini mínum Hannesi Páli Pálssyni og flyt ég verkið með kammerkórnum. Síðan flyt ég verk eftir
bekkjarsystur mína Þórunni Grétu
Sigurðardóttur. Eru það þrjú lög
fyrir einsöngvara og píanó sem
samin eru við ljóð Andra Snæs
Magnasonar. Ég flyt síðan annað

hrefna@frettabladid.is
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ÚTSALA 10-50% afsláttur
Yﬁrhafnir kvenna í frábæru úrvali
• Jakkar
• Úlpur
• Ullarkápur
• Dúnkápur
• Vattkápur
• Hattar
• Húfur
Mörkinni 6 • Sími 588 5518
Opnunartímar:
mán.-föstud. 10-18
laugardaga 10-16
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verk eftir Kristínu Bergsdóttur
í kvartett,“ segir Hafsteinn sem
hefur í nógu að snúast á tónleikunum en hann stundaði söngnám
í Bretlandi. „Gaman er að vera
kominn hinum megin við borðið, ef
svo má segja. Í skólanum er mjög
góður andi og hvetjandi umhverfi
til sköpunar. Nemendur eru hvattir
áfram til að finna sinn stíl og gera
sitt,“ segir Hafsteinn ánægður og
bætir við að í stað þess að reynt
sé að móta nemendur þá séu þeir
hvattir til að blómstra.

Ath. einnig opið
sunnudaga 12-16

Ósk Axelsdóttir mósaíklistakona með meiru er fyrsti
gestur nýs þáttar sem hefst
nú um helgina á ÍNN og
Guðrún Guðlaugsdóttir blaðamaður stýrir.
Fyrsti viðmælandi Guðrúnar
í nýja þættinum Gestir er Ósk
Axelsdóttir sjúkraþjálfari sem
greinst hefur með Parkinsonsjúkdóm og heldur skjálftaeinkennum hans niðri með því að
vinna mósaík. Hún segir sögu
sína í þættinum og sýnir hvernig hún vinnur.
Gestur Guðrúnar í næsta
þætti verður Margrét Lóa Jónsdóttir skáldkona en mishermt
var í dagkrárkynningu að hún
yrði fyrst í röðinni.
- gun

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

+RANAMAÈUR
3PÎNG EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR KRANAMANN
TIL STARFA ¹ ,IEBHERR  BYGGINGARKRANA
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+RAÙST ER MIKILLAR REYNSLU OG FAGMENNSKU
&YRIRSPURNIR OG UMSËKNIR SENDIST ¹ JBJ SPONGIS
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Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs óskar
eftir að ráða félagsráðgjafa
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn félagsleg ráðgjöf
• Fjölskylduvernd
• Barnavernd
• Málefni aldraðra
• Málefni innﬂytjenda
Helstu menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun í félagsráðgjöf
• Reynsla á sviði barnaverndar og almennrar
félagsþjónustu er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og skipulagshæfni
• Hæfni til að starfa sjálfstætt
• Bílpróf
Um er að ræða 100% stöðu. Laun eru skv.
kjarasamningi Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa
og Launanefndar sveitarfélaga.

Hugsa sér!
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Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá merkt
Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs - atvinnuumsókn,
Lyngás 12, 700 Egilsstöðum eða á netfangið
kristinth@egilsstadir.is
Umsóknarfrestur er til 08.febrúar 2009

Eg^bZgV6^g q =aÂVhb{g^&' q'%&@eVkd\jg q H#*',+%%% q;Vm#*',+%%&qeg^bZgVV^g#^h

Kynningarfulltrúi lausasölulyfja
Artasan, sem er umboðsaðili fyrir
Novartis Consumer Health, leitar
að hressum kynningarfulltrúa sem
hefur mikla ánægju af samskiptum
við fólk.
Novartis Consumer Health er
leiðandi fyrirtæki í þróun og sölu
lausasölulyfja. Markmið Artasan er
að vinna af fagmennsku og heilindum
við sölu og ráðgjöf um leiðir til heilbrigðari lífsstíls og betri lífsgæða.

Starfssvið:·
! Kynning og markaðssetning lausasölulyfja og annarra vara fyrirtækisins.
! Kynningar, verðkannanir og fræðslufundir fyrir starfsfólk apóteka og
sjúkrastofnana.
! Samskipti við aðila í heilbrigðiskerfinu.
! Fylgja eftir söluherferðum og sjá um framsetningu markaðsefnis.
! Önnur verkefni sem tengjast markaðssetningu.
Hæfniskröfur:
! Stúdentspróf. Menntun á sviði heilbrigðismála æskileg, t.d. lyfjatæknanám.
! Reynsla af kynningum, sölu- og/eða markaðsmálum skilyrði.
! Þekking á lausasölulyfjum æskileg.
! Góð íslenskukunnátta nauðsynleg, bæti rituð og töluð.
! Góð enskukunnátta skilyrði.
! Mjög góð þekking á word, excel og power point.
! Mjög góð hæfni í samskiptum.

Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi sem hefur góða
samskiptahæfni og nákvæm
vinnubrögð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Vilborg Gunnarsdóttir starfsmannastjóri (vilborg@artasan.is).
Umsóknarfrestur er til og með
2. febrúar 2009.
Umsóknir og ferilskrár ásamt
nöfnum umsagnaraðila sendist á
netfangið starf@artasan.is.
Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.
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OPNAR Í FEBRÚAR Í GLÆSIBÆ MEÐ HOLLA, FERSKA & FRAMANDI RÉTTI
VIÐ ÓSKUM EFTIR:

MATREIÐSLUMANNI MEÐ ÁHUGA Á HOLLUM & FRAMANDI MAT
GLAÐLEGU STARFSFÓLKI Í SAL MEÐ RÍKA ÞJÓNUSTULUND
& EINSTAKLINGI SEM KANN AÐ ELDA INDVERSKAN MAT
UMSÓKNIR SENDIST Á HAUKVIΝGMAIL.COM ÁSAMT MEÐMÆLUM

Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
gtv@gtv.is - www.gtv.is

6ERKST¾ÈISMAÈUR
/KKUR VANTAR VANAN VIÈGERÈAMANN ¹ VERKST¾ÈI OKKAR
AÈ 2AUÈHELLU  (AFNARÙRÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG   
EÈA ¹ HEIMASÅÈU OKKAR WWWGTVIS

Verkfræðingur á tækni- og umhverfissviði
óskast til starfa hjá Seltjarnarnesbæ

Augl. Þórh. 2200.443

Menntunar- og hæfniskröfur
S E LT J A R N A R N E S B Æ R
• Háskólamenntun á sviði verkfræði
Tækni- og umhverfissvið
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking í stefnumótunarvinnu og opinberri
stjórnsýslu er kostur
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
• Hæfni til þess að koma fram og tjá sig í töluðu
og rituðu máli
• Frumkvæði, metnaður og framsýni í starfi.

3PÎNG EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR KRANAMANN
TIL STARFA ¹ ,IEBHERR  BYGGINGARKRANA
+RAÙST ER MIKILLAR REYNSLU OG FAGMENNSKU
&YRIRSPURNIR OG UMSËKNIR SENDIST ¹ JBJ SPONGIS
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËN "JARNI Å SÅMA  

3TARFSKRAFTUR ¹
FERÈASKRIFSTOFU ËSKAST
&ERÈASKRIFSTOFAN ¥SAFOLD VAR STOFNUÈ  3ÁRSVIÈ
FERÈASKRIFSTOFUNNAR ERU SÁRSNIÈNAR FERÈIR FYRIR LITLA HËPA
SJ¹ N¹NAR ¹ WWWISAFOLDTRAVELIS
6IÈ LEITUM AÈ RÎSKUM STARFSKRAFTI Å OKKAR HRESSA OG
SAMHELDNA HËP 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA REYNSLU
AF GERÈ TILBOÈA TIL ERLENDRA VIÈSKIPTAVINA OG ÒTBÒNAÈI
FERÈAGAGNA GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG TALA OG SKRIFA AMK
ENSKU OG ÖÕSKU
5MSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹ BERIST FYRIR  JANÒAR TIL
HENRY ISAFOLDTRAVELIS ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR
SVARAÈ

,ITLIR HËPAR p LIFANDI FERÈIR

Á tækni- og umhverfissviði Seltjarnarnesbæjar er Um er að ræða tækifæri til að takast á við tækniog framkvæmdamál í framsæknu bæjarfélagi þar
laus til umsóknar staða verkfræðings.
sem við taka krefjandi verkefni frá fyrsta degi.
Meðal verkefna á tækni- og umhverfissviði eru: Skipulagsog byggingamál, rekstur veitna, þjónustumiðstöðvar Nánari upplýsingar veitir: Ólafur Melsted framkvæmdaog garðyrkjudeildar. Verksamningagerð og sam- stjóri tækni- og umhverfissviðs Seltjarnarnesbæjar,
skipti við hönnuði og verktaka, eftirlit með fram- sími 8998907, olafur@seltjarnarnes.is.
kvæmdum, umsjón með útboðum og úttektir á Kjör eru samkvæmt viðeigandi kjarasamningi.
skilum framkvæmda.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri tækni- og jafnt sem karlar hvattar til að sækja um stöðuna.
umhverfissviðs.
Umsókn sendist á: Bæjarskrifstofur Seltjarnarness,
Leitað er að drífandi einstaklingi sem hefur metnað til að Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes merkt:
Verkfræðingur fyrir 13. febrúar 2009, eða með
taka þátt í frekari uppbyggingu sviðsins.
netpósti á olafur@seltjarnarnes.is fyrir sama tíma.
Umsókn skal greina frá menntun, fyrri störfum og
Starfssvið og ábyrgð
helstu verkefnum sem umsækjandi hefur tekist á
• Rekstur og umsjón með veitum
við á undanförnum árum og sem hann telur að
• Umsjón með rekstri, viðhaldi og byggingu
koma muni að gagni í þessu starfi.
gatna, gangstétta og göngustíga
• Umsjón með strandlengju og sjóvarnargörðum
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir og persónulegar
• Umsjón og stjórnun smábátahafnar
upplýsingar og verður öllum umsóknum svarað.
• Staðgengill framkvæmdastjóra tækni- og
umhverfissviðs.

+RANAMAÈUR
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"JARGIR LEIKSKËLAR EHF
,EIKSKËLAKENNARI
5NGBARNALEIKSKËLINN "JARMI Å (AFNARÙRÈI AUGLÕSIR LAUST TIL
UMSËKNAR STARF LEIKSKËLAKENNARA FR¹ OG MEÈ 
3TARFAÈ ER SAMKV¾MT STARFSAÈFERÈUM 2EGGIO %MILIA OG
DVELJA  BÎRN Å LEIKSKËLANUM ¥ LEIKSKËLANUM ERU HUGTÎKIN
UMHYGGJA OG VIRÈING HÎFÈ AÈ LEIÈARLJËSI %INNIG ER ¹HERSLA
LÎGÈ ¹ SKAPANDI STARF OG TËNLIST
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM STÎRÙN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
HTTPWWWLEIKSKOLINNISBJARMI
%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA UMSËKN ¹SAMT STARFSFERILSSKR¹
¹ NETFANGIÈ BJARGIR GMAILCOM

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA (ELGA "JÎRG Å SÅMA 
 OG 3VAVA "JÎRG Å SÅMA  

Jobzone
Kristiansand
søker kandidater som kan tenke
seg nye jobbmuligheter i Norge.
Vi har behov for:
s Ortopediingeniør
s IT utviklere
s Sivilingeniører/ingeniører
s Farmasøyter
s Elektrikere
s Rørleggere
s Industimekanikere

Nánari upplýsingar veitir
Sigrún Arnardóttir,
sigrun@jobzone.no
Jobzone Kristiansand/Mandal
Kirkegt. 8, 4611 Kristiansand
Norge
Sími: +47 91 33 35 58 /
+47 38 02 08 20
www.jobzone.no

Jobzone
Bergen
søker kandidater som kan tenke
seg nye jobbmuligheter i Norge.
Vi har behov for:
s Mekanikere
s Industrirørleggere
s Elektrikere
s Bussjåfører
s Sykepleiere
s 4RUCK OG KRANFRERE
s ,RERE INNENFOR AUTOMASJON OG ELEKTRO
s +OKKER SERVITRER RESEPSJONISTER
s /VERmATEBEHANDLERE MED FAGBREV
OG FROSIOSERTIlKAT

,¾GER OG SYGEPLEJERSKER
TIL $ANMARK
*OBIKON SÐGER ISLANDSKE L¾GER OG SYGEPLEJERSKER TIL DANSKE
HOSPITALER !NS¾TTELSER VIL B½DE V¾RE AF KORTERE OG L¾NGERE
PERIODER OG KAN FORVENTES AT ÙNDE STED I HELE LANDET
6I SÐGER L¾GER INDENFOR FÐLGENDE OMR½DER
o 2ADIOLOGI
o /RTOP¾DI
o .EUROLOGI
o !N¾STESIOLOGI
6I SÐGER FÐLGENDE SYGEPLEJERSKER
o !N¾STESISYGEPLEJERSKER
o /PERATIONSSYGEPLEJERSKER
o "ASISSYGEPLEJERSKER TIL MEDICINSK AFDELING

Ta kontakt med oss NÅ!

"½DE L¾GER OG SYGEPLEJERSKER MED ANDRE SPECIALER ER
VELKOMNE TIL AT SENDE DERES #6 TIL INFO JOBIKONDK DA VI
OPLEVER EFTERSPÐRGSEL INDENFOR ALLE FAGOMR½DER

-ONICA &OLKESTAD
monica@jobzone.no
   

!RBEJDE I $ANMARK ER ATTRAKTIVT FOR ISL¾NDINGE !RBEJDS
FORHOLD OG LÐNNINGER ER GODE OG MANGE ISL¾NDINGE ARBEJDER
ALLEREDE I LANDET )SL¾NDINGE MED ARBEJDE I $ANMARK HAR
ENDVIDERE EN BETRAGTELIG SKATTEFORDEL

!NITA 3ELSVIK
anita.selsvik@jobzone.no
   

5ANSET OM DU FASTANS¾TTES ELLER ARBEJDER I VIKARIAT VIL DU
OPLEVE AT DU ALTID HAR SUPPORT FRA *OBIKON 6I HJ¾LPER MED
PRAKTISKE OPGAVER SOM AUTORISATION OG BOLIG (AR DU BRUG
FOR UNDERVISNING I DANSK SPROG VIL *OBIKON FORMIDLE GRATIS
OPGRADERINGSKURSER
*OBIKON !3 ER EN DANSK EJET VIRKSOMHED DER SPECIALISERER
SIG I GLOBAL UDV¾LGELSE AF SUNDHEDSPERSONALE 3E MERE P½
WWWJOBIKONCOM

Auglýsingasími

+ONTAKT VENLIGST *OBIKON P½ TELEFON   
ELLER E MAIL INFO JOBIKONDK
– Mest lesið

Ævintýralegt
atvinnutækifæri
í Noregi

Jobzone IT i Oslo
søker kandidater til spennende
jobbmuligheter i Norge.
s Senior IT-konsulenter med konsulentproﬁl
og prosjekterfaring
s IT-konsulenter med bakgrunn innenfor drift
og nettverk, minimum 4-5 års erfaring
s Systemutviklere innenfor for eksempel .net,
C#, Java og mer
s Sertiﬁseringer innenfor et eller ﬂere
områder: Microsoft, Cisco, Citrix,VMWare,
Unix, Storage m.m. Eksempler: MCSE, MCSA,
CCNA, CCNP, CCA
s Salg av IT-løsninger og produktsalg
s SW-pakker med Wise Package Studio
erfaring og VBA-scripting

Ta kontakt med oss NÅ!
Send din CV til:
Håkon Elfving
haakon@jobzone.no
+47 21 52 64 41 /
+47 99 11 45 10
Neil Anton Heggernes
neil.anton@jobzone.no
+47 21 52 64 42 /
+47 90 27 33 05

Modalen Sjø og Fritid er ferðaþjónustufyrirtæki í
fallegu umhverfi við bryggjukantinn á Mo í Modalen,
sem er í ca. klukkustundar akstursfjarlægð frá Bergen.
Modalen Sjø og Fritid leitar eftir fólki til að taka á leigu
ferðaþjónustufyrirtæki sem rekur 20 herbergja íbúðahótel
ásamt veitingastað með krá.
Sveitarfélagið er vinsæll ferðamannastaður fyrir
bátafólk sem og dagsferðir göngufólks og næturgesti.
Rekstur ferðaþjónustunnar hefur gengið vel og bíður
jafnframt upp á möguleika á frekari vexti.
Ýmsar upplýsingar um fyrirtækið og sveitarfélagið
má finna á eftirfarandi vefslóðum:
www. modalensjofritid.no
www. modalen.kommune.no

Við leitum að:
} Góðu og reglusömu fólki (einstaklingum eða pörum)
} Með reynslu af gistinga- og veitingarekstri
} Matreiðslumenntun er æskileg
Rekstur ferðaþjónustunnar hefst við upphaf ferðatímabilsins
sem er miðað við byrjun apríl 2009. Umsækjendur þurfa að
tala norsku, skandínavísku og ensku.

Frekari upplýsingar veita:
Inge Kårevik - inge.kaarevik@modalen.kommune.no
Hákon Farestveit - hakon@mitt.is
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Tilkynningar

3UMARHÒS ËSKAST
!UGLÕSING UM AFGREIÈSLU B¾JARSTJËRNAR +ËPAVOGS
+ËPAVOGSB¾R

¥ SAMR¾MI VIÈ  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM ER HÁR MEÈ AUGLÕST
AFGREIÈSLA B¾JARSTJËRNAR +ËPAVOGS ¹ EFTIRFARANDI AÈALSKIPULAGI
'LAÈHEIMAR "REYTT AÈALSKIPULAG

¥ SAMR¾MI VIÈ SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎG NR  MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM HEFUR B¾JARSTJËRN +ËPAVOGSB¾JAR SAM
ÖYKKT ÖANN  NËVEMBER  TILLÎGU AÈ BREYTTU AÈALSKIPULAGI Å 'LAÈHEIMUM -¹LSMEÈFERÈ VAR SKV  GR 3KIPU
LAGS OG BYGGINGARLAGA NR  %KKI VORU TALIN KOMA FRAM ATRIÈI Å ATHUGASEMDUM OG ¹BENDINUM SEM FRAM KOMU
¹ AUGLÕSINGARTÅMA SKIPULAGSTILLÎGUNNAR SEM G¹FU TILEFNI TIL BREYTINGA ¹ HENNI Å GRUNDVALLARATRIÈUM -EÈ BREYTINGUNNI
FYLGDI UMHVERÙSSKÕRSLA DAGS Å JÒLÅ  OG GREINARGERÈ MEÈ ENDANLEGRI ¹¾TLUN ÖAR SEM MA ER GREINT FR¹ AÈ UMHVERF
ISSJËNARMIÈ HAFA VERIÈ FELD INNÅ ¹¾TLUNINA ¹ FYRRI STIGUM OG AÈ LAGF¾RINGAR HAFA VERIÈ GERÈAR ¹ UPPDR¾TTI Å SAMR¾MI
VIÈ ¹BENDINGU 3KIPULAGSSTOFNUNAR

3TÁTTARFÁLAG ËSKAR EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU SUMARHÒS FR¹
 MAÅ TIL  SEPTEMBER
«SKAÈ ER EFTIR FULLBÒNU HÒSI   M AÈ ST¾RÈ MEÈ
HÒSGÎGNUM OG BORÈBÒNAÈI Å CA   KM FJARL¾GÈ
FR¹ 2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR UM ST¾RÈ VERÈ STAÈSETNINGU OG BÒNAÈ
ËSKAST SENDAR ¹ &RÁTTABLAÈIÈ FYRIR  FEBRÒAR MERKT
SUMARHÒS

Þorrablót Bolvíkingafélagsins
2009

'ÎGNIN UM BREYTINGU ¹ AÈALSKIPULAGI HAFA VERIÈ SEND 3KIPULAGSSTOFNUN TIL YÙRFERÈAR !UGLÕSINGIN UM GILDISTÎKU AÈAL
SKIPULAGSINS MUN BIRTAST Å " DEILD 3TJËRNARTÅÈINDA AÈ LOKINNI STAÈFESTINGU UMHVERÙSR¹ÈHERRA "REYTINGIN ER Å SAMR¾MI
VIÈ BREYTINGU ¹ 3V¾ÈISSKIPULAGI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS   SEM STAÈFEST VAR AF UMHVERÙSR¹ÈHERRA  MAÅ


15. Þorrablót Bolvíkingarfélagsins í Reykjavík og nágrenni
verður haldið laugardaginn 14. febrúar 2009 í Mörkinni 6
(sal Ferðafélagsins).

.¹NARI UPPLÕSINGAR EÈA GÎGN UM OFANGREINDA SKIPULAGS¹¾TLUN ER H¾GT AÈ N¹LGAST ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS
&ANNBORG   +ËPAVOGI MILLI KL  OG  M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL 

Húsið opnar kl. 19 og borðhald hefst kl. 20. ATH ekki er raðað á
borð.

3M¹RI 3M¹RASON
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

Veislustjóri verður Trausti Salvar Kristjánsson og ræðumaður
kvöldsins Eygló Karlsdóttir. Hljómsveitin “Hvar er Mjallhvít” leikur
fyrir dansi.
Miðaverð er kr. 4.900. Miðapantanir hjá Guðmundu Sævarsdóttur
s. 866-9974 eða nenna23@hotmail.com Afhending miða fer fram í
Mörkinni 6 ﬁmmtudaginn 12. febrúar á milli kl. 17-19.

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
6ATNSENDI SV¾ÈIÈ MILLI VATNS OG VEGAR 6ATNSENDABLETTUR A "REYTT SKIPULAG
3KIPULAGS OG UMHVERÙSSVIÈ
!
"REYTT AÈALSKIPULAG
4ILLAGA AÈ BREYTTU !ÈALSKIPULAGI +ËPAVOGS   AUGLÕSIST HÁR MEÈ SKV  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR 
,ÎGÈ FRAM TILLAGA B¾JARSKIPULAGS AÈ BREYTTU AÈALSKIPULAGI VIÈ 6ATNSENDABLETT A 3KIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF %LLIÈAVATNI TIL
AUSTURS 6ATNSENDABLETTI  ,AXATANGA TIL NORÈURS NÒVERANDI VEGI AUSTAN ¶INGAHVERÙS TIL VESTURS OG 6ATNSENDABLETTI  TIL SUÈURS ¥
TILLÎGUNNI FELST AÈ AFMÎRKUN LEIGULANDSINS ER BREYTT ÖANNIG AÈ ÖAÈ ST¾KKAR Å SUÈUR AÈ %LLIÈAHVAMMSVEGI OG Å VESTUR AÈ ,AXATANGA
,ANDINU ER SKIPT UPP Å TVÎ LEIGULÎND 6ATNSENDABLETT A SEM VERÈUR UM  M OG 6ATNSENDABLETT B SEM VERÈUR UM 
M )NNI Å LEIGULÎNDUNUM ERU SKILGREINDAR ÅBÒÈARLËÈIR ¾TLUÈ ST¾RÈ ÅBÒÈARLËÈAR ¹ 6BL A ER UM  M OG ¹ 6BL B UM 
M &YRIRHUGAÈAR ÅBÒÈARLËÈIR INNAN LEIGULANDANNA ERU AÈ JAFNAÈI  METRA FR¹ %LLIÈAVATNI SBR GR  Å SKIPULAGSGERÈ NR 
OG DEILISKIPULAG m-ILLI VATNS OG VEGARn BIRT Å " DEILD 3TJËRNARTÅÈINDA   HVORRI ÖESSARA NÕJU ÅBÒÈARLËÈA ERU SKILGREINDIR BYGG
INGARREITIR SEM ERU FYRIR 6BL A X METRAR OG FYRIR 6BL B X METRAR AÈ ÚATARM¹LI FYRIR EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È AUK KJALLARA
(¹MARKSGRUNNÚÎTUR HÒSS AÈ LËÈINNI A ER  M OG HEILDARÚATARM¹L  M (¹MARKSGRUNNÚÎTUR HÒSS AÈ LËÈINNI B ER 
M OG HEILDARÚATARM¹L  M "YGGINGARREITIRNIR ERU MEÈ BUNDINNI BYGGINGARLÅNU Å ¹TT AÈ %LLIÈAVATNI -IÈAÈ ER VIÈ  BÅLAST¾ÈI ¹ LËÈ
OG BÅLAGEYMSLU Å KJALLARA
,ANDNÕTING SV¾ÈISINS SEM ER Å GILDANDI AÈALSKIPULAGI SKILGREINT SEM ÅBÒÈARSV¾ÈI OG ËBYGGT SV¾ÈI VERÈUR ¹FRAM MEÈ SÎMU LANDNOTK
UN "REYTINGIN FELST Å ÖVÅ AÈ SKILGREINT ÅBÒÈARSV¾ÈI MINNKAR ÒR  M Å  M OG ËBYGGT SV¾ÈI ST¾KKAR SAMSVARANDI
.ÕTINGARHLUTFALL VERÈUR UM  +VAÈIR UM GÎNGULEIÈ MEÈFRAM VATNI OG AÈGENGI AÈ B¹TASKÕLI FYLGJA LËÈUM
4ILLAGAN STYÈUR MARKMIÈ !ÈALSKIPULAGS +ËPAVOGS   HVAÈ VARÈAR ÖÁTTINGU BYGGÈAR OG NÕTINGU ¹ STOFNKERÙ B¾JARINS "REYTING
IN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  ¹SAMT GREINARGERÈ DAGS Å DESEMBER  .¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA
"
"REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST TILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI ¹ LËÈINNI VIÈ 6ATNSENDABLETT A !LMENNT ER
VÅSAÈ Å DEILISKIPULAG FYRIR 6ATNSENDA SV¾ÈIÈ MILLI VATNS OG VEGAR SEM SAMÖYKKT VAR Å B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS ÖANN  MAÅ 

3TYRKIR
"ARNAVINAFÁLAGIÈ 3UMARGJÎF
AUGLÕSIR STYRKI TIL RANNSËKNA LISTA OG
ÖRËUNARVERKEFNA SEM GETA NÕST BÎRNUM
¹ LEIK OG GRUNNSKËLAALDRI
5MSËKN ¹SAMT GREINARGERÈ UM VERKEFNIÈ SKAL
SENDA FYRIR  &EBRÒAR 
3TJËRN "ARNAVINAFÁLAGSINS 3UMARGJAFAR ¹SKILUR
SÁR RÁTT TIL AÈ ËSKA EFTIR N¹NARI UPPLÕSINGUM UM
VERKEFNIÈ OG FJ¹RMÎGNUN ÖESS OG LEITA UMSAGN
AR FAGAÈILA
2EYKJAVÅK  JANÒAR 
"ARNAVINAFÁLAGIÈ 3UMARGJÎF
0ËSTHËLF   2EYKJAVÅK
.ETF SUMARGJOF SIMNETIS

3KIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF %LLIÈAVATNI TIL AUSTURS 6ATNSENDABLETTI  ,AXATANGA TIL NORÈURS NÒVERANDI VEGI AUSTAN ¶INGAHVERÙS
TIL VESTURS OG 6ATNSENDABLETTI  TIL SUÈURS ¥ TILLÎGUNNI FELST AÈ AFMÎRKUN LEIGULANDSINS ER BREYTT ÖANNIG AÈ ÖAÈ ST¾KKAR Å SUÈUR AÈ
%LLIÈAHVAMMSVEGI OG Å VESTUR AÈ ,AXATANGA ,ANDINU ER SKIPT UPP Å TVÎ LEIGULÎND 6ATNSENDABLETT A SEM VERÈUR UM  M OG
6ATNSENDABLETT B SEM VERÈUR UM  M )NNI Å LEIGULÎNDUNUM ERU SKILGREINDAR ÅBÒÈARLËÈIR ¾TLUÈ ST¾RÈ ÅÈÒÈARLËÈAR ¹ 6BL
A ER UM  M OG ¹ 6BL B UM  M &YRIRHUGAÈAR ÅBÒÈARLËÈIR INNAN LEIGULANDANNA ERU AÈ JAFNAÈI  METRA FR¹ %LLIÈAVATNI
SBR GR  Å SKIPULAGSGERÈ NR  OG DEILISKIPULAG m-ILLI VATNS OG VEGARn BIRT Å " DEILD 3TJËRNARTÅÈINDA   HVORRI
ÖESSARA NÕJU ÅBÒÈARLËÈA ERU SKILGREINDIR BYGGINGARREITIR SEM ERU FYRIR 6BL A X METRAR OG FYRIR 6BL B X METRAR AÈ ÚAT
ARM¹LI FYRIR EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È AUK KJALLARA (¹MARKSGRUNNÚÎTUR HÒSS AÈ LËÈINNI A ER  M OG HEILDARÚATARM¹L  M
(¹MARKSGRUNNÚÎTUR HÒSS AÈ LËÈINNI B ER  M OG HEILDARÚATARM¹L  M "YGGINGARREITIRNIR ERU MEÈ BUNDINNI BYGGINGARLÅNU
Å ¹TT AÈ %LLIÈAVATNI -IÈAÈ ER VIÈ  BÅLAST¾ÈI ¹ LËÈ OG BÅLAGEYMSLU Å KJALLARA
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  DAGS  DESEMBER 
.¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTU
DÎGUM FR¹  TIL  FR¹  JANÒAR  TIL  FEBRÒAR  %INNIG M¹ SJ¹ TILLÎGURNAR ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS WWWKOPAVOGURIS
!THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN KL  ÖRIÈJUDAGINN  MARS  ¶EIR SEM
EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI
3M¹RI 3M¹RASON
SKIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

"ARNAVERNDARSTOFA

(EFUR ÖÒ ¹HUGA ¹ AÈ
GERAST FËSTURFORELDRI
"ARNAVERNDARSTOFA LEITAR AÈ ÖEIM SEM ERU
REIÈUBÒNIR AÈ TAKA BARN Å FËSTUR TÅMABUNDIÈ EÈA
VARANLEGA -ÎRG BARNANNA ERU Å ÖÎRF FYRIR MEIRI
UMÎNNUN EN GENGUR OG GERIST HJ¹ BÎRNUM ¹
SAMSVARANDI ALDRI OG EIGA VIÈ FJÎLBREYTILEGAN VANDA
AÈ ETJA
µMIS REYNSLA OG MENNTUN GETUR KOMIÈ AÈ GËÈU
GAGNI EN REYNSLA OG MENNTUN ¹ SVIÈI UMÎNNUNAR
BARNA OG UPPELDIS TELST ¾SKILEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA STARFSMENN
"ARNAVERNDARSTOFU Å SÅMA  

sími: 511 1144
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● ÍSLENSK HÖNNUN

Áberandi á
Forum Aid 2009
● STELDU STÍLNUM
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● RUSL Í NÝJU LJÓSI Frakkinn Gilles Eichenbaum tekur gamla úr
sér gengna hluti, sérstaklega gömul eldhúsáhöld og -tæki, og breytir
þeim í hreinustu listaverk.
Hann hannar undir nafninu Garbage, eða Rusl. Með því að bora
smá göt í ýmsum mynstrum í yfirborð hluta á borð við gamla katla, járnfötur og bala, verður rusl að fínasta heimilisstássi. Hann breytir gömlum
brauðristum og hakkavélum í fínustu lampa. www.garbage-vpot.com.

HEIMILISHALD
RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR

Hvað býr að baki
kjótt skipast veður í lofti. Nú þykir ekki töff að eiga flatskjá eða veggfóðra baðherbergið í svörtu, slíkir hlutir heyra
sögunni til. Sjónvarpsþættir sem byggðust á innliti inn í vel
stílíseruð heimili hafa verið teknir af dagskrá og aðrar áherslur ráða ferðinni. Fólk staldrar við og veltir fyrir sér hvað það er sem
raunverulega gerir heimili að heimili. Eru það gljásprautaðar innréttingar og gegnheil eik eða eitthvað allt annað?
Heimilið er griðastaður fjölskyldunnar innan fjögurra veggja og
ef við getum sinnt okkar grunnþörfum og okkur líður vel þarf ekki
meira. Auðvitað er alltaf gaman að hafa fallega hluti í kringum sig en
hugsanlega skiptir þó sagan bak við hlutinn meira máli en hvar hann
var keyptur. Slitinn stóll úr búi ömmu og afa getur gefið stofukróknum jafn mikið gildi og frægur stóll sem kostÁ bak við hvern hlut
aði mikið. Það er spurning fyrir hvern við
stillum stólnum upp, er það fyrir okkur sjálf
liggur hugmyndaeða fyrir þá sem koma í heimsókn?
fræði hönnuðarins og
Fólk safnar gjarnan að sér frægum hlutþað er það sem gerir
um úr hönnunarsögunni og má líta á það sem
hann áhugaverðan.
fjárfestingu eins og að fjárfesta í myndlist.
Sagan af því hvernig
Margir virtust þó ekkert vita um hlutinn eða
hann varð til, úr
um höfund þess hlutar sem þeir sýndu stoltir
í innlitsþáttum. Þá var jafnvel hægt að efast
hvaða umhverfi hann
um að nokkuð annað lægi að baki kaupunum
spratt og hvaða
en sýndarmennska og löngun til að tilheyra
tilgangi hann þjónar.
ákveðnum hópi.
Á bak við hvern hlut liggur hugmyndafræði hönnuðarins og það er
það sem gerir hann áhugaverðan. Sagan af því hvernig hann varð til,
úr hvaða umhverfi hann spratt og hvaða tilgangi hann
þjónar. Hverjir aðrir en þú eiga hann
eða hvað hann kostar skiptir engu
máli. Á tímabili blómstruðu verslanir sem seldu eftirlíkingar af frægri
hönnun, en tilgangurinn með því að
kaupa eftirlíkingu getur ekki verið
neinn annar en löngunin til að sýnast
eiga eitthvað. Virðingin fyrir hlutnum er
enginn né skilningur á því hvað liggur að
baki honum.
Nú sjáum við í gegnum sýndarmennskuna og metum aðra þætti.

S

● Forsíðumynd: Mynd úr einkasafni Friðgerðar Guðmundsdóttur Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir emilia@
frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Þór Steingrímsson s.
512 5439 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@
frettabladid.is.

Heiður að vera valin
●

Sesselja Thorberg vöruhönnuður er einn þeirra hönnuða sem áttu vinningstillögu í vöruþróunarverkefninu Hönnun í útflutning en hún hannaði umbúðir fyrir Villimey ehf.

Fagráð vöruþróunarverkefnisins
Hönnun í útflutning hefur nú valið
sex tillögur af 65 tillögum hönnuða
sem bárust. Enn á eftir að velja tillögu fyrir fyrirtækið JS Gull. Sesselja Thorberg vöruhönnuður var
einn þeirra hönnuða sem valdir
voru til samstarfs við fyrirtæki í
verkefninu og hannaði hún fyrir
Villimey ehf.
„Sjö fyrirtæki voru valin til að
taka þátt en hvert fyrirtæki fær
styrk sem nemur 550 þúsund krónum frá Útflutningsráði til að setja
í hönnunarvinnuna en fyrirtækin
leggja út jafnháa upphæð á móti.
Markmiðið er að leiða saman fyrirtæki og hönnuði til að hanna og
framleiða nýja vöru til útflutnings,“ segir Sesselja og bætir við
að mismunandi hafi verið hverju
fyrirtækin vildu ná fram með samkeppninni.
„Villimey vildi fá nýjar umbúðir
fyrir sínar vörur sem eru náttúruleg krem og smyrsl úr handtíndum
jurtum á Vestfjörðum. Sú hugmynd
heillaði mig mest. Var það meðal
annars vegna þess að mér fannst
kominn tími til að gera eitthvað róttækt með þeirra umbúðir sem eru
svolítið barn síns tíma. Mér fannst
því mesta áskorunin í því fólgin,“
útskýrir Sesselja áhugasöm. „Ég
tók í raun mikla áhættu. Vörur í
þessum flokki eru oft frekar ljúfar og notalegar í útliti en ég fór þá
leið að einblína frekar á stemninguna og birtuna á Vestfjörðum og
var þá með svartnættið og norðurljósin í huga. Nöfnin á kremunum
tengjast göldrum og gekk ég út frá
því.“ Í ljós kom að fyrirtækið vildi

Sesselja hrósar þeim
fyrirtækjum sem
þora að leggja út í
samkeppni á borð við
Hönnun í útflutning
og prófa eitthvað
nýtt með íslenskum
hönnuðum.

fara í miklar breytingar og höfðaði
tillagan til þeirra. „Þrátt fyrir að
þetta hafi verið vinningstillagan þá
hefst nú langt og strangt þróunarferli þannig að óvíst er að lokaniðurstaðan verði eins og í dag,“ segir
hún og brosir.
Að mati Sesselju er mikill heið-

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

2

ur að vera valin úr hópi hæfileikaríkra hönnuða. „Svo er alltaf mikils virði að verða sér úti um nýja
reynslu. Villimey er stórkostlegt
fyrirtæki og sé ég þar mikla vaxtarmöguleika,“ segir hún. Afrakstur samstarfsins verður kynntur á
sýningu í maí.
- hs

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

98.000,-

68.600,-

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

Sófaborð
120cmX70cm
Verð áður:
VERÐ NÚ:

42.000,-

29.400,-

Einnig fáanlegt
í stærðinni 65cmX65cm

Glerskápur

Borðstofuborð

Stærð: Br:100cm D:40cm H:190cm

Stærð: 200cmX100cm

Verð áður:

128.000,-

Verð áður:

114.000,-

VERÐ NÚ:

89.600,-

VERÐ NÚ:

79.800,-

Lia stóll
Fáanlegur í brúnu
Verð áður:

Skenkur

Skenkur

Borð

Stærð: Br:150cm D: 50cm H: 90cm

Stærð: Br: 200cm D:50cm H:90cm

Stærð: 160cmX90cm

Verð áður:

114.000,-

Verð áður:

128.000,-

Verð áður:

85.000,-

VERÐ NÚ:

79.800,-

VERÐ NÚ:

89.600,-

VERÐ NÚ:

59.500,-

ÚTSALAN Í

FULLUM GANGI

14.500,-

-25%
VERÐ NÚ:

10.875,-

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

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

86.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

Morris tungusóﬁ

68.800,-

Verð áður:

114.000,-

-30%
VERÐ NÚ:

79.800,-

3ja sæta
Verð áður:

123.000,-

-30%
VERÐ NÚ:

86.100,-

Stærð: 260cmX180cm
Microﬁber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum
Verð áður:

209.000,-

Metro tungusóﬁ

-25%

Stærð: 266cmX166cm
Microﬁber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum

VERÐ NÚ:

Verð áður:

156.750,-

198.000,-

-25%
VERÐ NÚ:

148.500,-

Comfort sófasett
2ja sæta
Verð áður:

112.000,-

-20%
hönnun: www.skissa.net

VERÐ

NÚ:89.600,-

3ja sæta
Verð áður:

123.000,-

-20%
VERÐ NÚ:

98.400,-

ALLIR PÚÐAR -30%
Verð áður:

3.900,-

VERÐ NÚ:

2.730,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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Sleðarnir eru framleiddir í þremur litum eins og er. Til hægri er faðir Dags,
Óskar Pálmason, á sínum yngri árum við fyrirmyndina að plastsleðanum.

Friðgerður Guðmundsdóttir er tilnefnd
fyrir Stuðla, útskriftarverkefni sitt úr
vöruhönnunardeild LHÍ, í nýjum flokki
sem kallast Besta nemendaverkið.

Kurtogpí Arkitektar eru tilnefndir í flokknum Besti arkitektúr fyrir einbýlishús í
Perlukór.
MYND/KURTOGPÍ

MYND/FRIÐGERÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR

Bakaðir eins og kaka
S

PK Arkitektar eru tilnefndir í innanhússhönnun fyrir skrifstofubyggingu undir
stjórnsýslu Reykjavíkurborgar.

AF LAGER

Á LÆGRA VERÐI

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

ELD
HÚS
EINS OG ÞÚ
VILT HAFA ÞAÐ

Val um 32
hurðagerðir
Birki Duo
PISA höldulaust hvítt háglans

25%
PISA höldulaust háglans
glans

BAÐINNRÉTTINGARNAR
NGARNAR
Askur Facet

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

MYND/PK.ARKITEKTAR

ýning á plastsleða Dags Óskarssonar vöruhönnuðar verður
opnuð á torgi Þjóðminjasafnsins í dag klukkan 14. Sleðinn er
meistaraprófsverkefni hans og hugmyndin er sótt í gamla sleða sem
eru þekktir víða. Dagur, sem er frá Dalvík, ólst upp við notkun slíkra
sleða meðal annars eins eftir langafa sinn. „Mig langaði að elta uppi
þetta gamla útlit, láta viðaræðarnar og naglahausana sjást og hafa
sleðann veðraðan,“ segir hönnuðurinn sem lætur búa til sleðana í
sinni heimabyggð. „Þeir baka þá fyrir mig í Promens á Dalvík. Það er
gamla Sæplast,“ segir hann og útskýrir nánar: „Í framleiðslunni eru
sleðarnir bakaðir eins og kaka. Efninu er hellt í mót og bakað. Litarefnið er í plastinu og gefur endalausa möguleika.“ Hann kveðst hafa
haft kjálkana ívið breiðari en á fyrirmyndinni svo þeir renni betur. „Þá
- gun
gagnast þeir í ólíkri færð.“

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

Katrín Ólína Pétursdóttir er tilnefnd í tveimur flokkum; í flokknum Besta innanhússhönnunin fyrir Cristal bar og Besta vöruhönnunin fyrir Mestabekk sem hún vann í
samvinnu við steypusmiðjuna Mest í Hafnarfirði.
MYND/KATRÍN ÓLÍNA

Íslendingar tilnefndir
●

Sænska hönnunartímaritið Forum Aid efnir til hönnunarsamkeppni áttunda árið í röð.
Keppt er í fjórum flokkum og eiga íslenskir hönnuðir fulltrúa í öllum flokkum.

Fagaðilum á sviði hönnunar og
arkitektúrs á Norðurlöndunum er
boðin þátttaka í Forum Aid-hönnunarsamkeppninni og undanfarin ár hefur verið keppt í þremur
flokkum: arkitektúr,
innanhússhönnun
og vöruhönnun. Í
ár var fjórða flokknum bætt við, Besta
nemendaverkið, og á Ísland
fulltrúa í öllum
flokkum.
Í flokknum Besti arkitektúr 2008
eru Kurtogpí Arkitektar tilnefndir
fyrir einbýlishús í Perlukór, í innanhússhönnun er Katrín Ólína Pétursdóttir tilnefnd fyrir Cristal bar,
PK Arkitektar fyrir Reykjavik city
administration og KRADS Arkitektar fyrir Skin, bar & clinic.

Katrín Ólína er einnig tilnefnd
í vöruhönnunarflokki fyrir Mestabekk og Sruli Recht fyrir Ísbjörn. Í

Vöruhönnuðurinn Sruli Recht er
tilnefndur fyrir
verk sitt Ísbjörn í
flokknum Besta
vöruhönnunin.
MYND/SRULI RECHT

nýja flokknum, Besta nemendaverkið, er Friðgerður Guðmundsdóttir tilnefnd fyrir Stuðla, útskriftarverkefni sitt síðastliðið vor
frá vöruhönnunardeild LHÍ.
Alþjóðleg dómnefnd mun velja
úr verkum og kynna úrslit hinn 3.
febrúar með viðhöfn og veislu í
Rival-leikhúsinu í Stokkhólmi.
Dómnefndina skipa meðal
annars Marcus
Fairs, hönnuður
og blaðamaður,
sem er jafnframt einn
af stofnendum tímaritsins
Icon Magazine og
ritstjóri vefritsins Dezeen, og belgíski hönnuðurinn
Dirk Wynants, eigandi stofunnar
Extremis.
- rat

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

FATASKÁPAR Við sníðum innréttingar að þínum óskum ÞVOTTAHÚS

SÝNINGAINNRÉTTINGAR MEÐ 60% AFSLÆTTI

Vegna breytinga á vöruvali seljum við nú einnig nokkrar sýningainnréttingar með 60% afslætti.

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

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

OPIÐ

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

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

Hugsað og mótað í leir
Mótun, leir og tengd efni er nýleg
námsbraut við Myndlistaskólann í
Reykjavík í samstarfi við Tækniskólann þar sem nemendur vinna
með leir og keramik og læra að
hugsa og móta í gegnum efnið.
Um er að ræða tveggja ára
diplómanám sem getur leitt til
BA-gráðu ef nemendur bæta við
sig þriðja árinu í erlendum listaháskóla.
Í náminu gefst nemendum kostur á að kanna hagnýta möguleika
leirs við framleiðslu einstakra

gripa, fjöldaframleiðslu sem og
annarra skapandi verka. Lögð er
áhersla á að tengja gamla og nýja
þekkingu auk þess sem námið er
hugsað sem tilraunastofa með íslensk jarðefni og vettvangur fyrir
skapandi hugmyndir um nýtingu
þeirra.
„Í náminu er bæði unnið með
myndlist og hönnun að leiðarljósi.
Það er að mestu verklegt en þó
með fræðilegu ívafi,“ segir Ólöf
Erla Bjarnadóttir, deildarstjóri
keramikdeildar skólans.
- ve

Námið er meðal annars hugsað sem
tilraunastofa með íslensk jarðefni.
MYND/MYNDLISTASKÓLINN Í REYKJAVÍK
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● ÁHÖLD SÓLEYJAR Í FRAME Íslensk hönnun sækir í sig
veðrið á alþjóðavettvangi. Gaman er frá því að segja að útskriftarverkefni Sóleyjar Þórisdóttur frá vöruhönnunardeild LHÍ, Áhöld,
fékk umfjöllun í desemberhefti hollenska hönnunartímaritsins
Frame. Tímaritið er virt fyrir faglega umfjöllun um hönnun, listir og
arkitektúr. Í sama tölublaði er meðal annars fjallað um hollenska
listamanninn Germaine Kruip og breska hönnuðinn Sam Buxton.

Gamli bærinn á Vegamótum
er eini fulltrúi húsa af þeirri
gerð sem byggð voru meira af
nauðsyn en efnum þegar fólk
tók að setjast að við Dalvíkina.

Mikið verk var fyrir höndum þegar hjónin hófust handa við að gera upp gamla
bæinn en nú sér fyrir endann á því.

hönnun

Íbúðarhúsið var tekið í notkun árið 1957 en við hlið þess er lítið hús sem byggt var árið 1914. Þar bjó langamma Heiðu.

● GEORGE NELSON George Nelson (19081986) var einn af frumkvöðlum bandaríska
módernismans ásamt Charles og Ray Eames.
Með frægari verkum hans voru klukkur sem
hann hannaði í ýmsum formum. Fyrirtæki
hans, George Nelson Associates, hannaði
nærri 300 veggklukkur fyrir fyrirtækið Howard Miller Clock Company.
Margar af hönnunum sem kenndar eru við
Nelson voru þó hannaðar af starfsmönnum hans.
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Húsin við Vegamót
●

Hjónin Kristín Aðalheiður Símonardóttir og Bjarni Gunnarsson á Dalvík hafa áhuga á
varðveislu gamla tímans. Þau hafa gert upp hús frá árinu 1914 og eru með annað í bígerð.

Húsin við Vegamót standa við innkeyrsluna á Dalvík, þegar komið
er frá Akureyri. Þar búa hjónin
Kristín Aðalheiður Símonardóttir,
kölluð Heiða, og Bjarni Gunnarsson. „Við fluttum á Vegamót fyrir
þremur árum en þar bjó á sínum
tíma langamma mín, Ingigerður
Sigfúsdóttir, og afi minn, Snorri
Arngrímsson,“ segir Heiða. „Íbúðarhúsið var tekið í notkun árið
1957 en við hlið þess er lítið og
sætt hús sem byggt var árið 1914.
Þar bjó langamma mín en í húsinu
bjuggu um fimm manns á einungis
30 fermetrum.“ Mörg hús af svipaðri gerð voru byggð á Dalvík og í
Svarfaðardal en þetta er það eina
sem enn er uppistandandi.
Ætlunin var að gera gamla
húsið upp og hefur síðan í september verið unnið að endurbótum
á gamla bænum. „Við höfum notið
fulltingis þeirra Hólmsteins Snædal og Vésteins Finnssonar, húsasmíðameistara frá Akureyri, við
lagfæringar. Hólmsteinn er einn
af helstu sérfræðingum landsins í endurgerð gamalla húsa og
hefur meðal annars gert upp mörg
af elstu og fallegustu húsum Akureyrar,“ segir Heiða ánægð en
hún er þekkt fyrir að vera nýtin
og handlagin.
Að sögn Heiðu telja þau hjónin það skyldu sína að heiðra minningu þeirra sem þarna bjuggu og
viðhalda í leiðinni einu af elstu
húsum Dalvíkur. „Margir af eldri
kynslóðinni hafa komið að máli
við okkur og lýst yfir ánægju með
framtakið. Sumir kunna sögur af
heimsóknum sínum í gamla Vegamótabæinn og viljum við gjarnan heyra frá fleirum sem þekkja
sögu hússins.“
Húsið hefur ekki einungis verið

Skápinn fékk Heiða gefins frá vinafólki
í Kópavogi sem var að flytja til útlanda.
Servanturinn ofan á skápnum var líka
gjöf.
MYND/BJARNI GUNNARSSON

Klukkan er frá 1872 og kemur austan af
fjörðum. Hana fékk Bjarni að gjöf þegar
hann var svaramaður vinar síns en enginn hafði viljað hana fram að því.

Húsið hefur verið íbúðarhús og fjós.

Ljósakrónan var keypt í Danmörku.

íbúðarhús í gegnum árin því þar
var fjós um tíma. Enn má sjá
merki þess þar sem kýrnar hafa
nagað og sleikt innanhúspanelinn. „Við höfum alltaf haft mikinn áhuga á að stuðla að varðveislu
gamalla minja og húsa í sveitarfélaginu og höfum áður endurbyggt
gamalt hús á Dalvík,“ segir Heiða,
sem fékk niðurrifi gamalla fjárhúsa við bæjarmörkin frestað með
undirskriftalista og hefur sínar
hugmyndir um notkun þeirra.
„Ég fékk milljón króna styrk í

gegnum atvinnumál kvenna til að
útbúa viðskiptaáætlun og vinna að
hönnun. Hugmyndin var að koma
á fót sögusetri um Bakkabræður
og hafa ýmsa viðburði í kringum
það. Síðan höfum við áform um
byggingu smáhýsa fyrir ferðaþjónustu á lóðinni okkar,“ segir
Heiða, sem ætlar líka að flytja
annað 100 ára gamalt hús á lóðina, en auk þess að vinna að varðveislu gamalla húsa starfar hún á
bókasafni Dalvíkurskóla og rekur
blómabúð.
- hs
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Fornar hellamyndir á nýju Kaffi Zimsen
Risastórt listaverk eftir Kolbrá Bragadóttur prýðir Kaffi
Zimsen sem verður opnað formlega í Hafnarstræti 18 í kvöld.
Eigendur Kaffi Zimsen eru
þeir Gísli Ingi Gunnarsson og
Guðjón Óli Sigurðsson. Gísli
stofnaði á sínum tíma Kaffi
Thomsen og fékk Fjölni Bragason til að skreyta einn vegginn
hellamyndum. Þegar hugmyndin að Zimsen vaknaði bað Gísli
Fjölni að endurtaka leikinn og
átti Kolbrá systir hans að mála
myndina með honum. Vegna
veikinda hefur þó Kolbrá unnið
verkið að mestu leyti ein. „Þetta
er vísun í fyrstu hellamálverkin,“ segir Kolbrá sem ákvað að
vinna myndina á sinn eigin hátt í
stað þess að reyna að herma eftir
einhverju sem bróðir hennar
hafði áður gert. „Þemað er svipað en ég hef gert þetta eftir mínu
höfði og það hefur gengið vel.“

Kolbrá mundar pensilinn og leggur lokahönd á listaverkið.

Kaffi Zimsen verður kaffihús á virkum dögum. „Í febrúar
ætlum við að byrja að bjóða upp
á súpu í hádeginu á lágu verði,“
segir Gísli en súpa og brauð
mun kosta 400 krónur. Um helgar er ætlunin að plötusnúðar

1

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þeyti diskum á föstudags- og
laugardagskvöldum en í bígerð
er að efnt verði til uppákomna
á fimmtudagskvöldum og jafnvel oftar. Opið verður til eitt á
virkum dögum en til hálf sex
um helgar.
- sg
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Steldu stílnum í stofunni
●

Innanhússhönnun er ekki öllum gefin. Valkvíðinn getur lamað margan íbúðareigandann
sem ætlar sér að gera fallegt heima hjá sér. Þá er ekkert að því að finna mynd af fallegri
stofu í þeim stíl sem viðkomandi líkar og herma eftir.

1. Ljómandi falleg hangandi
ljósakróna úr hvítu, hörðu plastefni. Sómir sér vel í stofu sem
svefnherbergi. Fæst í Ikea á 4.690
krónur.

2. Dökkfjólublár glansandi púði
með fallegum útsaumi. Fæst í
The Pier á 1.990 krónur en er
með 30 prósenta afslætti fram
til 1. febrúar. Einnig drapplitur
púði úr ullarefni. Smá laufblöð úr
sama efni eru saumuð í púðaverið. Fæst í The Pier á 3.590 krónur en er með 40 prósenta afslætti
út janúar.

3. Fallegt rauðvínsglas má vel
nota undir sprittkerti. Fæst í The
Pier á 390 krónur. Út janúar má
fá þrjú fyrir tvö.
4. Sniðugt sófaborð Þegar
borðplötunni er rennt í sundur frá
miðju koma í ljós hentugar hirslur. Fæst í Línunni á 48.800 á útsölu.

5. IDBYN þriggja sæta sófi með
fótskemli. Hægt er að nota skemilinn einan sér eða fastan við sófann. Fæst í Ikea og kostar 99.900
krónur.

Litríkir smámunir á borð við kertaglös
og fallega púða lífga upp á stofuna og
gera hana hlýlega.
NORDICPHOTOS/GETTY

JANÚAR ÚTSALA

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

TILBOÐ 199.990
AFSL. 40.000

HEIMABÍÓ MEÐ ALLT AÐ
40% AFSLÆTTI

40% AFSLÁTTUR

22” LCD MEÐ DVD
FULLT VERÐ 79.990

TILBOÐ 59.990

AFSL. 20.000 / 25%

STAFRÆN JVC TÖKUVÉL
FULLT VERÐ 64.990

TILBOÐ 39.990

AFSL. 25.000 / 38%

HÁTALARAR FYRIR MP3 OG iPOD MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

STAFRÆNAR MYNDAVÉLAR MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI
OPIÐ LAUGARDAG 10 - 16 – SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS
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TIL LEIGU 300 FM HÚS VIÐ EAGLE CREEK,
SEM ER EINN BESTI GÓLFVÖLLURINN Í
ORLANDO.
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EINB MEÈ BÅLSKÒR

HUGAVERT T¾KIF¾RI FYRIR
REKSTRARAÈILA OG FJ¹RFESTA
Cei\[bbiX³h

+RIKASKËLI Å -OSFELLSB¾
-OSFELLSB¾R Å SAMVINNU VIÈ *6%2+ AUGLÕSIR HÁR MEÈ EFTIR
UNDIRVERKTÎKUM TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å ÒTBOÈI UM UNDIRVERKTÎKU ¹
EFTIRTÎLDUM VERKÖ¹TTUM

4IL LEIGU ER NÕTT  FERM FJÎLNOTAHÒS ¹ GËÈUM STAÈ ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU SEM BÕÈUR UPP¹ MIKLA MÎGULEIKA
(ÒSIÈ HENTAR UNDIR MARGSKONAR IÈNAÈ SS MATV¾LAIÈNAÈ
HEILDVERSLUN OG ÖJËNUSTU !UÈVELT AÈ SKIPTA UPP Å SM¾RRI
EININGAR ,EITAÈ ER AÈ ¹HUGASÎMUM NOTENDUM OG FJ¹RFES
TUM MEÈ SAMSTARF UM REKSTUR OG EIGNARAÈILD Å HUGA
HUGASAMIR SENDI NAFN SITT ¹
NETFANGIÈ ABFRADGJOF SIMNETIS

o 2AFKERÙ
o ,AGNIR
o ,OFTR¾SILAGNIR

Styrkir

&RAMKV¾MDIR VIÈ VERKIÈ HËFUST Å SEPTEMBER SL OG VERÈUR
LOKIÈ Å NËVEMBER  ¶AÈ ER VERKTAKAFYRIRT¾KIÈ *6%2+ SEM
FER MEÈ AÈALVERKTÎKU Å VERKINU OG UMSJËN MEÈ EINSTÎKUM
VERKÖ¹TTUM OG UNDIRVERKTÎKUM *6%2+ FER MEÈ STJËRN ¹ VIN
NUSTAÈ OG BER ¹BYRGÈ ¹ VERKINU Å HEILD GAGNVART VERKKAUPA

6ALHÎLL FASTEIGNASALA KYNNIR Å EINKASÎLU GOTT VELSKIPULAGT
EINBÕLISHÒS ¹SAMT BÅLSKÒR ¹ MJÎG GËÈUM STAÈ VIÈ (¹ARIF Å
3N¾FELLSB¾ (ÒSIÈ ER BYGGT ÒR STEYPU ¹RIÈ  OG ER  
FM BÅLSK ER   FM SAMT #A  FM 6ERÈ TILBOÈ
5PPLÕSINGAR GEFUR 0ÁTUR * Å SÅMA  

6ERKTAKAFYRIRT¾KI SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ BJËÈA Å OFANGREINDA
VERKÖ¾TTI GETA N¹LGAST ÒTBOÈSGÎGN ¹ SKRIFSTOFU -OSFELLSB¾JAR
¶VERHOLTI   H¾È  -OSFELLSB¾ FR¹ OG MEÈ  JANÒAR

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

+RIKASKËLI ER NÕR SKËLI SEM RÅS VIÈ 3UNNUKRIKA Å -OSFELLSB¾
3T¾RÈ HÒSS ER  M OG  M ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
&REKARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA Å ÒTBOÈSGÎGNUNUM 4ILBOÈUM
SKAL SKILAÈ ¹ SKRIFSTOFU -OSFELLSB¾JAR ¶VERHOLTI   H¾È 
-OSFELLSB¾ EIGI SÅÈAR EN ÖANN  FEBRÒAR 

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30
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6ERKIÈ FELST Å ÒTVEGUN OG UPPSETNINGU ¹ GLUGGATJÎLDUM Å NÕ
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6ERKINU VERÈUR SKILAÈ Å TVEIMUR ¹FÎNGUM
&YRRI ¹FANGA SKAL LOKIÈ Å JÒLÅ 
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Fasteignablað
Fréttablaðsins
Viðar Ingi Pétursson
s. 512 5426
vip@365.is

Hrannar Helgason
s. 512 5441
hrannar@365.is

4ILBOÈ VERÈA OPNUÈ ¹ SKRIFSTOFU %IGNARHALDSFÁLAGSINS &ASTEIGNAR
HF "ÅLDSHÎFÈA  MIÈVIKUDAGINN  FEBRÒAR  KL 
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4IL LEIGU
#A  FERMETRA SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI 
VERSLUN ¹ BESTA STAÈ V "¾JARHRAUN Å
(AFNARÙRÈI (ÒSN¾ÈIÈ ER ¹ JARÈH¾È Å
ÖJËNUSTU OG SKRIFSTOFUHÒSI
– Mest lesið

5PPLÕSINGAR GEFUR (ELGI *ËN Å S  

Verð frá 29.5 / 32.5 millj.
Lágmúli 7, sími 535_1000
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3KEIÈAR¹S  'ARÈAB¾

,YNG¹S  'ARÈAB¾

4IL LEIGU GOTT ATVINNUHÒSN¾ÈI SAMTALS M (ÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST Å SKRIFSTOFU OG
LAGERHÒSN¾ÈI SEM ER UM M OG HENTAR VEL FYRIR HEILDVERSLUN EÈA ÖJËNUSTU
FYRIRT¾KI ,AGER EÈA VERKST¾ÈISHÒSN¾ÈI SEM ER UM M SEM HENTAR VEL FYRIR
ÕMSAN IÈNAÈ EÈA VERKST¾ÈI -JÎG GOTT ÒTISV¾ÈI ER VIÈ HÒSIÈ SEM GERIR NÕTINGU
HÒSN¾ÈISINS ENN ¹HUGAVERÈARI MÎGULEIKI ER AÈ LOKA ÖAÈ AF EF ÖÎRF KREFUR
(¾GT ER AÈ LEIGJA ALLT HÒSIÈ EÈA AÈ SKIPTA Å HLUTA EFTIR ÖÎRFUM LEIGUTAKA
3ANNGJARNT LEIGUVERÈ

4IL LEIGU M LAGER EÈA VERKST¾ÈISHÒSN¾ÈI MEÈ GËÈRI LOFTH¾È OG STËRUM
INNKEYRSLUDYRUM ¹G¾TIS STARFSMANNAAÈSTAÈA MEÈ STURTU SKRIFSTOFA OG KAFÙ
STOFA 'OTT ÒTISV¾ÈI ER VIÈ HÒSIÈ 3ANNGJARNT LEIGUVERÈ

"¾JARLIND   +ËPAVOGI

"¾JARLIND   +ËPAVOGI

 M 3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ H MÎGULEIKI ER AÈ SKIPTA EIGNINNI NIÈUR OG LEIGJA
FR¹ M -JÎG GËÈ AÈKOMA ER AÈ HÒSINU LYFTA ER Å HÒSINU FYRIR Ö¹ SEM ÖESS
ÖURFA MEÈ ¶ETTA ER GËÈ EIGN ¹ FR¹B¾RUM STAÈ RÁTT VIÈ 3M¹RALINDINA

M 3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI PENTHOUSE HÒSN¾ÈIÈ ER Å DAG OPIÈ RÕMI EN
ÕMSIR MÎGULEIKAR ERU ¹ AÈ SKIPTA ÖVÅ NIÈUR Å SKRIFSTOFUR ALLT EFTIR
ÖÎRFUM LEIGUTAKA 'ËÈ AÈKOMA N¾G BÅLAST¾ÈI

6AGNHÎFÈI 

3TANGARHYLUR 

M HÒSN¾ÈI ¹ H HÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST NIÈUR Å  MISSTËR HERBERGI MEÈ
SAMEIGINLEGU ELDHÒSI SETUSTOFU SAMEIGINLEGUM STURTUM OG ÖVOTTAAÈSTÎÈU
AUÈVELT ER AÈ BREYTA EFTIR ÖÎRFUM HVERS OG EINS

¥ ÖESSU HÒSI AÈ 3TANGARHYL  ERUM VIÈ MEÈ TVO EIGNAHLUTA ANNARSVEGAR M
GL¾SILEGT SKRIFSTOFU OG VERSLUNARHÒSN¾ÈI OG HINS VEGAR M HÒSN¾ÈI SEM
ER AFAR GOTT OG BJART OG BÅÈUR UPP ¹ MIKLA MÎGULEIKA TD HEILSUR¾KT DANSSTUDIË
OG FL 3TURTUR OG GËÈ STARFSMANNAÈSTAÈA Å HÒSINU

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

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Ódýrir bílar-skoðaðir ‘09

Ford Fiesta ‘98, v. 120 þ. Hyondai
Accent ‘98, v. 100 þ. Skoda Felicia ‘97,
v. 100 þ. Hyondai H1 8 manna, diesel
árg. ‘98, v. 200 þ. Skoda Felicia ‘00, v.
150 þ. Renault Megan ‘98, v. 200 þ.
Daewoo ‘02, ek 63 þ., mjög góður bíll,
v. 300 þ. Uppl. í s. 899 9968.

Skoda Octavia ambiente combi 4x4 TDI
Verð 2.990 þ.kr. Árgerð 2007 Nýskr. 2 /
2007 Akstur 51 þ.km. Dísel. Beinskipting
6 gírar. Uppl s 867 4069.

Til sölu BMW 540 árg 1997 ek 179.000
sjálfsskiptur, leður, lúga, álfelgur, og
margt fleira verð 950.000 skoða skipti,
uppl 860 1998.

M-Benz Sprinter 413 Kassabíll með
lyftu (750 kg), 5 gira 20 rúmmetra
kassi bíllinn er vel um gengin og þjónustaður. verð 5.3 með VSK (663-9664
eftir lokun)

Milljón í afslátt!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Til Sölu Hyundai Starex 4x4 dísil árg
2002 ekinn 119.000, lítur mjög vel
út ný kúpling og ný dekk verð tilboð
1.450,000, listaverð 1.700.000 skoða
skipti, uppl 860-1998.

Nissan Micra 93 Gott eintak. ssk. Lítið
keyrður. Einn eigandi. Biluð sjálfskipting. Gott verð. s. 895 7755.
Vw Golf ‘00, ek. 140 þ.km.
Fjórhjóladrifinn. 2L, station. Nýsk., ný
vetrard. V. 340 þús. S. 849 4507

BMW 320i árg. 2008 Sjálfskiptur með
M pakka. Ekinn 6500 km. Verð 4.690þ.
áhv. 3.880þ. Skipti möguleg. Uppl. Í
síma 615 4200.

SVAKA TILBOÐ!! VERÐUR
AÐ SELJAST 250 ÞÚS !!

Honda Jazz 1.4 LS árg 06/2005 ek
48 þ.km , 5 gira, rafmagn ofl verð
1450 TILBOÐ 1220 S. 864 8989 (eftir
lokun).

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Volvo 87 þarfnast lagfæringar, ssk. Einn
eigandi. ek. 90 þús. S. 895 7755.

0-250 þús.

FORD E350 ECONOLINE árg 93 ekin
180Þ mílur skráður 14 manna nýsk. 10
Dísel verð 590 Þ. uppl. 895-8873.

M.BENZ M ML270CDI. Árgerð 2003,
ekinn 195 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Ásett 3,9 MILLJÓN Í AFSLÁTT Verð 2.9
millj. LÁN c.a. 2,6 millj. Rnr.101956

Til sölu Volvo S40 2000 módelið,
keyrður rúm 130 þús. 2.0L mótor, ssk,
framhjóladrifinn. Skemmtilegur og
góður bíll í alla staði. Er á 15 tommu
nagladekkjum, annar eins gangur af
snjódekkjum fylgir og sumardekk á
álfelgum. Rann í gegnum skoðun í
desember.Verðhugmynd 710 þúsund,
skoða skipti. S: 847-9815 Palli.

opel astra station ecotec árg’99 ek.120
þús,ný skoðaður,eyðir undir 7 ltr á
100,listaverð 460 þús TILBOÐ 250 ÞÚS.
s.841 8955

Hyundai H1 VSK númer árg 9/01 bensín nýsk.10 ek.155 þ. smá sjúskaður en
góður bíll tombóluverð 290 Þ. uppl. í
s. 895 8873.

Micra ‘95 ssk., skoðuð. Eyðir 7l/100. Ek.
160þ. Góður bíll. V. 130þ. S. 660 0113.
BMW M5. 2000. 400hö. Mjög gott
eintak. Gott verð. Svakalegt tæki.
s:6171360

Toyota Avensis sjálfskiptur árg.2001
ek.177 þ.km. grásans. Verð 690 þ.
og Subaru Forester 4WD beinskiptur
árg.2002 ek. 137 þ.km.rauðs. Verð 790
þ. S. 895 8956.

Næstum ónotuð Micra ‘95, ek. 62 þús.,
rauður, 3 dyra. V. 180 þ. S. 692 9272.
Daewoo Matiz árg 2000 ekin 71Þ skoð
til 10 nýjar brems,startari,geymir ofl
í topp standi eyðir mjög litlu! Tilboð
199Þús uppl 8947737
Subaru Impreza árg ‘96 2,0 beinsk 4wd
ek 175 nýsk. ‘10 verð 200 þús uppl í s
6621234

Isuzu NPR65PL Pallbíll Toppbíll nýsk.10
ekinn 135 Þ. dísel mikið endurnýjaður
verð. 1.200.000 Uppl.847-6400.

250-499 þús.
MMC Pajero Dakar árg. 12.06, ek. 40
þús. km. 3.2 dísel, 7m, leðurkl., toppl.
dráttark. 33“ dekk, Webasto miðstöð.
Skipti á ódýrari. Uppl. s 896-1339
TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2006,
ekinn 71 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.390 þús. Lán 1.000. þús. 18 þús. á
mánuði Rnr.102084

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

SKODA OCTAVIA. Árg. 2005, ek. 59þús.
km, BENSÍN, bsk. Verð 1.490þús.
Rnr.102702. Upplýs. s: 896-9616.
www.x4.is

Krepputilboð 2990þ.

Rolls Royce Silver Spirit ‘84 ek. 70þ. míl.
þarf að bletta og bólstra. S. 694 5384.
Greiði 500þ. fyrir yfirtöku. Bíll fæst á
yfirtöku og 500þ.í pen. fylgja með. S.
772 3440.

VW TRANSPORTER DOUBLE CAB
SYNCRO árg 8/05 Dísel 6 manna 4x4
nýsk.10 ekin 120.Þ VSK númer. Verð 2.1
m. + vsk. uppl.847-6400.

Hjólastólabíll til sölu. Bíllinn er í góðu
standi og með pláss fyrir hjólastól og 3
farþega. Uppl. í s. 858-5810.
Mistubishi Galant V6 2001 ek.84þús
mjög gott eintak verð.yfirtaka+Tilboð
s. 6965849

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar
bíla á söluskrá og á staðinn.
www.x4.is

Eyðslugrannur

Ford Ka árg. ‘98, fallegur bíll 1300 vél, 5
gíra, skoð 10.’09. Verð aðeins 270 þús.
Uppl. í s. 861 6578.

Til sölu Nissan Almera árg. ‘00. 1.4, 16V,
sk.04 ‘09 Ek. 115. þ.km. Dökkgrænn.
Verð 200 þ. stgr. S. 660 2160. Tölum
ensku.
Ford Ranger árg. ‘00 ek. 185þ. Sk.’ 09.
Uppl. í s. 843 5640.

Nissan Almera sjálfsk. 08.2005. Konubíl
vel með farinn ek.aðeins 39.þús km
vel útbúinn topplúga álf ofl. V-rauður.
Ný nelgd vetrardekk Ekkert áhv. Uppl
í s:898-8228.

Mjög góður Ford Focus Caravan 1.6,
rauður, árg. ‘00. Ek. 130 þ.km. S. 616
2597.
Óska eftir station bíl eða jeppa í skiptum (slét) fyrir Mustang 3.8 árg. 01’ek.
120þús. km. ssk. Topp eintak!. BMW,
GRAND CHEROKEE koma helst til
greina. Upl. 820-34-78
Fínn kreppubíll til sölu, árg.1997
,háþekju. Ný tímareim og fl. Ath.skipti
á dýrari smærri vinnubíl. Uppl.í 896
5006.

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

Lexus GS300 EXE, árg.11/2001, Sjáflsk.,
rafmagn, hiti sætum, cruise, Glæsilegur
bíll, fullt af aukabúnaði og í toppstandi! Ný negld vetrardekk! Ásett verð
2290þús.kr,Tilboð 1399þús.kr.!!!

Til sölu gullmoli Toyota Avensis
09/2002 sj. ek. 220þ. Verð 690þ. uppl.
s. 6648363

Chrysler Stratus árg ‘97, ek.150þús.
Sumar/Vetrar dekk. Mikið endurnýjaður Sterkur og góður bíll. Verð 150 þús
Skoða öll skipti. S:897 0501

Til sölu Mazda 6 árg.05 ek.33.000.
Vel með farinn frúarbíll. Sjálfskiptur.
Ásett verð 1.580.000 kr. Uppl. í síma
663 4455.

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur.
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum
með kaupendur... Einnig óskum við
líka eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000
krónur og minna og sömuleiðis Land
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum
að leita af bílum um ALLT LAND!
Toyota Landcr 120 VX 33“ Nýskr. 2003
ek.98 þús. sjálfsk,8 manna, leðurklæddur,toppl, álfelgur, dr,krókur, filmur33“ breyttur ofl /Topp eintak. Verð
3.590 þús. Uppl. s: 867-4069

Suzuki Sidekick Sport 96 bsk. Skoðaður
10. Ekinn 127þ. Sumard. á álfelgum og
vetrard. Verðh. 300þ. S:862-4072
ÓSKA EFTIR PÓLARIS FJÓRHJÓLI.
STAÐGREITT. S. 565 0903

1-2 milljónir

Tilboð. VW Golf ‘03. Ek. 109 þ. Listav.
990 þ. Fæst gegn yfirtöku á láni, 645 þ.,
+ sölul. Afb. 18 þ. á mán. S.661 9778.

Óska eftir Skoda Octavia Combi 2.0l
diesel ssk. árg. ‘06 eða nýrri. stgr. S.
866 5971.

Græna þruman

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

Engin útborgun

Skoda Oktavia Station árg ‘01 2,0 4x4
ek. 141 þús. nýssk. Ásett verð 990 þús.
áhv. 820 þús. Fæst gegn yfirtöku á láni
Uppl. í s. 660 4034.

Skoda Fabia ‘00 Nýskoðaður-vel með
farinn. Nýjar bremsur mm. Verð 290
þús. Uppl. í s. 8939019.

Toyota Yaris ‘04. Ek 40 þús. Sumar/
vetrad á felgum fylgja. Í mjög góðu
standi. Uppl í s 861 5338.

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

Bílar til sölu

M.Lancer 1300 árg.’00 ek. 154þ. Sk.
‘10. Heilsársd. Verð 300þ. Uppl. 861
4813

Til sölu Ford Explorer árg 2007 ek
34,000,km, leður 7manna 20“ felgur og
aukafelgur, sjálfsskiptur, mjög fallegur
bíll, skoða skipti, uppl 860 1998.

Til sölu Honda Shadow 750, 2005
módelið ekið um 3000 mílur, nýkomið úr smur, ný framfelga og margt
margt fleira. Verðhugmynd 640 þúsund, skoða skipti. Upplýsingar í síma
847-9815 Palli

Toyota corolla ‘06, bsk, ek 66þ km,yfirtaka á góðu láni. 1300þ kr. uppl.
6939937

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

Vélsleðar

Tölvur

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
Lexus GS 300 2002 ek. 215þ.km ný
nagladekk leður lúga gott eintak Tillboð
1499.000,- ásett verð ( 2290.000-)
uppl. í síma 848 4490.
Til sölu Ford 150 king ranch árg.2003
ekinn 80þús. km. Uppl. í s. 691-8921

Verð 850 þús.

Dodge Ram 1500, 44“, ‘96. Ek. 90þ.
318 vél, 5,2l bensín. Loftlæstur. Dana
60 framan og 14 bolta chevy aftan.
350l aukatankur. 38“ dekk á felgum
geta fylgt með. S. 698 4945.

Kerrur

Bílar óskast

Nýleg 2ja sleða kerra til sölu (fleti).
Uppl. í s. 898 3228.

Land Cruiser 120

Óskast árg. ‘04-08. Sjálfsk. Lítið ekinn,
hvítur/silfur. S. 899 9497 / 897 7006
Óska eftir ML Benz, Pajero, LC 100
árg’98-’02 á góðu verði. Uppl. í s.
862-1116
Óska eftir ódýrum bíl 20-60 þús. allt
kemur til greina. S. 699 3548.

Mjög góð kerra til sölu. Nýskoðuð. Verð
450 þús. Uppl í síma 8643000

Ný fjórhjólakerra v. 90þ.Einnig jeppakerra v. 30þ. S. 892 4624.
Land Cruser 120 GX 05 til sölu, skipti
á 90 Cruser árg 99-2002 uppl sími
8201553

Vinnuvélar

Subaru Impreza, sjálfskipt óskast, verð
300.þús.staðgr. uppl. í síma 897-4882

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

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

Land cruis. VX 90 ‘02 BENSÍN ek. 125
þús. Verð 1950 þús. Lán 1200 þús.
Uppl. síma 8936120

Cleantime 160 gólfþvottavél til sölu.
Uppl. í s. 772 2990.

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

Málarar
Þarftu að láta mála ?

Verðtilboð
eða
tímavinna.
Málningarþjónusta Egils. S. 868 5171.

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar

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

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

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

Hreingerningar

Dulspeki-heilun

Búslóðaflutningar S. 555
6363 & 899 7188.

Vöruflutningar

Þriðja augað

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

Spádómar

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

Húsaviðhald
Til sölu lítið notaður Langendorf malarvagn upplýsingar í síma 893-1686
Harley Davidson Road King Classic. árg
1999 Einstakt hjól ekið 6500 km Fyrsta
hjólið sem umboðið flutti inn. Er í toppstandi og með töluvert af aukahlutum.
Öll skipti. t.d. á fjórhjóli eða BMW hjóli.
Uppl 8216386

Sendibílar

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

Jeppar

Erum að rífa Benz S Class, VW Golf,
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo,
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer,
Citroen Berlingo, Hyundai H1 diesel, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl.
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 615 0888.

Tek að mér allar allar almennar bílaviðgerðir, ódýr og snögg þjónusta s.845
8023

Óska eftir Benz Sprinter, body bíl, má
ekki vera eldri en árg. ‘04. Uppl. í s.
863 5699.
ÁTT ÞÚ VEL MEÐ FARINN JEPPLING
EÐA STATION BÍL SEM ÞÚ ÞARFT AÐ
LOSNA VIÐ? ÉG GET STAÐGREITT ALLT
AÐ 700ÞÚS OG LÁTIÐ OPEL ASTRA
‘97 ÁRGERÐ, SKOÐAÐAN ‘09 Á NÝJUM
NAGLADEKKJUM UPP Í KAUPIN. S. 698
3361 FYRIR KLUKKAN 20:00.

Varahlutir

ÓDÝRT!!!!
BÍLAVIÐGERÐIR!

Óska eftir VW Golf , Polo, Toyotu eða
sambærilegum bíl ekki eldri en 1998,
hámarksakstur 150.000 km. fyrir
250-350 þús staðgreitt. Upplýsingar
Sigurpáll 895 3507

Óska eftir að kaupa notaðan vel með
farinn Camplet tjaldvagn. Vinsamlegast
sendið nánari upplýsingar um verð og
tegund á netf: vs50@simnet.is

Nagladekk á stálfelgum til sölu, svo til
ný, voru á VW Polo, stærð 185x65x14.
kr. 25.000. Sími 893 2362.

Viðgerðir

Vantar Jeppling, Honda CR-V eða samb.
Verð 300-500 þús. Uppl. í síma 6617161

willys cj7, óskast skoða allt. s.6982086

Dekkjaumganur fyrir Landcruiser 120 Til
sölu dekkjaumgangur á álfelgum dekkin hálfslitin en felgurnar líta mjög vel út.
Verð 59 þúsund. Upp.í8999968

Til sölu nánast nýjar Somero laserstýrðar steypuútlagningavélar. Laserar
fylgja með. Fást á góðu verði. Uppl. í
s. 772 2990.

Vy-þrif ehf.

Lyftarar
Linde R16 og R20 vöruhúsalyftarar til
sölu. 97 og 98 árgerð. Fást á góðu verði.
Uppl. í s. 772 2990.

Bátar
Lína til sölu, 11 bjóð í bala og 25 tómir
balar. Uppl. í s. 861 0096 & 581 1979.
Til sölu Nissan Trade H100 árg. ‘00, ek.
156 þ.km, lítill og lipur minnaprófs bíll í
góðu lagi. S. 895 8140.
Til sölu Kangoo árg. ‘02 ek. 172þ 6 dyra
s/v dekk v. kr. 249þ uppl. 8228983

Hópferðabílar

DNG. Óska eftir að kaupa DNG handfærarúllu, helst 6000 týpu. Uppl. síma
821-2545
Til sölu gúmmíbátur og kerra. Einnig er
til sölu Benz árg. ‘80, gullmoli. Uppl. í
s. 849 3230.
Tvær handfærarúllur óskast, handsnúnar. Uppl. í s. 897 2249.

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

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

Trjáfellingar

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

Bókhald

Til sölu Grásleppuleyfi. 13 brt. Uppl. í
s. 898 4620.
Landcruiser 120 diesil. Árg. ‘06. Sjálsk.
Ek. 105 þ.km. Verð 3.990.000. Áhv.
3,4 millj. Skipti á ódýrari. Uppl. í síma
822 8750.

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

Renault master, 17 manna, árg. 02 í
toppstandi, sk. ‘09 og hópf. sk. ‘09,
ek. 250þ.km. Mjög góður bíll, v.aðeins 1490þ., 650þ. áhv. Möguleiki á
greiðsludreifingu á útborgun. Uppl. í
s. 858 5810.
LANDCRUISER 120 GX - SKIPTI EÐA
LÁN. Árg. 03, dísel, sjálfsk. 33“ dekk.
Toppbíll. 822-4850

TÓMAS BÓKARI &
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

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

Vörubílar

Tek að mér að færa bókhald og skila
uppgjöri til endurskoðanda, fyrir minni
fyrirtæki og félagasamtök. Uppl. í síma
822-3708

www.trukkur.is

Óskum eftir vörubílum og vinnuvélum allskonar á skrá. Allar tegundir
koma til greina. Vinsamlegast sendið myndir af tækjum, ásamt fastanúmeri/vinnuvélanúmeri á: trukkur@trukkur.is, Örn sími 893-8327

Bókhaldsstofa Óskars
Sigurðssonar ehf.

S.557 6672 & 865 9328 sigurdsson.
oskar@gmail.com www.gummisig.
com/oskarsig

Óska eftir eldri vörubíll með krana.
Upplýsingar í síma 696-4345
Pajero
99.
Topp
eintak.
Dísel,sjálfskiptur,dekk 33“ Ek.145.
þ. Mikið endurnýjaður. Verð 990.
þ Áhvílandi bílalán 800.þ., mán.gr.
40.000. Uppl. Í s. 660 9610

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

Fjórhjól
Er með Can-Am Outlander 650 ‘08 til
sölu tveggja manna uppl. í s. 8472736

Þjónusta

4 stk. álfelgur af Landcruiser 90 verð
39þ. Uppl. í s. 862 1755.

Til sölu

Bókhald
og
Fjármál
Bókhald,skattskýrslur,fjármálaráðgjöf S
8425500 www.simnet.is/bfm

Flísalagnir og múrverk

Vönduð vinna. Hörður Hafsteinsson
ehf. S. 898 0565.
Alhliða endurbætur og viðhald húsa,
viðgerðir og viðbætur. Vönduð vinna.
Tilboð eða tímavinna, uppl. í s. 894
2523.
Trésmíði. Get bætt við mig verkefnum í
viðhaldi húsa, þök, glugga, innréttingar,
parket ofl. Uppl. gefur Kristján í s. 892
0053.

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

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

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

Pípulagnir

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

Húsaviðhald!

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

Húsaviðgerðir

Iðnaður
Pípulagnir

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

Viðgerðir

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

Nudd
Góðir tekjum. fyrir farandnuddara.
Ferðanuddstólar í tösku á 25 þ. Einnig
ferðanuddbekkir á 45 þ. Uppl. í s. 860
0812 Rósa.
Whole body massage. S. 841 8529.

Hljóðfæri
3      o SKRIFSTOFA AÚBINDINGIS

Viltu læra á píanó? Tek að mér einkakennslu á píanóleik. Nánari uppl. í s.
823 1284.

Tek að mér viðgerðir á pípulögnum í
heimahúsum. Ódýr og fljót þjónusta.
Kem samdægurs. s. 659 6729.
Vanur uppsetningu glugga og hurða,
parketlögn ofl. Guðlaugur í síma 8980503
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Óska eftir 1400 lengdarmetrum af 1x6“
timbri, má vera notað. Uppl. í s.8937803

Rafvirkjun
Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd Uppl.
gefur Sverris í s. 618-7001

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

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Verslun

Heilsuvörur

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

Snyrting

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Heilnudd Heilnudd. Uppl. í s. 616
7232.

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

Stigamaðurinn ehf.

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

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

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

Þvottavélar

Aloe Vera 9 daga hreinsikúr. Uppl.
veitir Kolbrún í s. 895 1735 & kollao@
simnet.is

Til sölu yfirfarnar þvottavélar og þurrkarar Tökum bilaðar upp í. Einnig mjög
ódýrir VARAHLUTIR í þvottavélar. S. 847
5545. OPIÐ um helgina.

Frístund krossgátublað

Fjölbreyttar og vandaðar krossgátur fyrir
alla. Fáanlegt á flestum blaðsölustöðum. www.fristund.net
Til sölu, amerískt sófasett, 3+1+1. Kr.
35 þús. Einnig svartur leðursófi 3ja
sæta(stór) Kr. 25 þús. Uppl. í S. 898
5226.

Blek.is

Útsala á blekhylkjum 40% afsl. Blek.is
Ármúla 32 S: 544-8000
Bílskúrsmarkaður að Norðurstíg 10.
Opinn laug., sunn. og mán. frá 2-5.
Uppl. í s. 849 3230.
Ísskápar til sölu, allar stærðir. Einnig
sjónvörp og örbylgjuofnar. Lítið notað.
Uppl. í s. 899 9968
Minkapelsar og refapelsar, mjög ódýrt.
S. 551 2596 & 868 2726.
Básamottur, nótuð plastborð, plast í
fjárhús, (dallas) girðingar, járnrimla
girðingar, útileiktæki, hjólabrettarampar, og m.fl. www.johannhelgi.is S. 565
1048

Óskast keypt
Óska eftir að kaupa smíðajárn, I bita,
prófíl og vinkla. Einnig einangrun,
grindarefni, klæðningu og loftaefni.
Ýmsir afgangar koma til greina, einnig
vantar ýmis verkfæri til járn- og trésmíða. Sími 896 0700.
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda Brons
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

Útsala!

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

Kínversk húsgögn. S. 551 2596 & 868
2726.

Hljóðfæri

Útsala!

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

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

Til sölu Golden Cup harmonikur.
Harmonikukennsla. Sími 824 7610 &
660 1648.
Gibson gítar rafm., eða kassa óskast
keyptur. Uppl. í s. 892 4624.

Til sölu

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

Vélar og verkfæri
Skæralyfta Skyjack bensín, Notaðar rafsuður, stór bandsög og standborvél.
Gott verð og ástand. Uppl. í síma
8240672

Bílalyfta

Óska eftir bílalyftu 2 pósta. Uppl. í s.
699 8330.

Til bygginga
Herrar

Mýksta afmælisgjöf til frúarinnar er pels
frá Jakob. Sími 421 1661.

Sökkulstöðir verð 100 kr. stk. Zetur verð
150 kr. stk. Stál undirsláttarstoðir v.
1500 kr. stk. S. 892 4624.

Námskeið

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

Nudd
Nudd - Japanska baðið

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

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

Undirburður fyrir hesthús - Saxaður
hálmur 20-25 kr kílóið þurrefni 70 til
80% Mjög ódýr og góð vara. Sími :
869-2241

Herbergi til leigu við Kleppsveg. Uppl. í
síma. 553-2736

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Snyrtilegt herbergi til
leigu, 107 Rvk,

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

Húsnæði í boði
Herbergi í 101!

Húsgögn
Gott sófasett 3+2 til sölu. 35 þús. staðgreitt. Sími 846 7851.

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

Antík
Nýjar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og
öll ljós fylgja.
Upplýsingar í síma 699 6464

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

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

Til sölu Miniature Pincher
hvolpar!

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

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.

Hestamennska

Flott 2.herb. 65fm íbúð á 1.hæð í
Arnarhrauni Hfn. með sér inngang,
þvottahús, geymslu. sérbílastæði. Afg.
pallur, ísskápur, uppþvottavél. gæludýr
leyfð. Leiga 99þús+hiti,rafmagn. Uppl.
S 820-3880

A POKÓJ DO WYNAJECIA. OD ZARAZ
VLICA HÁTEIGSVEGUR 105 REYKJAVÍK.
TELEFON 847 1243.

Lindarvað 110 Rvk

Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK. Long term
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT
TV, laundry room. Price from
35.000 ISK. Dalshraun HFJ &
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.

20fm herb. á sv. 101 til leigu. Uppl. í
s. 898 1900.
Endaraðhús á bestastað á Selfossi til
leiguf.m. 1.mars nk.Húsið er152m2
með Bílsskúr. heitump. og stórumpalli.
lóðafg. leiguv.125þúspr mán.Langtímal.
einungis í boði. uppl ísima.:661-1762
Herb. til leigu í Hfj. Öll aðstaða innifalin.
Eldhús, þvottahús, WC, sturta. Einnig
er TV og internet aðgangur. Uppl. í s.
895 8843.
Vönduð 4 herb. íbúð á 2 hæð til leigu
í 105. Aðeins reglusamt fólk kemur til
greina. S. 557 4040.
Herbergi í 111(Hólahverfi) Til leigu ,
salerni og sturta! Aðeins reglusöm og
róleg manneskja kemur til greina !
Uppl. 864-9296
Raðhús í Áslandi Til leigu bjart og
skemmtilegt 4urra svefherbergja, nýlegt
185fm enda-raðhús með palli & útsýni
yfir Hf. & nágr. Laust samkv. samkomul.
Uppl. í síma 8638372 & 8610655
Björt og góð 90fm, 3 herb. íbúð m/
sér inngangi í 108 Rvk. Þvottahús og
geymsla á hæðinni. Langtímaleiga
100Þ á mán.Uppl. í s. 896 3373 &
567 2205.
Góð 2gja herb. íbúð til leigu í Furugrund
Kóp. Öll húsgögn geta fylgt. Laus fljótl.
S. 699 4368
Til leigu 67 ferm. 2. herb. snyrtileg
íbúð í litlu fjölbýl i í Seljahverfi(109).
Stofa,hol,svefnh.,eldhús,baðh. sturta/
baðkar,þvottah. og svalir. Húsgögn geta
fylgt. Leiguverð kr 80 þús. með hússjóði. Íbúðin er laus. S. 895 8956.
Notaleg 3 herb. 72 fm. íbúð í Grafarvogi.
Langtímaleiga. v. 80 þús. Uppl. í s. 894
2523.

SKEIFUR- SKEIFUR

Framleiðum og seljum skeifur og
skafla verðdæmi 1730 kr. gangurinn
með sköflum sendum um allt land eina
Íslenska skeifuframleiðslan VELJUM
ÍSLENST - Helluskeifur Stykkishólmi
sími 893 7050.
Úrvalshey í stórböggum. Er staddur 100
km frá Rvk. Sanngjarnt verð. Uppl. í s.
663 6666.
Góðir spænir til sölu. S:8918655

Skemmtanir

Mosfellsbær, einbýlishús. Íbúð til
leigu. Sérinngangur, flott útsýni. Sími
8917040.
Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð,
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og internet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824
6692.
Falleg 2 herb. íbúð í Grafarvogi.
Sérinngangur. Uppl. í s. 663 4374.
Ódýr og björt herb. með öllum húsbúnaði og nettengingu. Í sameigin eru 5
baðherb, þvottahús og eldunaraðstaða
ásamt 50 ferm setustofu. Bjarni s.
663 9309.

Atvinnuhúsnæði

Óska eftir skrifstofu/atvinnuhúsnæði
ca. 30-40fm í Hfj. Uppl. í s. 661 3700.

Glæsileg útsýnisíbúð til leigu. Íbúð er
103fm 3-4 herb. á sv. 221 HFJ. Stutt
í skóla. Laus 1.feb. Myndir á www.
blogcentral.is/erluas. Opið hús 24.jan
kl 14-15. Verð 120þ + rafmagn. Uppl.
í s. 6642200

20 fm íbúðarherb. í miðbæ Rvk. Leiga
65þ. með hita. 2 herb. íbúð í tvíbýli,
Hfj. Leiga 77þ. með hita. S. 555 4968
& 821 4979.

Ca. 40-60 fm. sumarhús. Nýtt-notað
eða í smíðum. V/ód. gám. S. 565 6024
& 897 7006.

2 herb.Íbúð m/mubl. í 101, laus strax.
uppl. s 892 2984 eða maddyhilm@
gmail.com 2 room apt. incl. furniture in
101. Available now. Inf: maddyhilm@
gmail.com

Björt og vel skipulögð 40fm íbúð á
Barónss. 101R Leiga 70þ uppl. í síma
8423257

Glæsilegt herb. í hjarta miðb. Sími
8656750.

Óskast til flutnings

Til leigu á besta stað v/ Helluhraun
Hafnarfirði 200fm + 90fm öflugt milliloft. Mikil lofthæð, Innkeyrsludyr h4,5m.
Laust. Sanngjörn leiga kr. 240.000.
S.898-3420

1 herb. 30fm íbúð í háskólahv. með
húsg., hita, rafm. og internet. innif. S.
692 4284.

2ja herb. íbúð í Hraunbæ Rvk. Nýleg,
sérinngangur.
Langtímaleiga.Laus.
S.8983420

Sumarbústaðir

62 fm. stúdíóíbúð á besta stað í miðbæ
Rvk. laus til langtímaleigu. Leiga 85 þús.
á mánuði. 2 mánuðir greiddir fyrir fram.
Hússjóður, rafmagn og hiti innifalinn í
leigu. Upplýsingar í síma 661-3707.

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

101 Rvk. - Hfj.

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

Til leigu vel skipulögð 2-3 herbergja
íbúð í miðbæ hfj. uppþvottavél fylgir.
leiga 80þús. S:8697081

Til leigu stúdíó íbúð í Kóp. Uppl. í s. 860
1896 e. kl. 15

80 fm, 3 herb. íbúð til leigu á
Hjarðarhaga. 107 Rvk. S. 551 4981 &
692 8226.

Dýrahald

5 manna fjölskylda óskar eftir stálpuðum Labrador á gott heimili. Upplýsingar
í síma 6699310.

Til leigu 2ja herb. góð íbúð í 101 Rvk.
Vel staðsett, 10 mín gangur í HÍ. Leiga
85þ./mán. Uppl. í s. 892 1967.

101. High quality room w. shared facil.
Tel. 8656750.

Heimilistæki

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

15 fm. HERBERGI miðsv. í 101. Eldh.,
bað, wc, m. 1 öðrum. V. 30-40 þ. S.
867 4280.

Skápapláss, útsýni. Gott kvistherb. á
Skólav. til leigu, s. 8657661.

Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Salad Master pottasett til sölu. Uppl. í
síma 6153019

Stutt frá HÍ - Aðgangur að sturtu, wc,
eldhúsi og þvottav. Aðeins reglusamt
og reyklaust fólk. 42.500 á mán. Rafm/
hiti innifalið. Uppl. s. 862 2336.

Snyrtileg 2ja herb íbúð til leigu í R 109.
Reykl og reglus. Sími 6951790

LAGERSALA Lín Design. Mikið úrval
rúmteppa, púða, dúka, rúmfatnaðar ásamt mörgu öðru með allt að
80% afslætti. Malarhöfða 8, fyrir aftan
Ingvar Helgason Opið föstudag 16-20
& laugardag 10 - 14. www.lindesign.
is/lagersala

Húsgagnaviðgerðir

Til leigu nýleg 3 herb. íbúð í Grafarholti.
Lyftuhús og bílskýli. Langtímaleiga.
Verð 100 þús. Uppl. í s. 496 0275 &
892 0444.

Ný 4. herb. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
með sérinngangi til leigu. Laus strax.
Leiga 140 þús á mán. Uppl. í s. 848
9992, Kristinn.
Björt og falleg, nýlega standsett 90fm,4
herb. íbúð í Básendi, Rvk. 108 m.rafm.
& hita, ADSL,s éringangur, þvottavél,
húsgögn. Laus strax. V. 130 þ. S. 820
4344.
3ja herb. nýl. standsett íbúð til leigu í
Hraunbæ. Hússj.og hiti innf. Laus strax
og langtímaleiga. Uppl. í s. 862 5578.
101 RVK. Falleg íbúð til leigu í miðbænum. Íbúðin er 58fm. Hægt að leigja
með húsg., 110 þús.+1mán.+trygging.
S. 664 0309.

Óska eftir húsnæði fyrir fornbíla 80100fm. Greiðslug. 70-80þ. á mán. S.
899 4096.
Til leigu 210 m2 nýlegt og snyrtilegt
iðnaðarhúsnæð við Hvaleyrarbraut í
Hafnarfirði með tveim stórum innkeyrsludyrum 3,45 x 3,70. Hagstæð
leiga. s. 7722200
60fm 3 herb. íbúð í hfj til leigu, 1 herb.
og þvottahús í kjallara. laus strax, 90þ.
á mán. m. rafm. + hita. Ískápur og fl.
S. 866 0734.
84 fm. 4. herb. íbúð miðsv. HFJ. 110
pr. mánuð. Laus um m.mót. Uppl i
892 3302.
Til leigu 80m2 iðnaðarhúsn. með 4x4m
hurð í Hafnarfirði. Uppl. í 6934704

SÖLUMANNESKJA ÓSKAST til að selja
vandaðar bækur í síma. Árangurstengd
laun Sendið fyrirsp. og uppl.á sigurdur@talnet.is Öllum svarað.

Geymsluhúsnæði
Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

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

www.buslodageymsla.is

geymslur.com

Bílskúr

30-120 fm geymslu- og atvinnuhúsnæði til leigu í Gbr. Uppl. í s. 844 1011.

Til leigu, 24fm, h. og rafm. innif. 25þ. er
í Hfj. S. 661 7216 - til sölu píanó 50þ.

Studio íbúð og herbergi með privat baðherbergi til langtímaleigu að
Staphrauni 2, Hf. Allt innifalið, frítt
internet. S: 893 6060

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

Nýlegt einbýli, par- eða raðhús óskast
frá 1. feb. amk. 4 svefnherb. s. 867
6513

Gisting
Fullbúin 3 herb íbúð til leigu í lengri
eða skemmri tíma. uppl www.annholt.is

GISTING Í
KAUPMANNAHÖF TILBOÐ

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Gistinóttin á aðeins 750
dkr fyrir 3ja herb. íbúð fram til 1. apríl
2009. Nánari uppl. í s. 891 8612, +45
27111038 www.stracta.com eða annalilja@stracta.com

Óska eftir tveim vönduðum stálsmiðum
með góða reynslu í mannvirkjagerð.
Næg vinna framundan fyrir fagmenn.
Benedikt Sveinsson S. 848 9710.

Fyrirsæta #1 óskast

Chat.is leitar samstarfs við „fyrirsætu
#1“ sem er lagleg, kvenlega vaxin og
kynþokkafull kona, 22-28 ára. Nánari
upplýsingar á www.chat.is (atvinna).

ATVINNA Á ÍSLANDI

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

Atvinna óskast
Múrari getur bætt við sig verkefnum.
Flísar, veggir, viðgerðir og fl. S. 867
0952
24.ára fjölskyldumaður óskar eftir vinnu,
er með mikla reynslu af ýmissi trésmíði,
en skoða ALLT. S:866-2655
Getum bætt við okkur verkefnum í
nýsmíði og viðhaldsverkefnum. Uppl.
gefur Benedikt í s. 892 1079.

Einkamál

Símaþjónusta
Spjalldömur

Atvinna í boði

S. 908 6666.
opið allan sólarhringinn

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

Óska e. 2 herb. íbúð í Árbæ, Höfða
eða Breiðholti. Greiðslug. ca. 80þ. er í
traustri vinnu. Jóhann s. 864 5497.

Stýrimaður vanur togveiðum óskast
strax á 103tonna bát sem gerður er út
frá Þorlákshöfn. S. 862 4249.

Gista.is / S. 694 4314

Reglusöm fjölskylda óskar eftir 3-4
herb íbúð í Reykjavík eða nágrenni.
Uppl í S:8576749

Reglusamur einstaklingur óskar eftir
íbúð til leigu miðsvæðis. S. 857 2690.

Tveir öflugir „face to face“ sölumenn til
fyrirtækja óskast til mið-Evrópu út árið.
Árangurstengd laun (í evrum) og alvöru
ævintýri. Allur kostnaður greiðist af
sölumönnunum sjálfum. Umsóknir og
fyrirspurnir sendist á netfangið bjorn@
ritverk.is

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

Óska eftir að kaupa mikið veðsett
einbýli eða rað-/parhús á höfuðborgarsvæðinu. Hámark 35 milljónir. radherra@gmail.com

Óska eftir 3-5 herb. íbúð í Mosó.
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
660 6707.

Vélavörður

Til leigu 340 fm atvinnuhúsnæði, við
Selhellu, 8m lofthæð + skrifstofur.
Uppl. í s. 896 2908

Til leigu 4ra herb. íb. Skugga 101R,
svalir, bílsk. 150þ. mán+hússj. m/hita.
S824 9098

Húsnæði óskast

Getum bætt við okkur góðum hársnyrti
og nema. Uppl. í síma 896 3963,
Særún og Systa.

Óska eftir konu með reynslu af börnum
til að passa 8 mánaða barn stöku sinnum. S. 6599508

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

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

Sparta hárstofa
Laugarásvegi 1

Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 20 mín. sunnan Hafnafjarðar.
Uppl. í s. 894 0431.

105 Laugardalur Ljómandi 4-5 herb.
íbúð á Rauðalæk. Hentar fjölskyldu
eða samhentum vinum. Upplýsingar í
s. 892 0104.

Leigjendur, takið eftir!

Trésmiðir

Vanir utanhúsklæðningum óskast.
Íslensku kunnátta skilyrði. Uppl. í s.
896 5767

Vélavörð vanann netaveiðum vantar á
280 tonna netabát frá Grindavík. Uppl.
í s. 426 8286.

Bílageymsla s. 864 3176.

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.

Humarhúsið

Óskum eftir metnaðarfullum matreiðslumönnum og þjónanemum.
Upplýsingar á staðnum, Amtmannsstíg
1

Hljómsveitarhúsnæði til leigu. Uppl.
rkraf@internet.is

Breiðholt - Bakkasel 3 herb. 92fm kj.
í raðhúsi. laus 1.feb. leiga 105þús. +
rafm. Uppl. í s. 691 4242.

4ra Herbergja íbúð í Hfj. Til leigu
98fm íbúð í fjórbýlishúsi í Hafnarfirði.
Sérinngangur. Leiga 120þ. Uppl.865
7101

Móttaka - Hótel
Starfsmaður í móttöku óskast
í fullt starf. Íslensku og ensku
kunnátta skilyrði, menntun eða
reynsla af hótelstörfum.
Umsókn sendist á : linda@
odinsve.is Hótel Óðinsvé s.
511 6200

Sala grill óskar eftir kraftmiklu fólki
eldri en 20 ára í kvöld og helgarvinnu.
Nánari upplýsingar eru einungis veittar
á staðnum. Sala grill, Rjúpnasalir 1.

Til leigu

101 Skjöldur
Óskar eftir að ráða hárgreiðslufólk, snyrtifræðinga
og nuddara.
Áhugasamir sendi umsókn á
vala@101skjoldur.is

FERÐALÖG

Á seglbretti Stuð á sjónum í Mikisfirði.

Gullgrafararnir eru af hinu
ýmsa þjóðerni. Í búðunum eru
Ástralar, Danir, Norðmenn og
Svíar. Þeir drekka allir íslenska
mjólk út í kaffið en skilja ekkert
í þeirri íslensku áráttu að blanda
saman súkkulaði og lakkrís í sælgæti. Twin Otter-flugvélar frá Ísafirði eru tenging þeirra við fersk
matvæli, læknisaðstoð og hinn siðmenntaða heim.
Eftir að hafa átt gott samneyti
við þessa gullgrafara og haft afnot
af hátæknilegum kamri þeirra,
sem brennir það sem í hann er
látið, gerðust gullgrafararnir svo
rausnarlegir að skutla hópnum á
þyrlu til baka í Auroru. Að launum þáðu þeir boð í veislu um borð
í skútunni um kvöldið.

Á firðinum
Á fimmtudeginum færum við
Auroru í annað skipalægi í firðinum. Veður er gott, það er heiðskírt, logn og það er fögur sjón að
sjá jakana líða hjá í öllum sínum
formum á meðan við siglum á milli
þeirra.
Eftir að akkerum hefur verið
varpað finna leiðangursmenn og
konur sér ýmislegt að sýsla við.
Sumir róa kajökum milli jaka á

Tignarlegt landslag Það er skemmtilegt að fara í kajakferð um fjörðinn.

lygnum firðinum, aðrir fara í land
í leit að inúítarústum og ísbjörnum
á meðan enn aðrir láta gúmmíbát
draga sig á brimbretti eftir firðinum og stökkva svo af mastri Auroru ofan í hrollkaldan sjóinn.

út úr kófinu, virðist stefna á fjall,
tekur krappa beygju og sækir bormennina skömmu eftir að við höfðum kvatt þá.
Við tökum stefnu beint niður
jökulinn og göngum í línu og með
ísaxir því á jöklinum eru djúpVel þeginn aukadagur
ir vatnssvelgir faldir undir snjóSamkvæmt lauslegri ferðaáætlun brúm. Við stefnum á Kangerdlugser markmiðið að ná til Ísafjarðar suaq og Skærgården-innskotið í
leit að grænlenskri veiðistöð
seinni part laugardags. Eftir að
hafa ráðfært sig við veðurstofsem þar er að finna.
EKKI
una tilkynnir Búbbi, öllum til MISSA AF
ÞESSU Yfirgefin grænlensk veiðistöð
mikillar gleði, að það sé ekki
ráðlegt að leggja af stað yfir
Landslagið í SkærgårdenGrænlandssundið fyrr en á lauginnskotinu er jökulsorfin hvalbök
ardaginn. Þetta þýðir að við fáum úr gabbrói og dregur það nafn sitt
einn dag til viðbótar á þessum af því að norrænum landkönnuðmagnaða stað.
um þótti náttúrunni þar svipa til
Þann dag nýtum við til þess að skerjagarða í Skandinavíu. Yfirganga yfir jökul yfir í næsta fjörð, borð bergsins er mjög hrjúft og
Kangerdlugssuaq. Þangað er rétt þar sem nánast enginn gróður
um tíu kílómetra löng ganga frá vex á þessum slóðum er viðnám
Mikisfirði. Það tekur okkur lang- við sóla gönguskónna svo mikið
an tíma að ganga þessa vegalengd að hægt er að ganga auðveldlega
því margt ber fyrir augu á leiðinni í miklum bratta.
og ærin tilefni til að veiða myndaKangerdlugssuaq-svæðið hefur
vélina upp úr bakpokanum til að löngum verið þekkt á meðal grænmynda stórbrotin fjöll og ísfyllta lenskra veiðimanna og hafa verið
firði. Á jöklinum hittum við á bor- gerðar nokkrar tilraunir til að
menn, starfsmenn gullgrafaranna, koma þar upp varanlegri byggð.
sem eru að pakka saman eftir Síðasta tilraunin var gerð árið
sumarið á jöklinum. Þyrla birtist 1966 þegar veiðimenn settust að

on eða Køben!
Kaupmannahöfn
um páskana

Páskaferð til
London

8.–12. apríl
Fararstjóri: Selma Grétarsdóttir
Verð á mann í tvíbýli

8.–12. apríl
Fararstjóri: Þóra Karítas Árnadóttir
Verð á mann í tvíbýli

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
gisting á 4* hóteli með morgunverði og gönguferð
um Kaupmannahöfn undir íslenskri fararstjórn.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting
á 4* hóteli með morgunverði og gönguferð um London
undir íslenskri fararstjórn.

95.900 kr.

Nánar á www.expressferdir.is
og í síma 5 900 100
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86.900 kr.

í yfirgefinni bandarískri veðurstöð. Þeir veiddu mikið af sel,
náhval og ísbjörnum og áratugina
á eftir höfðu menn oft vetursetu í
húsunum. Í dag er veiðistöðin lítið
nýtt, flest öll húsin í niðurníðslu
og magnið af rusli á svæðinu yfirgengilegt.
Tíminn er að hlaupa frá okkur
þegar við komum skyndilega auga
á nokkur hús ofan á hvalbökunum í
Skærgården-innskotinu. Við höfðum verið vöruð við því að þar væri
rusl út um allt kringum húsin en
magnið kom okkur samt sem áður
á óvart. Þarna eru barnaskór, leikföng, dýrabein, jafnvel hljóðfæri
og ýmsar umbúðir, þar á meðal
nokkrar frá íslenskum framleiðendum.
Þegar við forvitnuðumst um
ástæðuna fyrir öllu þessu rusli
hjá Grænlandsfróðum var okkur
sagt að á Grænlandi tíðkist að
henda öllu rusli út um gluggann
því snjórinn sem þar er tíu mánuði á ári hylur það jafnóðum.
Við lítum í kringum okkur í
veiðistöðinni, kvittum í gestabókina sem er heillegur flísalagður
veggur í einu húsinu áður en við
þurfum að snúa við í Auroru. Við
göngum sömu leið til baka í kapp-

hlaupi við myrkrið því við viljum helst ná um borð í skútuna í
björtu.

Töflufundur í skútunni
Á laugardagsmorguninn er haldinn sjóveikistöflufundur um borð í
skútunni. Minnugur siglingarinnar til Grænlands ætlar hópurinn
ekki að láta sjóveikina ná tökum
á sér. Fólk skiptist á töflum og
plástrum og sér til þess að allt sé
tekið í tæka tíð áður en veltingurinn hefst. Þessi fyrirhyggja skilar
árangri og flestir komast að mestu
leyti þrautalaust í gegnum þá 36
tíma sem tekur að sigla til baka í
mótvindi til Ísafjarðar.
Það er þreyttur, ánægður og
hálfringlaður hópur sem stígur á
land í Ísafjarðarhöfn um miðnætti.
Fæstir höfðu komið til Grænlands,
enn færri farið á sjó en allir komu
til baka með fyrirheit um að sækja
Grænland heim aftur við fyrsta
tækifæri og kanna frekar þá miklu
möguleika sem þar er að finna
fyrir útivistarfólk. Grænlandsvírusinn tók sér bólfestu í hugskoti
þeirra sem ekki voru þegar sýktir
af honum. Hann lýsir sér þannig
að menn sjá Grænland í hillingum
jafnt á nóttu sem degi.
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HELGI Í HÖFUÐSTAÐ NORÐURLANDS
Enginn verður svikinn af helgarferð til Akureyrar. Öﬂugt menningarlíf, veitingastaðir á heimsmælikvarða og kjöraðstæður til útivistar eru
meðal þess sem bærinn hefur upp á að bjóða. Hér er sitthvað sem menn ættu ekki að láta fram hjá sér fara.
Listagilið
Mekka myndlistar á Akureyri er
í Kaupvangsgilinu eða Gilinu sem
stundum er einnig nefnt Listagilið
af þessum sökum. Ber þar helst að
nefna Listasafnið á Akureyri sem
alltaf er gaman að heimsækja. Um
þessar mundir stendur þar yfir
sýning leirlistakonunnar Margrétar Jónsdóttur, Hvítir skuggar.
Ferð á Listasafnið má fylgja
eftir með því að kíkja í fleiri gallerí í Listagilinu. Jónas Viðar Gallerý er í sama húsi og Listasafnið
og hið framsækna en smáa Gallerí box er innan seilingar. Eftir
sýningarröltið er síðan ómissandi
að hvíla lúin bein á Café Karólínu,
kaffihúsi menningarvitanna, og fá
sér kaffisopa, kakóbolla eða vínglas.

sér ákveðið hráefni og velja síðan
þá kryddblöndu sem þeim líst best
á. Að auki er boðið upp á sjávarrétti með japönsku ívafi og þar
með besta sushi-ið í bænum.

Leikhúslífið
Leikfélag Akureyrar og sýningar
þess hafa svo mikið aðdráttarafl
að fólk kemur til Akureyrar gagngert til þess að fara í leikhúsið.
Verkið Falið fylgi var frumsýnt í
Rýminu á dögunum og 20. febrúar
hefjast sýningar á uppistandsverkinu Fúlar á móti í samkomuhúsinu.
Kvöldstund í þessu gamla og fallega húsi svíkur engan og er frábær hápunktur Akureyrarferðar
eftir dag í Hlíðarfjalli eða á söfnum bæjarins.

Innbærinn

Besti bitinn

Elsti hluti Akureyrar kallast í daglegu tali Innbærinn. Það er gaman
að rölta um þetta gamla hverfi á
hvaða árstíma sem er og virða
fyrir sér öll gömlu húsin. Elsta
hús bæjarins, Laxdalshús, stendur
gestum opið á sunnudögum milli
kl. 13 og 17 og nú er þar sýning á
verkum myndlistarmannsins og

Á döfinni

Höfuðborg Norðurlands Á Akureyri er hægt að njóta menningar og matarlistar.

leikmyndahönnuðarins Finns Arnars. Sýningin stendur til 28. febrúar og samhliða henni er einnig uppi
sýning á vegum Leikminjasafnsins
um leiklist á Akureyri og Norðurlandi sem gaman er að skoða.

við að gramsa í gömlum hirslum
og máta föt sem komin eru til ára
sinna.

Hjartað í Vaðlaheiðinni
Þeir sem átt hafa leið um Akureyri
undanfarnar vikur hafa eflaust
tekið eftir risastóru, lýsandi hjarta
sem komið hefur verið fyrir í
Vaðlaheiðinni gegnt bænum. Nú
heyrist að ástfangin pör fari þangað í rómantíska göngutúra og sjálfsagt er fyrir ferðalanga að prófa

Snert á því gamla
Ein áhugaverðasta verslunin á
Akureyri er án efa antíkbúðin
Frúin í Hamborg. Í þessu gamla
húsi við Hafnarstrætið má auðveldlega gleyma sér í drjúga stund
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Enginn ætti að fara svangur
frá Akureyri því þar er að finna
úrval veitingastaða. Ein skemmtilegasta nýjungin er veitingastaðurinn RUB 23 í Kaupvangsgilinu.
Orðið RUB í nafni staðarins stendur fyrir kryddblöndur sem nuddað
er í matinn. Viðskiptavinirnir velja

það. Síðan er bara að reima á sig
kuldaskóna og arka af stað upp
hlíðina þar til komið er að hjartanu sem búið er til úr ljósaperum
og er á við knattspyrnuvöll í þvermál. Það ku vera einstaklega rómantískt að fá sér sæti í miðju hjartanu og horfa á ljósin í bænum.
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Tónleikar
Græni hatturinn er notalegur
tónleikastaður í hjarta bæjarins.
Laugardagskvöldið 31. janúar heldur KK tónleika þar ásamt hljómsveit og föstudaginn 6. febrúar er
röðin komin að Megasi og Senuþjófunum.
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Þjónn í súpunni. Leikfélagið og
veitingastaðurinn Friðrik V hafa
tekið höndum saman og bjóða upp
á skemmtilega uppákomu sem
samanstendur af þriggja rétta
máltíð og leiksýningu á veitingahúsinu Friðriki V í Kaupvangsstræti. Þjónarnir leika, leikararnir þjóna og allt ætlar um koll að
keyra. Næstu sýningar eru 28. janúar og 11. febrúar. Nánari upplýsingar á www.fridrikv.is.
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ÞAÐ VAR SVONA
SEM VIÐ HUGSUÐUM ÞAÐ

MEIRA PLÁSS
FYRIR FÆTURNA

VIÐ KYNNUM MEIRI ÞÆGINDI
FYRIR SAMA VERÐ
MEIRA SÆTABIL, NÝ SÆTI,
NÝTT AFÞREYINGARKERFI
NÝTT FARRÝMI

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Við höfum fækkað um eina sætaröð í öllum vélum
svo að nú er rýmra um hvern farþega. Við bjóðum
nýtt farrými, Economy Comfort, og höfum sett ný
leðursæti í öll þrjú farrýmin.
Þar að auki höfum við sett nýtt afþreyingarkerfi í
allar vélar. Hver farþegi hefur sinn eigin skjá þar

+ Skoðaðu á meira.icelandair.is

sem fjölbreytt úrval af efni er í boði án endurgjalds,
kvikmyndir, sjónvarpsþættir, tónlist og tölvuleikir.
Það var þannig sem við hugsuðum það. Við vildum
gera flugferðina að öðru og meira en því að komast
á milli staða.
Verið velkomin um borð.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll
Alltaf laus sæti

:MEDlll#Zmed#^h

www.ﬂybus.is

BSÍ , 101 Reykjavík ,

562-1011, main@re.is, www.flybus.is

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

JANÚAR 2009

SÝNING UM FERÐALÖG
VÆNTANLEG Í LAUGARDAL
Spennandi sýning verður í fyrsta
sinn á döfinni í vor í Íþrótta- og
sýningarhöllinni í Laugardal. Þar
mun sameinast á einum stað allt
sem viðkemur ferðalögum, frístundum og afþreyingu. Kjarninn
í Ferðalögum og frístundum er
„Ferðatorgið“ en þar geta meðal
annars ferðamálasamtök landsins
kynnt hvern landshluta fyrir sig og
ferðaþjónustuna þar. Ferðatorgið
hefur verið haldið sjö sinnum frá
árinu 2000 og er því ætlað að
vera markaðstorg ferðaþjónustu
á Íslandi. Sýningin Golf 2009
verður haldin samhliða sýningunni
en þar verður hægt að nálgast á
einum stað allt það nýjasta um
golfíþróttina. Sýningarnar verða í
Laugardalnum dagana 8.-10. maí
og nánari upplýsingar er að finna
á www.ferdalogogfristundir.is.

fyrir konur og karla

23 KÍLÓ

TIL SAMANS Á 3 MÁNUÐUM

SKYNSEMI
ÞÚ GETUR ÞAÐ LÍKA

Kristbjörg og Guðbjörg Sveinbjörnsdætur

María Másdóttir

Við systurnar ætluðum einungis á eitt námskeið en þau urðu þrjú og
árangurinn lét svo sannarlega ekki á sér standa. Misstum 23 kíló til
samans á þremur mánuðum. Það eigum við Gunnari Má þjálfara og
starfsfólkinu á Nordica Spa að þakka. Frábært aðhald, skemmtun, útrás
og vellíðan. Við gátum þetta og því getur þú þetta líka.

Frábær leiðsögn, frábær stöð og mesta aðhald sem hægt er að fá.
Betra en einkaþjálfun! Svo er líka fínt að kílóin fuku og orkan hefur
aukist og almenn vellíðan. Ég missti 6,2 kg á 4 vikum. Ég gerði þetta af
skynsemi og þú getur það líka!

MISSTUM

ÉG GERÐI ÞETTA AF

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til
að koma þér af stað á mjög árangursríkan
og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðsins
er að koma þér á æðra stig hvað varðar
líkamlega og andlega heilsu.

ÓDÝR GISTING Í LONDON OG
BERLÍN FYRIR FERÐALANGA
Gistiheimilin Generator Hostels
eru góður kostur fyrir ungt fólk
með lítinn aur til að spila úr. Þau
eru afar snyrtileg og vel staðsett,
í London er það á Russell Square,
rétt hjá Covent Garden, og í Berlín
er það í Prenzlauer Berg, örskot frá
Alexanderplatz. Hægt er að velja
um einkaherbergi eða kojuherbergi
og innifalið í verðinu er myndarlegur morgunverður auk sængurfata.
Síðast en ekki síst er líflegur bar á
gistiheimilunum þar sem er gaman
að kynnast öðrum ferðalöngum frá
ýmsum heimshornum.

1. vika – Orkuhleðsla
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi.

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest
út úr holla matnum sem þú ert að borða.

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun

Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
3 öflugir brennslutímar
2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara
Vikulegar mælingar
Ítarleg næringarráðgjöf
Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
Takmarkaður fjöldi
6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun
hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft.

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja
líkamann á náttúrulegan hátt.

Ný námskeið hefjast 2. febrúar
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða
nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

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

www.generatorhostels.com

Einstakir kínverskir Jafnvægi fyrir líkama og sál
listmunir
Tilboð á heilsutei, heilsumeðferð og heilsumleikfimi
-lá5t0tu%
10
r
afs
Kínversk áramót

utir
Feng Shui hlár
fyrir nýtt

•
•
•
•
•

Vasar
Diskar
Lampar
Pottar
Myndir
o.m.fl.

Opið mánudaga til laugardaga 10-18

Ár uxans
23-31. janúar
frí heilsuráðgjöf og leikfimi
Skeifunni 3j · Sími 553 8282 · www.heilsudrekinn.is

RAFMAGNSVERKFÆRI
2595- 5995BORVÉL 500W

6995-

HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 24V

HLEÐSLUBORVÉL 18V + 51 VERKFÆRI

9995-

HÖGGBOR /BROTVÉL 850W

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut
j
- Reykjanesbæ

2995-

HLEÐSLUSKRÚFJÁRN

9595-

BELTASLÍPIVÉL 900W

4795-

3595-

HLEÐSLUBORVÉL 12V

3995-

RAFMAGNSHEFILL

3495-

5995-

HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 18V

HITABYSSA 2000W M/6 HLU
HLUTUM
UTUM

39.900-

2595-

ALHLIÐASÖG - VELTISÖG

SLÍPIROKKUR 600W

STINGSÖG 350W
3 0W

9559FLÍSASÖG

4795FRÆSARI

5879HJÓLSÖG 1400W

16.795-

BÚTSÖG & BORÐSÖG 1200W

RAFSTÖÐVAR
ÖÐVAR
800W
2200W
5500W

239953999569595-

3479SLÍPIMÚS

2699JUÐARI 150W

8395BÚTSÖG 1300W

OPIÐ ALLA DAGA
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A - REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 17
Sunnud. kl. 12 - 16
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Láttu þér líða vel
Kuldahroll setur að hraustasta fólki þegar janúarstormar belja. Og þó að sé
tekið að birta er dagurinn enn í styttra lagi. En ekki dugir að draga sængina
yfir höfuð, það eru ótal ráð til þess fallin að auka kraft og þrek á útmánuðum.
Sigríður Björg Tómasdóttir tók saman heilsubætandi ráð.
Sofðu í að minnsta
kosti sjö tíma.
Það er hægt að
svindla á svefninum á sumrin þegar
birtan veitir manni
kraft til vökunátta.
Á veturna er það
bara heimskulegt.
Því er ágætis ráð
að klæða sig alltaf í náttfötin klukkan tíu og vera farinn
að sofa klukkan ellefu. Þá er jafnvel hægt að ná átta tíma
svefni sem er dásamlegt að vetrarlagi.

Taktu lýsi og borðaðu fisk.
Sólarljós er uppspretta hins
bráðnauðsynlega D-vítamíns
en þar sem það er af
skornum skammti á þessum
árstíma er um að gera að
taka inn hið meinholla og Dvítamínríka lýsi og borða nóg
af fiski. Fiskur er líka svo hollur, ríkur af omega-3 fitusýrum
sem sýnt hefur verið fram á að lækka blóðþrýsting. Jákvæð
áhrif fiskneyslu eru enn fremur minni líkur á hjartaáfalli,
þunglyndi og andlegri hrörnun með hækkandi aldri.
Planaðu ferðalög, Tilbreyting er nauðsynleg og þó að ferðir til útlanda verði
kannski síður á dagskránni hjá fólki í
ár en undanfarin ár þá er af nógu að
taka í ferðamöguleikunum innanlands.
Helgarferð í sumarbústað brýtur upp
gráan vetrarhversdagsleikann. Öll stéttarfélög eiga bústaði og margir þeirra eru
í útleigu á veturna, hægt er að skoða
möguleikana á heimasíðum félaganna.

Slökktu á sjónvarpinu. Ef fjölskyldan
ákveður að minnka
glápið um tvo tíma
á degi hverjum eru
komnir fjórtán tímar
í vikunni sem hægt
er að nota í eitthvað
uppibyggilegt.

Farðu út að ganga. Tíu
mínútna göngutúr á hverjum
degi hefur jákvæð áhrif á
líkama og sál. Líkamsrækt
á ekki að vera uppspretta
kvíða og samviskubits eins
og margir þekkja sem eiga
ónotað líkamsræktarkort
í fórum sínum. Röskur
göngutúr í tíu mínútur krefst
ekki ferðalags í ræktina, upphafs- og lokapunktur getur til
dæmis verið vinnustaðurinn
þinn enda tilvalið að brjóta
upp daginn með smá útiveru
í dagsbirtunni.

Skoðaðu myndir af vinum
og fjölskyldu. Allt milli
himins og jarðar hefur
verið rannsakað og meðal
annars jákvæð áhrif þess
að sitja og skoða myndir
af þeim sem þér þykir
vænt um. Dragðu fram
gömlu myndaalbúmin með
fyndnum partímyndum
eða skoðaðu albúmin í
tölvunni, það er hressandi
að rifja upp skemmtilegar
stundir og staðfesta að
maður hefur jafnvel fríkkað
með árunum.

Skrifaðu niður hugmyndir
og hugleiðingar þínar. Á
hverjum degi dettur okkur
eitthvað sniðugt í hug en
flestu gleymum við um leið.
Ef minnisbók er ávallt við
höndina, hvort sem er gamaldags eða stafræn þá er
hægt að skrifa hugmyndirnar niður strax og dást svo að
eigin hugmyndaflugi síðar
meir. Líkurnar aukast því
einnig á því að þær komist
til framkvæmda ef þær eru
til á blaði.

`g#

=Z^bh[Zg^g W_V g WZ^ci [aj\ i^a 6a^XVciZ c¨hiV hjbVg Z^ch d\
jcYVc[Vg^c &, {g# K^ W_jb WZig^ kZg! [g{W¨gV [aj\ibV d\ [nghiV
[ad``h _cjhijVaaVaZ^¶[ng^g ^\
CZgi¨`^[¨g^VWgZ\Vhih`_iik^d\ign\\_V ga¨\hiVkZg^ k
Ygjhijh¨i^c[a_\V]gViii{lll#]Z^bh[ZgY^g#^h#

;g{`g#(.#.-%
W{VgaZ^^gbZh`iijb#;Vg\_VaY6#
IV`bVg`Vjgh¨iV[_aY^{kaYjbWgdii[#

Ign\\j g
a¨\hiVkZg^
d\W`VjhigVm{

8AA8@@"F<4A@&)(+$

lll#]Z^bh[ZgY^g#^h

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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Minnkaðu stressandi og tímafrekar keyrslur með fjölskyldumeðlimi bæjarenda á milli.
Reyndu að finna afþreyingu í
hverfinu sem börnin geta sjálf
komið sér í, stúderaðu strætóleiðir og kenndu þeim eldri að
taka strætó í tónlistartímann
eða hvað svo sem það er sem
að börnin þín vilja stunda utan
skóla. Ef skutl er óhjákvæmilegt
athugaðu hvort aðrir foreldrar
eru í svipaðri stöðu, þá er hægt
að skiptast á með tilheyrandi
tíma- og bensínsparnaði.

GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
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skemmtun, ísklifur er spennandi
fyrir þá ævintýragjörnu og langar
gönguferðir bæta hressa og kæta.
Íslensku ferðafélögin, Ferðafélag
Íslands, Útivist, Íslenskir fjallaleiðsögumenn og Alpaklúbburinn
standa öll fyrir skipulögðum ferðum
og námskeiðum sem geta hjálpað til
við að opna heim sem gerir veturinn
að eftirsóknarverðri árstíð.

Farðu á listviðburði. Listin göfgar andann og
góð listupplifun er heilsubætandi. Á veturna
blómstrar menningarlífið, það eru tónleikar
með tónlist af öllu tagi, leikhúsin sýna hvert
verkið á fætur öðru, gæðakvikmyndir eru
til sýnis í kvikmyndahúsum og listsýningar
fjölmargar. Komdu sjálfum þér á óvart og
farðu á öðruvísi listviðburð en vanalega, þú
gætir átt meiriháttar upplifun í vændum.

Alicante
;g{

Stundaðu vetraríþróttir. Fyrir þá sem
ekki hafa áhuga á að skíða niður
brekkur eru margir aðrir möguleikar í
boði þegar kemur að vetraríþróttum.
Gönguskíði eru til dæmis frábær
íþrótt sem að mörgu leyti er auðveldara að stunda en svigskíði því
ekki þarf að reiða sig á skíðasvæði,
sérstaklega ekki ef utanbrautarskíði
eru notuð. Skautar eru svo sígild

Góð vika fyrir …

Slæm vika fyrir …

…formann. Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson var himinlifandi
með að Höskuldur Þórhallsson
væri orðinn formaður
Framsóknarflokksins. Enn meira himinlifandi varð hann
vitanlega nokkrum mínútum síðar
þegar hann sjálfur
var orðinn formaður Framsóknarflokksins. Sigmundur, sem vakti fyrst
athygli sem fréttamaður á RÚV,
og síðan sem skorinortur álitsgjafi
um skipulagsmál, þykir efnilegur
og sumir ganga jafnvel svo langt
að líkja honum við Obama. Hin
ævagamla Framsókn nýtur góðs
af skiptunum, rauk í það minnsta
upp í fyrstu skoðanakönnun eftir
formannsskiptin, fór í rúm 17 prósent úr fimm prósentum.

…talningamann. Ein
af ráðgátum Íslandssög u n na r h lý t u r
að vera sú hvernig
Haukur Ingibergsson, formaður kjörnefndar hjá Framsóknarflokknum, gat
klikkað svo herfilega í að telja
tæplega 800 atkvæði að hann
lýsti vitlausan mann sigurvegara
kosninganna. Þetta hljóta að teljast fáránlegustu mistök vikunnar,
ef ekki ársins. Kannski eins gott
að Framsóknarflokkurinn komi
sem minnst nálægt milljarðasúpum íslensku bankanna fyrst hann
ræður ekki við annað eins smotterí
og þetta.

…stjórnmálafræðinga.
Fyrir nokkrum vikum áttu
hagfræðingar
sviðið en nú
er komið að
stjórnmálafræðingum.
Stjórnmálafræðingar eins og Gunnar
Helgi Kristinsson hafa
haft nóg að gera í vikunni
við að kryfja málin í fjölmiðlum.
Hrottaleg óróleikatíð eins og nú
geisar er sem sé gósentíð stjórnmálafræðinga.
…súlukóng. Geiri í
Goldfinger hefur verið
hreinsaður bæði andlega og líkamlega, og
er hreinlega sem nýr
maður eftir detox-meðferðina í Póllandi. Eins
og Fréttablaðið greindi
frá fór merkilegt mannaval með Jónínu Ben í meðferðina,
auk Geira meðal annars þau Hera
Björk, Friðrik Ómar, Árni Johnsen og Gunnar í Krossinum. Samtals fuku 140 kíló af Íslendingunum, þar af heil tíu af Geira.

…fjölmiðlahjón. Sigmundur Ernir
og Elín Sveinsdóttir voru rekin af
Stöð 2 eftir hálfrar aldar sameiginleg störf. Þar að auki fuku þrír
fréttamenn af Kompási. Fólkið mun vera fórnarlömb
„fituniðurskurðar“ á Stöð
2. Sigmundur er að sögn
guðsfeginn að vera laus
úr „krumlu auðjöfra“. Ef
hann hefði vitað um þessi
starfslok fyrirfram hefði hann
örugglega ekki verið svona fúll yfir
brunnu sjónvarpsköplunum í Kryddsíldinni.
…varaformann. Ágúst Ólafur
Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar, var sveittur og
titrandi þegar hann
sagðist vilja kosningar í vor. Þar
fór ungi maðurinn
full geyst fram á
móti Fídel Ingibjörgu,
sem er að sögn ekki par hrifin af
framhleypninni, enda er hún, og
aðeins hún, bæði flokkurinn og
þjóðin. Aðsend grein Óskars Magnússonar í Mogganum var óvenju
hart diss: „Það er í raun ágætt að
þetta ómerkilega innræti (Ágústs)
komi svo fljótt fram“, skrifaði hann
Ingibjörgu til varnar.
- drg
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42” Philips LCD – Verð áður kr. 239.995 – Útsala kr. 189.995
– Afsláttur kr. 50.000
Panasonic Plasma sjónvörp með allt að 30% afslætti
OBH úr með púlsmæli – Verð áður kr. 12.995 – Verð nú kr. 6.995
Whirlpool barkalaus þurrkari með rakaskynjara – Verð áður kr. 119.995
– Verð nú kr. 89.995 – 25% afsláttur
DeLonghi sjálfvirkar kaffivélar með allt að 70.000 kr. afslætti
Kenwood hrærivélar á frábæru verði - Mikið úrval

Útlitsgallaðar vörur
með miklum afslætti

Sjá allt úrvalið á ht.is

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!
Opið laugardag kl. 10 – 16

REYKJAVÍK AKUREYRI

SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

HÚSAVÍK

GLERÁRGÖTU 36 GARÐARSBRAUT 18A
460 3380
464 1600

SELFOSS

EYRARVEGI 21
480 3700

38

Ófriðarbál á
örlagatímum
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STÓÐU VAKTINA Mikið mæddi á lögreglunni og dæmi um að menn stæðu vaktina lungann úr sólarhringnum meðan eggjum,
skyri og málningu rigndi yfir þá. „Ómanneskjulegt álag,“ sagði Stefán Eiríksson.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vikan sem er að líða er vafalaust ein sú viðburðaríkasta í sögu lýðveldisins. Mótmæli
komust á nýtt stig þegar Alþingi kom saman á
þriðjudag og hrossabrestir, eggjakast og pottaglamur settu svip á næstu daga. Óróinn stigmagnaðist og náði hámarki með grjótkasti og
táragassprengjum aðfaranótt fimmtudags.

LÚÐUR LÝÐVELDISINS Því verður ekki neitað að vikan var hávaðasöm; fólk fylkti liði á Austurvöll, barði bumbur, koppa og kippur

og blés í lúðra.

Í LJÓSUM LOGUM Eldar brunnu fyrir utan Þjóðleikhúsið á miðvikudagskvöld þegar
Samfylkingarfélagið í Reykjavík fundaði í kjallara hússins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

RÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EKKI VIÐ HÆFI BARNA Lögreglan kippti þessum dreng inn

fyrir sínar raðir í mótmælunum við Alþingi á þriðjudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KYNSLÓÐABILIÐ BRÚAÐ Fólk á öllum aldri mætti á Austurvöll.
Eftir að upp úr sauð um miðbik vikunnar gerðu mótmælendur
sér far um að sýna vinarþel í garð lögreglunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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30-50% afsláttur af öllum vörum*
Húsgögn, smávara, barnaog meðgöngufatnaður.
*nema Bugaboo
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Aðgerðir Ísraelshers hafa
haldið fyrir mér vöku
Leikkonan Þóra Karítas Árnadóttir tekur að sér hlutverk baráttukonunnar Rachel Corrie í byrjun
mars, en hún lést á Gasasvæðinu fyrir sex árum. Anna Margrét Björnsson fékk Þóru í þriðju gráðu yfirheyrslu og fékk að heyra um uppáhaldsstaði og leyndar nautnir.
Hvenær varstu hamingjusömust?
Núna.

MÆLISTIKA
■ Á uppleið
Appelsínugulur
er liturinn núna,
fjölmargar áskoranir ganga á netinu um að vera
appelsínugulur,
lesist; friðsamlegur í mótmælum. Sem tákn um
viljann er hvatt til þess
að menn klæðist appelsínugulu, sem væri góð hugmynd
ef liturinn klæddi hinn venjulega
bleiknefja Íslending ekki afspyrnu illa.
Millivegurinn er að binda borða um
handlegginn, sem er kannski besta
lausnin.

Hnattlíkön Töff

Ef þú værir ekki leikkona hvað
myndirðu þá vera? Kvikmyndaleikstjóri.

stofustáss sem þar
að auki auðveldar
ferðalög í huganum, sem eru einu
ferðalögin sem
fólk hefur efni á um
þessar mundir. Hægt
að kaupa í bókabúðum
og víðar, stundum í Kolaportinu til dæmis.

Hvað er það dýrasta sem þú hefur
nokkurn tímann keypt þér? Leiklistarmenntun.
Hvað er það versta sem nokkur
hefur sagt við þig? Að ég væri
eins og Jóhanna frá Örk sem mér
þótti alls ekki svo slæmt fyrr en
sá hinn sami bætti við „barnaleg
og þrjósk“ – það er kannski ekki
svo slæmt heldur …

Hera Björk
Eftir að hafa
fest í hlutverki
bakraddasöngkvenna í Eurovision-keppnum
Íslands hefur
hún fært sig
upp á skaftið og er í
aðalhlutverki
í lagi í dönsku
Eurovision-forkeppninni. 26 kílóum léttari en fyrr.
Hér er kona á öruggri uppleið.

Ef þú byggir ekki í Reykjavík
hvar myndirðu vilja búa? Á milljón stöðum. Á eftir að heimsækja
New York og væri gaman að búa
þar í eins og eitt ár. Ítalía gæti
líka verið dásemd í góðum félagsskap.
Uppáhaldsleikskáld og af hverju?
Ibsen – djúpur, friðsæll og klassískur…
Draumahelgin þín í einni setningu? Það felur í sér ferska helgi
úti á landi með góðri fjallgöngu,
hestaferð og heitum potti.

Þorramatur Þorrinn hófst í gær og
þá er um að gera að slafra í sig slátri,
sviðasultu, hrútspungum og harðfiski.
Margir borða nú ekkert annað en það
síðastnefnda af hinum hefðbundna
þorramat á hlaðborðum og kýla svo
vömb á hangiketi og síld, sem er
svindl. Það er ekkert kúl að sneiða hjá
því sem bragð er að í þessum efnum.

Uppáhalds Shakespeare-karakterinn og af hverju? Hamlet – dýnamísk innri togstreita.
Hvert er versta starf sem þú
hefur nokkurn tíman gegnt? Það
var þegar ég var þjónn eftir leiklistarútskrift í London – ég entist
í einn dag og meðan aðrir þjónar hlupu fram hjá eins og þeir
ættu lífið að leysa starði ég út í
tómið og bjó til einhvern skáldskap í hausnum á mér. Ákvað að
vera heiðarleg við yfirmanninn og
sjálfa mig og horfast í augu við að
ég hefði með aldrinum orðin vanhæf í starfið.

■ Á niðurleið
Ofbeldi Það er öllum til minnkunar að beita ofbeldi. Óeirðaseggir
á meðal mótmælenda eru ekkert
annað en óeirðaseggir sem koma
upp um smánarlegt eðli með því að
kasta hnullungum í lögreglumenn
sem gera sitt besta í að sinna starfi
sínu af alúð og einbeitingu. Friðsamleg mótmæli eru málið.

Tímarit Þau erlendu fást ekki
innflutt vegna gjaldeyrishafta, þau
íslensku fara sum hver í óskilgreind
leyfi. Styttist kannski í að erlendir vinir
fari að senda tímarit til Íslands eins
og fágætan munaðarvarning sem
lesinn verður þegar vorskipin leggja
að bryggju.

Uppáhaldsstaðurinn þinn á jörðunni? Fårö á Gotlandi þar sem
Ingmar Bergman bjó er fallegur staður og Skógafoss er í uppáhaldi. Ef einhver pótintátinn ætlar
að virkja hann þá er mér að mæta
– með sverð.
Hvers konar tónlist hefur mest
áhrif á þig og hvað hlustar þú
mest á í dag? Björk hefur haft
mikil áhrif á mig en er að hlusta á
Grieg í augnablikinu – elska góða
tónlist. Kemst ekki í gegnum daginn án eðal tónlistar og frumsamins ódauðlegs nútímadanskafla.
Er eitthvað sem heldur fyrir þér
vöku á nóttunni? Aðgerðir Ísraelshers á Gasa á síðustu vikum.

ÞRIÐJA GRÁÐAN

Ef þú gætir breytt einhverju í fortíð þinni, hvað myndi það vera? Er
mjög sátt, líka við mistökin því af
þeim lærði ég nokkrar góðar lexíur. Verð þó alltaf mjög döpur ef
ég særi fólk. Annars held ég að

ÞÓRA KARÍTAS ÁRNADÓTTIR LEIKKONA Uppáhaldsstaðurinn er Farö á Gotlandi, þar sem Ingmar Bergmann bjó.

fortíðin sé bara löngu farin og
núið það eina sem sé til.
Hvenær fékkstu síðast hláturskast? Ehhehehehehehhehehehehehehhehehehe!
Áttu þér einhverja leynda nautn?
Eee, já, eigum við það ekki öll? En
leynd er ekki leynd nema það sé
leynd.

STARFSFERILL Í HNOTSKURN: Barnapía, arfareitari, fiskikona, bréfberi, þjónn, hótelstarfskona, sjónvarpskona,
blaðamaður, skrifta, ritstjóri, fararstjóri, kynningarfulltrúi,
aðstoðarleikstjóri, framleiðandi, leikkona …
FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐIST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI:
1979 - Gullfoss var friðlýstur og þar með bjargað frá virkjun
þökk sé hugsjónakonu sem gafst ekki upp.

„tagga“ fólk
á Facebook
í asnalegu
ástandi eða
með asnalegum vinum er
ekkert sniðugt
lengur. Þegar
vinnufélagarnir eru farnir að
góna á fyllirísmyndir eða
matarboð hjá
hver öðrum er
kominn tími á
smá prívatlíf.

Lít upp til allra sem hafa hugrekki til að þora að hlusta á
hjartað, standa með sinni sannfæringu, hlýða sinni köllun og fara sína eigin
frumsömdu leið.

Uppáhaldsbókin þessa stundina?
Let me stand alone: heildarsafn
dagbóka baráttukonunnar Rachel

FULLT NAFN: Þóra Karítas Árnadóttir

Töggun Að

FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON

Corrie sem lést á Gasasvæðinu í
Palestínu fyrir sex árum.
Hvaða núlifandi manneskju lítur
þú mest upp til? Allra sem hafa
hugrekki til að þora að hlusta á
hjartað, standa með sinni sannfæringu, hlýða sinni köllun og
fara sína eigin frumsömdu leið.
En hvaða núlifandi manneskju
þolirðu ekki? Ég fæ illt í hjartað við að fá svona spurningu. Er
mjög fegin að það er kominn nýr
forseti í Bandaríkjunum því mér
fannst fyrirrennarinn á rangri
hillu. Held í vonina með að Obama
fái að stjórna pínulítið eftir eigin

samvisku. Vona að kerfið valti
ekki yfir mannúð hans.
Uppáhaldsorðið þitt? Rassálfur.
Hvaða eitt atriði myndi fullkomna
lífsgæði þín? Hreint vatn, svo lífsgæði mín eru fullkomnuð.
Hvaða eitt hlutverk verður þú að
leika áður en þú deyrð? Rachel
Corrie.
Hvað er næst á dagskrá? Að hefja
æfingar á einleiknum „Ég heiti
Rachel Corrie“ sem frumsýnt
verður á Litla sviði Borgarleikhússins 19. mars og opna vefinn
www.egheitirachelcorrie.com

Skinkur Lúkkið sem
samanstendur af
þröngum vakúmpökkuðum fötum,
sólbrúnku og
þrýstnum barmi
er algerlega úti.
Hins vegar er
farið að þykja
töff hjá antiskinkum að
segjast vera
að „skinka
sig upp“
þegar þær
hafa sig til á
djammið.
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Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúrval er háð lagerstöðu í hverri verslun.
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WINSTON CHURCHILL, FORSÆTISRÁÐHERRA BRETLANDS LÉST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1965

„Ég er hrifinn af svínum.
Hundar líta upp til okkar.
Kettir líta niður á okkur. En
svín koma fram við okkur eins
og jafningja.“
Winston Churchill var forsætisráðherra Bretlands á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar. Hann
var líka þekktur rithöfundur og
hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels árið 1953.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 24. JANÚAR 1924

MERKISATBURÐIR

St. Pétursborg nefnd Leníngrad

1588 Stuðningsmenn Maxim-

Rússneska borgin Sankti Pétursborg var nefnd
Leníngrad þennan dag 1924 og hélt því nafni til
1991 er Sovétríkin liðuðust í sundur. Borgin var
upphaflega mynduð árið 1703 af Pétri mikla sem
ríkti yfir Rússlandi frá 1682 til dauðadags 1725
og gerði það að evrópsku stórveldi. Hann gerði
Pétursborg að höfuðborg Rússlands og því hlutverki gegndi hún þar til í októberbyltingunni
1917.
En þegar hinn kommúníski byltingarsinni
Lenín, sem var fyrsti leiðtogi Sovétríkjanna, var
nýlátinn (21. janúar 1924) þótti tilhlýðilegt að
heiðra hann með því að nefna þessa stórborg
eftir honum enda hafði hann búið þar frá árinu
1893.
Sankti Pétursborg stendur á Kirjálaeiðinu við
ósa árinnar Nevu þar sem hún rennur út í Kirjálabotn í Norðvestur-Rússlandi. Héraðið umhverfis
borgina heitir enn Leningrad Oblast.

1855

1908

1962
1984
1985

ilíans 3. eru sigraðir af
stuðningsmönnum Sigmundar Vasa í orrustunni
við Byczyna í Póllandi.
Kirkjan á Hvanneyri í
Siglufirði fýkur af grunninum og hafnar á hliðinni í
kirkjugarðinum.
Fjórar konur eru kjörnar í bæjarstjórn í Reykjavík. Þetta er í fyrsta sinn
sem konur hafa almennan kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum.
Brian Epstein tekur að sér
umboð Bítlanna.
Fyrsta Apple Macintoshtölvan kemur í verslanir.
Jón Páll Sigmarsson vinnur titilinn „sterkasti maður
heims“ í fyrsta sinn, þá 25
ára gamall.

HILMIR SNÆR GUÐNASON LEIKARI: ER FERTUGUR Í DAG

AFMÆLI
HRÓLFUR
JÓNSSON, FV.
SLÖKKVILIÐSSTJÓRI, ER
FIMMTÍU OG
FJÖGURRA
ÁRA Í DAG.

GÍSLI
ALFREÐSSON,
FV. ÞJÓÐLEIKHÚSSTJÓRI, ER
SJÖTÍU OG SEX
ÁRA Í DAG.
VALDIMAR
LEIFSSON
KVIKMYNDAGERÐARMAÐUR ER
FIMMTÍU OG
SEX ÁRA Í
DAG.

RÓBERT
MELAX,
STOFNANDI
LYFJU, ER
FJÖRUTÍU OG
NÍU ÁRA Í
DAG.

90 ára afmæli
Margfaldar þakkir til fjölskyldu, vina og
sveitunga sem glöddu mig með símtölum og
skeytasendingum á 90 ára afmæli mínu 31.
desember sl. svo og þeim mörgu sem mættu
í afmælisfagnað hjá mér 10. janúar í Árbliki.
Einnig hjartans þakkir til kvenfélagsins
„Fjóla“ sem sá um veitingar þar. Óska ég ykkur
öllum alls hins besta á komandi tið. Liﬁð heil.

Hjörtur Einarsson
frá Neðri-Hundadal, Dalasýslu.

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

Jóhönnu Ingvarsdóttur
Norðfjörð
til heimilis að Hrafnistu,
áður Kleppsvegi 62, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar H1
Hrafnistu Reykjavík fyrir frábæra umönnun og hlýju.
Ingibjörg Skarphéðinsdóttir Ingi S. Guðmundsson
Sverrir Skarphéðinsson
Hólmfríður Þóhallsdóttir
Heiðdís Norðfjörð
Gunnar Jóhannsson
Jón Halldór Norðfjörð
Ólafía Kristín Guðjónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Helgi Hálfdanarson
frá Sauðárkróki, Máshólum 19, Reykjavík,

lézt þriðjudaginn 20. janúar. Útför verður ekki auglýst.
Að ósk hans eru blóm, kransar og umfram allt hvers
konar eftirmæli vinsamlega afþökkuð.
Vandamenn.

Það voru haldin pulsupartí í
gamla daga, ekki vantaði það
„Þetta er nú bara eins og hver annar
dagur,“ segir Hilmir Snær Guðnason
leikari, sem stendur á fertugu í dag.
„Ætli ég fari ekki bara á hestbak? Ég
ætla að minnsta kosti að sleppa því að
halda veislu enda er hálfgerð kreppa
hjá mér,“ segir hann og kveðst ekki
mikið afmælisbarn í sér. Viðurkennir þó að hafa kunnað að meta afmælið
þegar hann var barn. „Það voru haldin pulsupartí í gamla daga, ekki vantaði það,“ rifjar hann upp.
„Fertugur fullþroskaður“ stendur í gamalli vísu. Telur hann þá fullyrðingu eiga við sig? „Verður maður
nokkurn tíma fullþroskaður?“ spyr
hann á móti. Segir aldurinn fara vel í
sig en hefur orð á óréttlætinu í að hér
á landi sé talað um fimmtugsaldurinn
um leið og skriðið er yfir fertugt. „Það
er miklu betra að segja liðlega fertugur,“ bendir hann á hlæjandi.
Hilmir Snær er uppalinn í Reykjavík. Eiginlega úti um allan bæ að
eigin sögn. „Foreldrar mínir, Guðni
Kolbeinsson og Lilja Bergsteinsdóttir,
voru talsvert að flytja á sínum yngri
árum,“ útskýrir hann. „Mest vorum við
samt í Vesturbænum og miðbænum og
enn er ég að alast upp í miðbænum!“
segir hann glaðlega.
Hilmir Snær hefur lengi verið einn
af vinsælustu leikurum landsins bæði
á sviði og hvíta tjaldinu. Síðustu mánuði hefur hann þó látið lítið fyrir sér
fara. „Ég tók mér frí frá leiklistinni
og hef ekki stigið á svið í átta mánuði,“ segir hann og kveðst meðal annars hafa skroppið á sjóinn í haust en
skolað á land þegar reyndari menn
buðust. Fannst honum ekki skrítið að standa utan sviðsins? „Jú, allt í
einu átti maður eitthvert líf á kvöldin,“ segir Hilmir Snær sem er kominn
í Þjóðleikhúsið aftur því hann leikur í
Fridu sem frumsýnd verður í apríl. En
skyldi hann fara í leikhús til að lyfta
sér upp?
„Nei, ég hef hvílt mig alveg á því
líka en verð að fara að kíkja á það sem

MEÐ SÍNUM FERFÆTTU VINUM „Ég á góða hesta enda þýðir ekkert annað þegar maður er
í hestamennsku á annað borð,“ segir Hilmir Snær, sem ætlar að halda upp á afmælið með
útreiðartúr.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

hinir eru að gera og læra bæði af þeim
ungu og hinum sem eldri eru. Nú getur
maður farið að segja „læra af unga

fólkinu“ þegar maður er orðinn miðaldra leikari!“
gun@frettabladid.is

Hugheilar þakkir færum við öllum þeim
sem heiðrað hafa minningu ástkærrar
móður okkar, dóttur, systur og stjúpmóður,

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og samúð við fráfall ömmu minnar,
móður okkar og tengdamóður,

Margrétar Oddsdóttur

Sigrúnar Sigtryggsdóttur

sem lést á heimili sínu, Birkigrund 39, Kópavogi,
9. janúar sl. Þökkum innilega hlýhug og samúðarkveðjur við andlát hennar og útför. Sérstakar þakkir
til starfsfólks LSH við Hringbraut.
Oddur Björn Jónsson
Sigurður Árni Jónsson
Oddur Pétursson
Elías Oddsson
Ólöf Björk Oddsdóttir
Haukur Oddsson
Jóhanna Oddsdóttir
Pétur Oddsson
Sigurður Oddsson
Sigríður Jónsdóttir
Þorgrímur Darri Jónsson.

Magdalena M. Sigurðardóttir
Ingibjörg Svavarsdóttir
Valdimar J. Halldórsson
Margrét Gunnarsdóttir
Jón Ólafur Sigurðsson
Sigurlín G. Pétursdóttir
Erla Helga Sveinbjörnsdóttir
Hallsteinn Magnússon

áður að Byggðavegi 84, Akureyri, síðast á
Heilbrigðisstofnuninni Hvammstanga.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki öldrunardeildar
Heilbrigðisstofnunarinnar Hvammstanga, fyrir
einstaka umhyggju og hlýja nánd.
Sigrún Einarsdóttir
Þórunn Bergþórsdóttir
Stefán F. Bergþórsson
Anna Sigríður Tebbetts
Hildur Bergþórsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Eggert Pálsson

David Tebbetts
Magnús H. Ólafsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
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Friður í höndum kvenna
Friður í höndum kvenna er
heimildaþáttaröð um friðaruppbyggingu á Balkanskaga sem hefur göngu sína
á Sunnudaginn, 25. janúar, í
Ríkisútvarpinu klukkan 13.
Áratugur er senn liðinn
síðan fyrsti íslenski sérfræðingurinn fór til starfa
á vegum Þróunarsjóðs Sameinuðu þjóðanna fyrir konur
í Kósovó. Nú hafa átta Íslendingar starfað hjá UNIFEM á Balkanskaga í Kósóvó, Makedóníu, Serbíu og
Bosníu. Alls verða þættirnir átta og í fyrsta þættinum
verður rakin sú atburðarás
sem leiddi til falls Júgóslavíu og að stríð braust út árið

Á BALKANSKAGA Friðaruppbygging er í höndum kvenna.

1991. Viðmælendur þáttarins á sunnudaginn eru Helga

Þórólfsdóttir, doktorsnemi
við Háskóla Íslands og sér-

fræðingur í friðarfræðum,
Geoffrey Robertson, breskur mannréttindalögmaður og Erlingur Erlingsson,
hernaðarsagnfræðingur.
Í þáttunum sem á eftir
fylgja verður fjallað um
uppbyggingu samfélagsins að loknu stríði. „Efnið
á mikið erindi við íslenskt
samfélag í dag og margt
sem við getum lært af friðaruppbyggingunni á Balkanskaga, nú þegar við tökumst á hendur það verkefni
að byggja upp nýtt samfélag á Íslandi,“ segir þáttastjórnandinn Edda Jónsdóttir, mannréttindafræðingur
og laganemi.

Smáfuglarnir taldir í görðum
Garðfuglaskoðun Fuglaverndar stendur yfir dagana 23. til 26. janúar. Þar
getur almenningur tekið
þátt í könnun á fjölda fugla
í görðum. Framkvæmd athugunarinnar er einföld,
það eina sem þarf að gera
er að fylgjast með garði í
klukkutíma einhvern daginn á þessu tímabili, skrá
hjá sér hvaða fugla viðkomandi sér og mesta fjölda af
hverri tegund.
Fuglavernd hefur staðið fyrir slíkri garðfuglaskoðun frá árinu 2006. Ólafur Einarsson líffræðingur segir áhugann hafa verið
töluverðan einnig hafi nem-

endur hans við Fjölbrautaskóla Suðurlands tekið þátt
í verkefninu.
„ Með þessa ri kön nun fáum við hugmynd um
hvaða fuglar það eru sem
sækja í garða landsmanna,“
segir Ólafur en þegar búið
verður að byggja upp
gagnasafn verður einnig
hægt að skoða breytingar
á milli ára. Ólafur segir að
mest hafi sést tólf tegundir garðfugla. Algengurstu
fuglarnir eru snjótittlingur, stari, auðnutittlingur
og skógarþrestur. Nánari
upplýsingar um fuglaskoðunina er að finna á www.
fuglavernd.is.

Innilegar þakkir til allra þeirra er auðsýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa, langafa og langalangafa,

Guðmundar
Ingimundarsonar
(Gvendar á Garðstöðum)
bifvélavirkja, Lindartúni, Garði.
Helga Sigurðardóttir
Sigurður Guðmundsson
Ester Guðmundsdóttir
Þórir Guðmundsson
Ingibjörg Georgsdóttir
Jónína Guðmundsdóttir
Þröstur Steinþórsson
Guðjón Guðmundsson
Herborg Valgeirsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Við færum innilegar þakkir öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýju við fráfall
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Steingríms Westlund
vélvirkjameistara.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Sóltúns fyrir
aðhlynningu.
Katherine, Kristín María, E. Margrét, Edward Jóhannes,
Súsanna Rós og Katrín Guðlaug, makar, börn og barnabörn.

TVEIR ÞRESTIR Skógarþröstur og landneminn svartþröstur en sá síðar-

nefndi er nýlega farinn að verpa á Reykjavíkursvæðinu.
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Elskulegur faðir minn, tengdafaðir, afi,
sonur, bróðir, frændi, mágur og hjartkær
vinur,

Gunnar Björgvinsson
húsasmiður, Lautarsmára 3, Kópavogi,

Elskuleg eiginkona mín,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
kæri vinur,

Halldóra Erla Tómasdóttir

Einar Sverrir Einarsson

Furugrund 34, Akranesi,

Njálsgötu 74, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum Fossvogi, 20. janúar.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju miðvikudaginn
28. janúar kl. 14.00.

sem lést á Landspítalanum 15. janúar sl., verður jarðsunginn frá Fossvogskapellu fimmtudaginn 29. janúar
kl. 13.00.

Stefán G. Stefánsson
og aðrir aðstandendur.

Karen Linda Viborg Einarsdóttir Trausti Sigurgeirsson
Laufey Bára Einarsdóttir
Einar Ágúst Einarsson
Baldur Elí Viborg Traustason
Gréta Theresa Viborg Traustadóttir
Sigrún Theresa Einarsdóttir

lést föstudaginn 16. janúar. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju mánudaginn 26. janúar kl. 13.00.
Matthildur Gunnarsdóttir Jóhann Vignir Gunnarsson
Óskírð Jóhannsdóttir
Björgvin Kristjánsson
Matthildur Gestsdóttir
Kristján Björgvinsson
Hrefna Gunnarsdóttir
Guðlaug Björgvinsdóttir
Björgvin Smári, Gunnhildur og Þorgeir Örn
Sigríður Valdimarsdóttir.

Lárus Ellert Kristmundsson

Þökkum innilega fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa,

bóndi, Efri-Brunnastöðum,
Vatnsleysuströnd,

Skúla Axelssonar

Elskulegur bróðir okkar og frændi,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju, mánudaginn 26. janúar kl. 15.00.
Gísli Scheving
Eggert Kristmundsson
Elín Kristmundsdóttir
Anna Scheving
Hallgrímur Kristmundsson
Skarphéðinn Scheving Einarsson
og aðrir aðstandendur.

frá Bergsstöðum, Miðfirði.

Sigríður Sigurðardóttir
(Sissa)
Espigerði 2, Reykjavík,

lést 8. janúar 2009. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Ingibjörg Sigurðardóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir Baldur Már Arngrímsson
Sigurður Örn Sigurðsson
Linda Metúsalemsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Árný Kristófersdóttir
Jónína Skúladóttir
Níels Ívarsson
Axel Skúlason
Erna Stefánsdóttir
Guðmundur Rúnar Skúlason
Hrafnhildur Svansdóttir
Elín Anna Skúladóttir
Ari Guðmundur
Guðmundsson
afabörn og langafabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýju
við andlát og útför okkar ástkæra
eiginmanns, föður, tengdaföður, sonar
og tengdasonar,

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og samúð vegna
andláts og útfarar elskulegs eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Birkis Árnasonar

Grundarhvarfi 3.

lyfjafræðings, Kaplaskjólsvegi 85,
Reykjavík.
Halldóra Ásgeirsdóttir
Ásgeir Birkisson
Sigrún Bjarnadóttir
María Björk Birkisdóttir
Árni Guðgeirsson
Olga Guðmundsdóttir
Ingibjörg Johannesen
og aðrir aðstandendur.

Haraldar Sigurgeirssonar
Halldóra Gunnarsdóttir
Guðbjörg Haraldsdóttir
Erna Haraldsdóttir
Sævar Haraldsson
Hafþór Haraldsson
Hörður Ármann Haraldsson
Björk Haraldsdóttir
og barnabörn.

Einar Stefánsson
Stephen Fischbacher
Rakel K. Sigurhansdóttir
Iris Haraldsson
Keith Brownlie

Anton Jónsson
skipa- og húsasmiður, Vatnsnesvegi 29,
Keflavík, áður Sóltúni 14, Keflavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
sunnudaginn 18. janúar. Útförin fer fram frá
Keflavíkurkirkju, þriðjudaginn 27. janúar kl. 14.00.
Marta Kristjánsdóttir
Guðrún Kristín Antonsdóttir
Karl Antonsson
Eygló Antonsdóttir
Helen Antonsdóttir
Guðrún Antonsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hrafnhildur Jónsdóttir
Ólafur Arthúrsson
Þórhallur Guðmundsson
Sæbjörn Þórarinsson
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Dauðans alvara fésbókarinnar
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etsamfélagið Facebook hefur vægast
sagt slegið í gegn og það virðist enginn vera maður með mönnum nema
að vera skráður á síðuna. Þetta samfélag er
frábær vettvangur til að hafa uppi á gömlum
NOKKUR ORÐ vinum, finna nýja og koma upp heljarinnAlma ar tengslaneti. Á síðunni berast líka fréttir milli fólks á örskotsstundu, jafnvel milli
Guðmundsdóttir fólks innan veggja heimilisins, eins og var
gert svo snilldarlegt grín að í áramótaskaupinu.
Fyrir þá sem ekki vita hvernig síðan
virkar skráir maður þær upplýsingar um sig sem maður kærir sig
um að birtist. Þegar maður er
orðinn skráður notandi er svo
hægt að spjalla við þá sem eru
orðnir „vinir manns“ á síðunni
þegar þeir eru innskráðir, setja
inn myndir, bjóða fólki á viðburði, senda skilaboð til fólks

líkt og tölvupóst og skrá hvað maður er að
fást við hverju sinni. Grunnupplýsingum um
sig er svo hægt að breyta hvenær sem er,
svo sem hvort maður sé á lausu, í sambandi,
trúlofaður eða giftur, en þá fá vinir manns á
síðunni tilkynningu um þær breytingar.
Af öllu því góða sem síðan hefur upp á að
bjóða getur upplýsingaflæðið líka orðið fólki
um megn. Fyrir nokkrum mánuðum gerðist það í Bretlandi að afbrýðisamur maður
drap fyrrverandi eiginkonu sína eftir að
hún skráði að sambandi þeirra væri lokið,
fjórum dögum eftir að hann hafði flutt frá
henni. Maðurinn viðurkenndi strax að hafa
myrt konuna af þessum sökum og hefur
verið dæmdur í lífstíðarfangelsi.
Þessi atburður er meira eins og atriði
í hryllingsmynd heldur en sönn saga, því
aldrei hefði maður ímyndað sér að upplýsingar á svona sniðugu netsamfélagi gætu
orðið einhverjum að bana.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þetta var hann!
Með Græna kortið, páfagauk og
doppótta regnhlíf!
Á ég að segja
einhverjum frá
þessu?

■ Gelgjan

Nei!
Þessu
skaltu
halda
alfarið
fyrir þig!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, mamma er búin að
lofa því að keyra nokkur okkar á ströndina á
morgun...
Gjarnan!
Viltu
Klukkan
koma
hvað?
með?

Ég segi þér
það seinna.
Fáðu leyfi hjá
foreldrunum
þínum og
hringdu svo í
mig.

„Fá
leyfi“?

Ég er orðinn fimmtán
ára! Ég þarf ekki að
biðja um leyfi lengur!

■ Handan við hornið

Ég fæ bara
leyfi.

Eftir Tony Lopes

Heimir
elskar hreinlega
að leika við
krakkana úti
í garði...

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Lítill ljósrauður
sokkur var að
kalla á mig.

Hafðu mig
afsakaðan...

■ Barnalán
Mamma,
viltu
ganga í
klúbbinn
okkar?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já.

Það kostar
fimmtíukall
og þú færð
stimpil á
hendina.

Það hljómar vel.

Gjörið
svo vel...

...fimmtíukall.

Hvað svo?
Nú máttu ganga
aftur í klúbbinn
og þá færðu
stimpilinn.

Og ég
fæ pening!
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> Ekki missa af

ath kl. 16
Opnun á alþjóðlegri sýningu
á Kjarvalsstöðum þar sem
tutt-ugu sérsmíðuð skákborð
með taflmönnum verða til
sýnis. Leiðsögn verður um sýninguna á sunnudag kl. 15 og
klukkustund síðar verða þar
pallborðsumræður um tengsl
tafls og listar.

Steinar í Djúpinu í Hafnarfjarðarleikhúsinu í síðasta
sinn á sunnudagskvöld kl.
20. Hörkusýning Rúnars
Guðbrandssonar.

TÓNLIST Vox Feminae að störfum við æfingar.

menning@frettabladid.is

Heiðurinn í hættu
Þjóðleikhúsið frumsýnir
í kvöld leikritið Heiður
eftir Joanna Murrey Smith,
ástralskan höfund sem er
víðkunn í heimalandi sínu.
Sviðsetning Bjarna Hauks
Þórssonar átti upphaflega
að koma upp í Iðnó á vegum
hans en fluttist um set undir væng Þjóðleikhússins þar
sem þrír leikenda í verkinu
eru þar við störf.
Aðalpersónur verksins voru heiðurshjón í þrjátíu ár, samhent, náin.
En skyndilega, dag einn, stendur
bóndinn frammi fyrir konu sinni
eins og ókunnugur maður. Getur
öryggi ástarinnar orðið óvinur
okkar? Er hægt að lifa lífi sínu í
gegnum aðra manneskju? Er ein-

LEIKLIST Sólveig Arnarsdóttir og Anna
Kristín Arngrímsdóttir í fjölskyldudramanu Heiðri.
MYND ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/EDDI

hvern tímann of seint að byrja nýtt
líf? Í Heiðri fylgjumst við annars
vegar með hjónum sem eru komin
yfir miðjan aldur, og hins vegar
tveimur gerólíkum ungum konum,
sem eiga lífið fram undan. Hvernig getum við látið drauma okkar
rætast? Hvenær erum við það sem
við ætluðum okkur að verða? Leika
manneskjurnar sér með lífið, eða

leikur það sér að okkur? Hér er á
ferðinni einstaklega vel skrifað
dramatískt verk um hjónabandið, ástina og ábyrgð okkar á eigin
hamingju.
Leikarar í sýningunni eru Anna
Kristín Arngrímsdóttir, Arnar
Jónsson, María Ellingsen og Sólveig Arnarsdóttir. Leikmynd og
búninga hannar Axel Hallkell en
um lýsingu sér Hörður Ágústsson.
Þýðandi verksins er Gísli Rúnar
Jónsson.
Joanna Murray-Smith er eitt
af þekktustu leikskáldum Ástralíu. Hún hefur skrifað á annan tug
leikrita, skáldsögur, kvikmyndahandrit og sjónvarpsleikrit, og
unnið til fjölda verðlauna fyrir
ritstörf sín. Heiður eða Honour
var frumflutt árið 1995, og verkið
hefur verið sýnt í fjölda uppsetninga í yfir þrjátíu löndum, meðal
annars á Broadway og hjá Breska
þjóðleikhúsinu.
pbb@frettabladid.is
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Vikuhátíð
Vox Feminae
Á sunnudag hefst vikulöng
hátíð kvennakórsins Vox
Feminae í Norræna húsinu.
Hátíðina kalla þær raddfögru konur „da capo“ en
hátíðahaldið er lokahnykkurinn á fimmtánda afmælisári kórsins sem hófst á
liðnu vori og lýkur nú á
þorranum.

Lokaverkefni afmælisársins er
væntanleg bók um kórinn, „da
capo“ sem þýðir frá upphafi.
Bókin, sem kemur út á alþjóðlegum degi bókarinnar 23. apríl
næstkomandi, inniheldur ávörp,
erindi og ágrip af sögu kórsins.
Ljósmyndir Sigríðar Soffíu Gunnarsdóttur eru þó meginefni bókarinnar og er hverri og einni
söngkonu kórsins tileinkuð opna
í bókinni, þar sem staldrað er við

portrett-mynd af söngkonunni og
minningarbrot, eins konar andartak í ljósi. Margrét Jóhanna
Pálmadóttir, stofnandi og stjórnandi kórsins frá upphafi, átti
þessa hugmynd, en bókin kemur
út hjá Bjarti bókaforlagi. Menningarhátíðin tengir saman afmæli
og útgáfu: dagana 25. janúar til 1.
febrúar verða portrett-myndirnar
til sýnis auk þess sem fjöldi listaog fræðimanna mun glæða hátíðina lífi hvern dag.
Á morgun hefst hátíðahaldið
með opnun ljósmyndasýningarinnar og þá kemur kórinn fram
ásamt Ingu Backman og Hjörleifi
Valssyni og Arnhildi Valgarðsdóttur. Mánudag og þriðjudag
verður dagskráin með blönduðu
efni kl. 17.17, en á miðvikudag,
fimmtudag og föstudag hefst dagskráin kl. 20 og mæta gestir til
leiks. Um næstu helgi hefst dagskráin kl. 16. Ókeypis er á alla
viðburðina.
- pbb

Gott ár oss gefi
Tvíeyki þeirra Báru Grímsdóttur
og Chris Foster, Funi, var stofnað árið 2001. Þau hafa flutt blöndu
af enskum og íslenskum þjóðlögum, og syngja og leika undir á
strengjahljóðfæri: gítar, kantele,
íslenska fiðlu og langspil.
Undanfarin sjö ár hafa þau spilað saman á tónleikum og hátíðum
á Írlandi, í Hollandi, Belgíu, Ungverjalandi, Bandaríkjunum og
Kína sem og víða á Bretlandseyjum og Íslandi.
Á morgun koma þau fram í tónleikaröðinni 15:15 á þeim tíma í
Norræna húsinu og flytja blöndu
af gömlu og nýju efni: lög af disk
Báru, Funa, og nýjasta sólódisk
Chris, Outsiders, sem var nýlega
valinn í hóp bestu diska árið 2008
í kosningu tímaritsins ROOTS,
sem er virt þjóðlaga- og heimstónlistartímarit á Bretlands. Á
tónleikunum verða líka sýndar
ljósmyndir og textar á skjávarpa
sem veita innsýn og útskýringar
um lögin sem verða flutt.
Bára hefur sungið íslensk þjóðlög um árabil á opinberum tónleikum. Hún er einnig tónskáld og
er vel þekkt hér á landi fyrir kórtónlist sína. Hún ólst upp í Vatnsdal við söng og kveðskap foreldra
sinna og afa og ömmu. Hún hefur
komið fram víða hér heima, í Evrópu og Norður-Ameríku með Sigurði Rúnari Jónssyni og Njáli Sigurðssyni og einnig sem meðlimur
hópsins Emblu sem hún tók þátt í
að stofna. Árið 2001 hóf hún samstarf með enska söngvaranum og
gítarleikaranum, Chris Foster,
sem hún vinnur með enn og eru
þau að gera frábæra hluti. Hún
gaf út diskinn Funa, ásamt Chris
Foster og John Kirkpatrick árið
2004.
Chris Foster er ættaður frá
suðvesturhluta Englands. Honum
hefur verið lýst sem „einum af

TÓNLIST Bára og Cris með nokkur þeirra
hljóðfæra sem þau nýta við flutning sinn
á morgun.
MYND FRÉTTABLAÐIÐ

bestu söngvurum og gítarleikurum sem spruttu upp úr enska
þjóðlagatónlistargeiranum á sjöunda áratugnum“ og er þá jafnað við menn eins og Bert Jancs
og Richard Thompson. Hann
hefur spilað víða um Bretlandseyjar, Evrópu og Norður-Ameríku. Chris hefur gefið út sex sólóplötur og einnig fleiri plötur sem
hann hefur gert með öðrum listamönnum.
Bára og Chris fluttu til Reykjavíkur árið 2004 og hafa þau síðan
spilað á fleiri tónleikum erlendis en hér heima. Þessir tónleikar í Norræna húsinu munu vera
fyrstu tónleikar þeirra í fullri
lengd í Reykjavík í meira en ár
sem dúett. Þetta er því tækifæri
til að heyra topp-þjóðlagatónlist
frá Íslandi og Englandi í flutningi
listamanna sem hafa sinnt þeim
geira samtímatónlistar af íhygli,
þekkingu og alvöru.
- pbb
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*Verðið miðast við gott ástand leiks og að inneignarnóta sé gefin út fyrir leikinn.
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Fyrsti Rétturinn á dagskránni

Námskeið á vorönn 2009
Skráning stendur yfir
• TUNGUMÁL
• ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA
Islandzki dla audzoziemców
Icelandic as a second language
• HANDVERK OG LISTIR
Textílskólinn
• HEILSA OG ÚTLIT
• TÖLVUR OG REKSTUR
• TÓNLIST
• SÖNGNÁM OG LEIKLIST
• NÁMSAÐSTOÐ
• MATUR OG NÆRING
• DAGFORELDRANÁMSKEIÐ

Nánari upplýsingar og innritun í síma
585-5860 og nhms@hafnarfjordur.is
Nýja námskrá má nálgast á
www.nhms.is

Þjóðleikhúsið
Sýningar um helgina
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Framleiðslulínan sem Sagafilm
hefur sett saman til að gera leikið íslenskt sjónvarpsefni er um
margt merkileg. Í fyrsta lagi hafa
þeir náð að þjóna báðum stóru
stöðvunum þrátt fyrir að eignarhald á fyrirtækinu sé tengt 365 veldinu. Þeir starfa enda á opnum
markaði rétt eins og önnur fyrirtæki á þessum markaði, Pegasus, True North. Þessi fyrirtæki
er mikilvæg í íslenskum iðnaði og
vinna á nokkrum sviðum. Nýjasta
pródukt Saga rann af stað á sunnudag, Réttur. Sagan er samsett af
vinnuhóp en samtölin unnin af
Sigurjóni Kjartanssyni, en hann
er kominn með mikla reynslu af
vinnu handrita fyrir sjónvarp.
Sævar Guðmundsson leikstýrði en
hann hefur til þessa einkum unnið
í auglýsingum.
Ýmislegt má segja um fyrsta
þáttinn sem ég horfði reyndar á
beint í kjölfarið af nýrri þáttaröð
danska sjónvarpsins Lífvörðunum. Athyglisverður samanburður milli þessara pródukta leiðir í
ljós að í báðum tilvikum er ríkjandi sterkur vilji framleiðenda að
laga sig að bandarískri þáttgerð.
Persónugerð er í báðum tilvikum falin í umbúðum, útliti, samtöl og aðstæður duga ekki til persónugerðar, heldur eru dregnar
snöggar skyndimyndir í samtölum
og aðstæðum, hraðinn í frásögn,
atburðarás og myndmáli heimtar það. Þá reynir á að persónugerð sé skýr af hálfu leikstjórans
og unnin. Það tókst ekki, þó hér
væri fjöldi leikara sem fullyrða
má að gætu gert meira, með ítarlegri persónuleikstjórn, jafnvel
þótt samtölin séu rýr - sum reyndar svo þunn að maður fékk aumingjahrollinn. En útlitið var flott,
tempóið þétt og fléttan merkilega
vel unnin og sannfærandi eftir
á að hyggja. Sigurjón Kjartansson verður sem sagt að vanda sig
betur. Næst. Nema Saga film fari

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 24. janúar

Heiður

➜ Tónleikar

Joanna Murray-Smith
Magnað meistaraverk í Kassanum

21.00 Hljómsveitin Menn Ársins verða

með útgáfutónleika í Iðnó við Vonarstræti.
22.00 Hljómsveitin Sixtees spilar á
Players, Bæjarlind 4. Miðasala hefst kl.
22.00
22.00 Leikhúsbandið verður með tónleika á Græna Hattinum, Hafnarstræti
96, Akureyri. Á efnisskránni eru ýmis
lög sem orðið hafa til í leikhúsi. Húsið
opnar kl. 21.
23.00 Hljómsveitin Stóns spilar Rolling
Stones lög á Dillon bar við Laugaveg 30.
23.30 EGÓ verða á Nasa við Austurvöll. Húsið opnar kl. 23.30.
00.00 Deep Jimi & the Zep Creams
verða á Grand Rokk við Smiðjustíg. Á
dagskránni verða lög eftir Jimi Hendrix,
Led Zeppelin, Deep Purple ásamt eigin
lögum sveitarinnar.

frumsýn. 24/1 uppselt
sun. 25/1 uppselt

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

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

➜ Fyrirlestrar
13.15 Nafnfræðifélagið stendur fyrir

opnum fræðslufundi í Öskju við Sturlugötu. Jörundur Svavarsson flytur erindi.

lau. 24/1 uppselt
sun. 25/1 uppselt

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Kardemommubærinn

Sunnudagur 25. janúar
➜ Verk Mánaðarins
16.00 Jón Gnarr

Thorbjörn Egner

fjallar um smásöguna og leikritið
Dúfnaveislan eftir
Halldór Laxness í
Gljúfrasteini. Verk
mánaðarins er haldið síðasta sunnudag
hvers mánaðar og
aðgangur er ókeypis.

Frumsýning 21. febrúar
Miðasala í fullum gangi!

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

– Mest lesið

➜ Listamannsspjall
15.00 Jónatan

Grétarsson verður
með leiðsögn um
ljósmyndasýningu sína
Íslenskir listamenn
sem nú stendur yfir í
Hafnarborg, Strandgötu
34, Hafnarfirði. Sýningin er opin alla daga 1117 nema fimmtudaga
en þá er opið til 21.

LEIKLIST
Réttur eftir Sigurjón Kjartansson og fleiri.
Leikstjóri: Sævar Guðmundsson.
Kvikmyndataka: Bergsteinn Björgúlfsson
Tónlist: Barði Jóhannsson
Klipping: Guðni Halldórsson.

★★
Sápukennt stöff

að finna sér fleiri höfunda, jafnvel
einhverja sem hafa unnið staka
smásögu, skáldsögu eða útvarpsleikrit?
Hjá ýmsum áhorfendum gætir
þeirrar skoðunar að þessi yfirborðsstíll sé viljandi, grunnfærni
í persónusköpun sé ásetningur.
Froðan sé þaulhugsað stíl-

bragð. Mér sýnist reyndar að í
Rétti api menn eftir lagaþætti sem
byggja á mun lengri hefð: LA Law,
Boston Legal, Ally McBeal eru
skopfærslur um þrautpínt lagaþáttaform amerísks sjónvarps. Við
skoðun á Rétti virðast menn ætla
sér tvo heima, búa til krimma og
lögfræðidrama. Og jafnframt hafa
þá sápukennda. Máski taka þau sig
ekki nægilega alvarlega? En það
verður fróðlegt að sjá framhaldið.
Eitt að lokum: við hljóðmix á
seinni þáttum er rétt að henda
mixara og leikstjóra fram á gang.
Á mörgum stöðum yfirgnæfði bakgrunnsmúsík samtöl. Það er líka
til marks um að menn vantreysta
fléttu, samtölum og mynd ef þeir
treysta á magnaða tónlist til að
segja söguna.
Páll Baldvin Baldvinsson

➜ Opnanir

➜ Kvikmyndir

16.00 Skáklist Á Kjar-

Frönsk kvikmyndahátíð stendur yfir í
Háskólabíói 16.-29. jan. Nánari upplýsingar á www.graenaljosid.is og www.
midi.is.

valsstöðum við Flókagötu
opnar sýning þar sem
sýnd eru verk tengd
skák.
16.00 Teikningar &
skissur Steingrímur Eyfjörð opnar sýningu í Gallerí Ágúst við Baldursgötu 12.
18.00 Söknuður/Wistfulness Eyjólfur
Einarsson opnar sýningu í Listasafni
Reykjanesbæjar í Duushúsum við Duusgötu 2-8.

➜ Tónlistarhátíð
Undercover Music Lovers á Íslandi
standa fyrir tónlistarhátíð 23-25. jan. þar
sem fjöldi tónlistarmanna kemur fram.
Ókeypis verður á alla viðburði. Nánari
upplýsingar á www.myspace.com/melodicaiceland

➜ Fræðsla
Sendiráð Japans
og japönsk fræði
við Hugvísindasvið
Háskóla Íslands
standa að Japanshátíð milli klukkan 13 og 17 í Hátíðarsal
HÍ í aðalbyggingu skólans við Sæmundargötu. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Nánari upplýsingar á www.hi.is.

➜ Leikrit
17.00 Einleikurinn
Brák eftir Brynhildi
Guðjónsdóttur verður
sýndur á söguloftinu í
Landnámssetrinu
við Brákarbraut í
Borgarnesi.

➜ Ljósmyndasýning
Atli Már Hafsteinsson er með sýningu
í Skotinu í Ljósmyndasafni Reykjavíkur
við Tryggvagötu 15, 6. hæð. Opið virka
daga kl. 10-16 og um helgar kl. 13-17.

➜ Myndlist
Myndlistarmaðurinn Kristín Geirsdóttir hefur opnað sýningu í Artóteki, 1.
hæð Borgarbókasafns Reykjavíkur við
Tryggvagötu. Sýningin er opin mán. 1021, þri.– fim. kl. 10-19, föst. 11-19. og
um helgar 13-17.

➜ Tónleikar

➜ Sýningar

13.00 Í Salnum verða barna- og fjöl-

Á Kjarvalsstöðum við Flókagötu verða
uppákomur tengdar sýningunni Skáklist.
14.00 Listamennirnir Gavin Turk,
Oliver Clegg og Paul Fryer ásamt sýningarstjóranum Juliu Royse skoða verk
með sýningargestum.
15.00 Sýningarstjórarnir Mark Sanders
og Larry List taka þátt í pallboðrsumræðum um skák og list ásamt Hafþóri
Yngvasyni.
Finnur Arnar hefur opnað sýninguna
Húsgögn í Laxdalshúsi, Hafnarstræti
11 á Akureyri. Þar stendur einnig yfir
sýning á vegum leikminjasafnsins um
leiklist á Norðurlandi og sýning á leikbrúðum Jóns E. Guðmundssonar. Opið
alla sunnudaga 13-17.

skyldutónleikar þar sem flutt verður
verkið Pétur og úlfurinn eftir Prokofiev.
Salurinn, Hamraborg 6, Kópavogi,
15.15 Í Norrænahúsinu við Sturlugötu
mun tvíeykið Funi flytja bland af enskum og íslenskum þjóðlögum, syngja og
leika undir á gítar, kantele, íslenska fiðlu
og langspil.
16.00 Sinfóníuhljómveit Norðurlands
verður með tónleika í Akureyrarkirkju
þar sem á efnisskránni verða verk eftir
Marco Enrico Bossi og L. van Beethoven. Stjórnandi á tónleikunum er er
Guðmundur Óli Gunnarsson.
20.00 Kristinn Sigmundsson og
Jónas Ingimundarson flytja Vetrarferðina eftir Franz
Schubert
í Salnum,
Hamraborg 6,
Kópavogi.

➜ Leiklist
20.00 Aukasýning verður á leikverkinu

Steinar í djúpinu hjá Hafnarfjarðarleikhúsinu, Strandgötu 50. Nánari upplýsingar www.hhh.is.+
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
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> STRÍÐ Í MÍLANÓ
Mikil rimma stendur nú yfir milli
tískuhönnuðarins Giorgio Armani og
félaganna Dolce & Gabbana. Armani
sakar samlanda sína um að hafa
stolið hönnun á buxum fyrir veturinn
2008 og notað þær fyrir sína eigin
hönnun næsta vetur. Rimman, sem
nú kallast „Trousergate“ náði hápunkti
sínum í síðustu viku þegar Armani
sagði: „Í dag stela þeir hugmyndum,
en á morgun munu þeir fá að kenna
á því.“ Tvíeykið svaraði með því að
segja að Armani hefði aldrei verið
þeim nokkur innblástur hvorki fyrr
né síðar enda væri hönnun hans
leiðinleg.

... listamannsklút frá
Nonnabúð og ekki
spillir fyrir mantran
um að njóta
lífsins.

... heitasti
liturinn á allra
vörum núna
er appelsínugulur. Fæst
hjá Make up
Store.

OKKUR
LANGAR Í
…

... hreinsandi tómatamaska
frá make
up store.
Stórkostlegur til að
lífga upp
þreytta
vetrarhúð!

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Svart er ekki litur
Appelsínugulur er víst „couleur du jour“ þessa dagana. Friðsamlegir mótmælendur hafa tileinkað sér hann og standa vaktina keikir í
lit búddatrúarinnar, en ég ímynda mér að þeir hafi væntanlega valið
litinn vegna tengsla hans við andlega ró. Þeir gætu reyndar vel haft
hina appelsínugulu byltingu Úkraníumanna í huga en þar gáfu mikil
og stöðug mótmæli góðan árangur við að stuðla að pólitísku réttlæti og kosningalýðræði í landinu. Appelsínugult minnti mig þó fyrst
og fremst á búddamunka í sínum appelsínugulu kuflum en á slóðum
Himalajafjallana er þessi litur mitt á milli rauðs og guls mjög kraftmikill og heilagur. Hann er litur sólarinnar og táknar styrk hugans.
Appelsínugulur á líka að hafa áhrif á sköpunarkraft og líkamsorku. Ég
heyrði líka um ágætis hvítagaldur til að koma af stað umbreytingum
í lífi sínu en þá þarf einfaldlega að láta loga á appelsínugulu kerti í sjö
nætur. Kannski að sjö nætur mótmælenda í appelsínugulum klæðnaði
hafi sömu áhrif? En litirnir sem við klæðumst sýna oft hver við erum,
hver við viljum vera og hafa örugglega meiri áhrif á skapgerð okkar
og líðan en við gerum okkur grein fyrir. Fólk sem klæðist rauðu er til
dæmis áreiðanlega ástríðufullt, jafnvel uppstökkt og hver veit nema
það sé líka stórhættulegt því rautt er litur háskans? Sjálf er ég alltaf
í svörtu þannig að ég þarf lítið að spekúlera í slíku. Svart fyrir mér er
náttúrulega ekki einu sinni litur, bara svona beisik, og auðvitað dáldið
rokk og „goth“ og jafnvel sófistíkerað ef út í það er farið. Ég á vinnufélaga sem hrópar oft á tíðum að hann bara skilji ekki af hverju ég geti
ekki farið að mæta í litum, að þetta bara gangi ekki lengur nema þá að
ég taki þetta á næsta skref og verði „full-time goth-ari“. Samkvæmt
jógaheimspeki eins og í litafræðinni er svart nefnilega ekki litur heldur bara andstæðan við hvítt og hefur eiginleika sem eru bæði jákvæðir og neikvæðir. Svart getur táknað kraft hins óþekkta og óhugnanlega, en líka eins og alheimurinn getur svart táknað óendanleikann,
tómið þar sem hugurinn fær hvíld. Svart er stílhreint. Og svo þarf
maður eiginlega ekkert að kaupa sér ný föt heldur, því að mér sýnist
að fólk taki ekki einu sinni eftir því í hverju maður er ef það er alltaf í sama litnum. Afskaplega gott kreppuráð myndi ég halda. En hins
vegar mæli ég sterklega með því að kafa í fataskápinn og finna sér
eitthvað appelsínugult til að töfra fram breytingar í landinu.

HEIMSFRUMSÝND 12 · 12 · 08

HEIMSFRUMSÝND 23. JANÚAR

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

ÓMISSANDI FYRIR ALLA AÐDÁENDUR
SPENNU- OG HRYLLINGSMYNDA .

KVENLEGT Fallegur
rauður kjóll með arabamunstri frá Diane Von
Furstenberg.

FJÓLUBLÁTT Falleg

mussa í marókkóskum
stíl við silkibuxur frá
Diane Von Furstenberg.

INNBLÁSIÐ AF MARRAKESH

Túrbanar og víðar
buxur fyrir næsta vor
Marokkó er greinilega í tísku, að minnsta
kosti að mati margra tískuhönnuða en
þeir sýndu ýmsar útgáfur af norðurafrískum klæðnaði á tískupöllunum. Víðar
Ali Baba-buxur sáust hjá Ralph Lauren
og Chloé, Gucci og Diane Von Furstenberg sóttu innblástur til „djellaba“ sem

eru marokkóskar mussur, Dries Von
Noten og Paul Smith voru með túrbana
og eins var að sjá fjöldann allan af marglitum silkisamfestingum. Sumarið lítur
út fyrir að verða eins og klippt út úr
ævintýri úr Þúsund og einni nótt.
- amb

S E N D U S M S ESL DND
Á N Ú M E R I Ð 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR
Á M Y N D I N A , TÖ LV U L E I K I R , D V D,
PEPSI OG M ARGT FLEIR A
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9. HV R!
U
N
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JARÐARLITIR

Smart dress í fallegri litasamsetningu frá Diane Von
Furstenberg.

BLÁTT Fallegt og
praktískt pils með
vösum frá Etro.

VÍÐAR
BUXUR

Dimmbláar
Ali Baba
buxur við
svartan topp
frá Chloé
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> ÁNÆGÐ MEÐ VÖXTINN
Leikkonan Anne Hathaway er sérlega
ánægð með ávalar línur Scarlett Johansson, Reese Witherspoon og Beyonce Knowles og segir þær vera
góðar fyrirmyndir. Hún segir að
allt snúist um megrun og enginn
mega bera á sér aukakíló. „Það er
ekki bara Hollywood sem sendir
frá sér þessi skilaboð. Samfélagið
í heild sinni hefur uppi óraunhæfar kröfur á líkamsbyggingu ungra
kvenna.“

HIN HLIÐIN ALDÍS ÓLAFSDÓTTIR, FORMAÐUR Q-FÉLAGS HINSEGIN STÚDENTA

Á það til að vera hjátrúarfull
Hvað er að frétta? Þessa vikuna stendur 10
ára afmæli Q- félags hinsegin stúdenta mest
upp úr. Sem formaður er ég mjög ánægð
með þann árangur sem við höfum náð og
hlakka til að halda baráttunni áfram.
Augnlitur: Brúnn.
Starf: Nemi í sálfræði við Háskóla Íslands.
Fjölskylduhagir: Er í sambandi.
Hvaðan ertu? Fædd í Reykjavík.
Ertu hjátrúarfull? Já, ég á það til að vera
það.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: The L-word.
Uppáhaldsmaturinn: Lambakjöt með góðu
meðlæti.
Fallegasti staðurinn: Akureyri.
iPod eða geislaspilari: Ipod.
Hvað er skemmtilegast? Kósí kvöld með

vinahópnum.
Hvað er leiðinlegast? Að vaska upp.
Helsti veikleiki: Fullkomnunarárátta.
Helsti kostur: Geri hlutina af einlægni og er
samviskusöm.
Helsta afrek: Að vera formaður Q-félags
hinsegin stúdenta.
Mestu vonbrigðin? Þrátt fyir að hafa farið
í nokkrar áheyrnarprufur komst ég aldrei í
skólaleikritið í Versló.
Hver er draumurinn? Að flytja aftur til Kanada og ljúka þar framhaldsnámi í sálfræði.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Jim Carrey.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Þegar fólk
stendur ekki við orð sín.
Hvað er mikilvægast? Fjölskyldan og
vinirnir.

03.01.1987

folk@frettabladid.is

PENELOPE CRUZ Spænska leikkonan

hefur verið tilnefnd til Óskarsins í annað
sinn.

Heiður að fá
tilnefningu
Fjármálaráðgjöf fyrir þig
Kynntu þér málin á www.kaupthing.is, hafðu samband
í síma 444-7000 eða komdu við í næsta í útibúi Kaupþings.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Spænska leikkonan Penelope
Cruz segir það mikinn heiður af
hafa verið tilnefnd til Óskarsins
fyrir hluterk sitt í Vicky Christina Barcelona. „Þessi tilnefning
er heiður og hefur mikla þýðingu
fyrir mig,“ sagði Cruz.
„Ég er að eilífu þakklát akademíunni og Woody Allen sem
veitti mér þetta tækifæri. Ég er
mjög ánægð með þá velvild og
þær hamingjuóskir sem ég hef
fengið, sérstaklega frá Spáni,“
sagði hún. „Vonandi get ég farið
með styttuna heim.“ Cruz var
síðast tilnefnd til Óskarsins árið
2007 fyrir hlutverk sitt í Volver.
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SKÁLD Í FREMSTU RÖÐ Óttar M. Norðfjörð og Steinar Bragi mótmæla við Alþingis-

húsið. Steinar þótti ganga vasklega fram með því að berja á skildi lögreglumanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Rithöfundar með
Havel í maganum?
Leikritaskáldið Václav Havel var
sem kunnugt er í fararbroddi í
flauelsbyltingunni í Tékkóslóvakíu
1989. Hann varð síðan forseti landsins eftir að kommúnistastjórnin
féll. Margir íslenskir rithöfundar
virðast ganga með „Havel í maganum“ og hafa mótmælt kröftuglega að undanförnu.
Þó er alls ekkert víst að þeir hafi
áhuga á að verða háttsettir innan
íslenska stjórnkerfisins, þótt það
væri örugglega betri kostur en
margt af því sem boðið er upp á í
dag. Einar Már forseti, Hallgrímur Helgason menntamálaráðherra
– hljómar alls ekki illa.
Kannski eiga skáldin bara auðveldar með að komast frá vinnu
en launaþrælarnir sem ekki vilja
hætta á brottrekstur með mótmælafríi. Þótt þeir fegnir vildu.

LJÓÐRÆN MÓTMÆLI Einar Már Guðmundsson hefur mikið lagt til umræðunnar, heilu bálkana í Mogganum og
margar ræður.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Aðeins
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BÍLL BLÁU HANDARINNAR FÆR AÐ FINNA TIL TEVATNSINS Vígalegur Hallgrímur

Helgason albúinn að láta vaða á bíl forsætisráðherra. Á innfelldu myndinni sést hvar
hann segir Geir til syndanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

krónur

Oasis til Kína
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Rokkararnir í Oasis hafa ákveðið að halda tónleika í Kína í fyrsta
sinn á ferlinum. Gallagher-bræður
og félagar spila í Peking og Sjanghæ þriðja og fimmta apríl en áður
höfðu þeir ákveðið að koma fram í
Hong Kong hinn sjöunda þess mánaðar. Oasis hefur einnig tilkynnt að
hljómsveitirnar Reverend and the
Makers, Twisted Wheel og The Peth
muni hita upp fyrir hljómsveitina á
tónleikum í Bretlandi í sumar.

OASIS Rokkararnir í Oasis ætla í tónleikaferð til Kína í apríl.
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Elítan drakk kampavín í boði barónessu
Íslenskir listamenn átu og drukku í
boði Fransescu von Habsburg á veitingastaðnum Við Tjörnina um svipað
leyti og táragassprengjum var varpað
á Austurvelli.

CATE BLANCHETT Andlitt leikkonunnar

prýðir ný frímerki í heimalandi hennar,
Ástralíu.

Blanchett
á frímerki
Andlit leikkonunnar Cate
Blanchett mun prýða ný frímerki
sem framleidd verða í heimalandi
hennar, Ástralíu. „Ég er bæði
undrandi og auðmjúk yfir því að
ég sé orðin að frímerki. Milljónir Ástralíubúa eiga eftir að
sleikja mig og ég get ekki beðið
eftir því,“ sagði Blanchett. „Þetta
sýnir einnig fram á gildi listarinnar í Ástralíu og færir hana í
átt til almennrar neyslu. Ef ég er
orðin hluti af því þá er ég virkilega stolt.“
Blanchett er ein þekktasta
leikkona Ástralíu. Nýjasta mynd
hennar, The Curious Case of
Benjamin Button, var nýverið
tilnefnd til þrettán Óskarsverðlauna.

„Þetta var auðvitað fjarstæðukennt. En það er
svo sem fullt af fjarstæðukenndum og súrrealískum atburðum að eiga sér stað á Íslandi í dag,“
segir Hrafn Björgvinsson, betur þekktur sem
Krummi í Mínus, en hann var meðal gesta barónessunnar.
Elítan úr íslensku listalífi át og drakk í boði
barónessunnar og Íslandsvinkonunnar, Fransescu af Habsburg, á miðvikudagskvöld á veitingastaðnum Við Tjörnina sem er í Templarasundi.
Hún sötraði kampavín og vodka á meðan mótmælendur og lögregla slógust á Austurvelli með
þeim afleiðingum að táragassprengjur voru notaðar til að sundra hópnum. Meðal þeirra sem
nutu gestrisni barónessunnar þá um kvöldið
voru Jónsi úr Sigur Rós og fjöllistamaðurinn
Ragnar Kjartansson en þeir hafa verið áberandi
í mótmælunum á Austurvelli að undanförnu.
Auk þeirra var listakonan Gabríela Friðriksdóttir meðal gesta sem og hönnuðurinn Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir. Heimildir Fréttablaðsins herma að reikningurinn hafi hljóðað upp á
tæp 350 þúsund. „Jú, jú, auðvitað er eitthvað
fáránlegt við þetta, drekka í boði barónessu á
meðan eldar loga í Reykjavík. Svona getur þetta
bara stundum verið. Ísland er undarlegt land
um þessar mundir,“ segir Krummi.
Krumma til málsvarnar má taka fram að
hann hafði staðið vaktina fyrir utan Alþingishúsið allan miðvikudaginn ásamt unnustu sinni
og barið bumbur. Öskrað sig hásan með slagorðinu „Vanhæf ríkisstjórn“. „Svo var manni
bara orðið kalt og þegar hópnum var tvístrað í
annað sinn af lögreglunni þá leist okkur ekkert
á blikuna. Barónessan er ágætis vinkona mín
og ég vissi af þessu boði þarna á veitingastaðnum. Hún borðar þarna alltaf þegar hún kemur
hingað,“ útskýrir Krummi og bætir því við að
barónessan hafi flogið hingað sérstaklega til að
verða vitni að þeim miklu breytingum sem eiga
sér stað á Íslandi um þessar mundir.
Útsýnið frá Við Tjörnina er ansi gott og þegar

ELÍTA Í BOÐI BARÓNESSU
Fransesca von Habsburg bauð listaelítunni að borða með sér á veitingastaðnum Við Tjörnina. Þeirra á meðal voru
Krummi úr Mínus, Ragnar Kjartansson,
Gabríela Friðriksdóttir og Hrafnhildur
Hólmgeirsdóttir. Á meðan hún gæddi
sér á vodka og kampavíni
slógust óeirðaseggir og lögregla
af slíkri hörku að yfirvöld
neyddust til að beita
táragassprengjum.

Krummi sá af svölum veitingastaðarins sjúkraliða bera lögreglumann burt á börum fékk hann
mikla ónotatilfinningu. „Ég vissi það þá að hlutirnir væru að fara úr böndunum,“ segir Krummi
og það varð raunin. Táragaslyktin barst inn á
staðinn og menn komust í mikið uppnám. En svo
róuðust menn eftir nokkurn tíma enda ekki á

freyrgigja@frettabladid.is

Hafnaði Coldplay
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Alex James, bassaleikari Blur,
þótt söngvarinn sé reyndar góður.
missti af tækifæri til að fá hljómÞað er frekar erfitt að búa til eftirsveitina Coldplay til að semja við
minnilegt þriggja og hálfrar mínútu popplag.“
útgáfufyrirtæki sitt.
Blur er að undJames fór ásamt öðrum stjórnendum fyrirtækisins á tónleika
irbúa nýja plötu
með Coldplay áður en hún varð
eftir margra
fræg en ákvað að semja ekki við
ára hlé og
sveitina vegna þess að þeim fannst
orðrómur er
hún of „venjuleg“.
uppi um að
hún spili á
„Okkur fannst þeir vera venjulegir og höfðum ekki áhuga
Glastonburyá að semja við þá. Ég
hátíðinni í
held að allir hafi verið
sumar.
á sömu skoðun og við
nema Pa rlophone.
Þetta er það sama og
gerðist með Bítlana og
Blur,“ sagði James.
Hann segist ekkert sjá
eftir því að hafa
ekki samið við
Coldplay þrátt
fyrir að sveitin sé ein vinsælasta hljómsveit heims og
hafi selt milljMISSTI AF
CHRIS MARTIN Alex
ónir platna.
FEITUM BITA
James fannst Coldplay
„ Mér fi nnst
Alex James hafði
of „venjuleg“ hljómekki áhuga á
Coldplay enn
sveit þegar hún var að
að semja við
þá frekar venjuhefja feril sinn.
Coldplay.
leg hljómsveit

Smáaurar fyrir Iron Man
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hverjum degi sem Íslendingar finna táragaslykt
inni á fínum veitingastöðum. Krummi segir að
listamenn landsins muni áfram standa í fremstu
víglínu þessarar byltingar og menn séu í miklum ham. „Enda á þetta ástand eflaust eftir að
veita mörgum innblástur á næstu misserum.“
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Orðrómur er uppi um að Mickey
Rourke hafi verið boðnir 250 þúsund dollarar, eða um 32 milljónir
króna fyrir að leika í framhaldi
hasarmyndarinnar Iron Man.
Þetta þykja ekki miklir peningar
þegar milljarðaborgin Hollywood
er annars vegar. Svo virðist sem
framleiðslufyrirtæki séu farin
að draga verulega saman seglin
í alþjóðlegu fjármálakreppunni
og er tilboðið til Rourkes í góðum
takti við það.
Rourke hefur átt frábæra endurkomu í kvikmyndaheiminn að undanförnu. Hann vann Golden Globeverðlaun fyrir hlutverk sitt í The
Wrestler og var einnig tilnefndur

MICKEY ROURKE Rourke í hlutverki
útbrunnins fjölbragðaglímukappa í
myndinni The Wrestler.

til Óskarsins. Þykir hann líklegastur til að hreppa styttuna eftirsóttu ásamt Sean Penn fyrir hlutverk sitt í Milk.
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Ævintýri enn gerast
Skeeter Bronson vinnur á hóteli
einu sem faðir hans átti á sínum
tíma, en seldi með loforði um að
Skeeter ætti að taka við rekstrinum. Tuttugu árum síðar hefur
hann enn ekki fengið tækifærið
og fær útrás fyrir gremju sína í
sögum sem hann segir börnum
systur sinnar fyrir svefninn. En
honum að óvörum fara hlutir úr
sögunum að gerast í raunveruleikanum; þó aðeins þeir hlutar sem
börnin sjálf bæta við þær. Galdurinn er þá að fá krakkana til að gefa
honum það sem hann girnist mest
– stjórnunarstöðu á hótelinu.
Svo hljómar söguþráður Bedtimes Stories, nýjustu myndar gamanleikarans Adam Sandlers. Sandler breytir nú aðeins til og kemur
með barnvæna fjölskyldumynd og
skrúfar þannig aðeins fyrir grófa
og illskeytta brandara, sem hann
er gjarn á að vera með. En þótt
myndin geri út á ævintýri, þar
sem við sjáum vísanir í riddara-

Fyrsti kafli
Underworld-myndanna.

Hrikalegri og flottari
enn nokkru sinni fyrr!

- S.V., MBL

SKÓLABEKKURINN REFURINN & BARNIÐ ÁSTARSÖNGVAR
- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

KVIKMYNDIR
Bedtime Stories
Leikstjóri: Adam Shankman. Aðalhlutverk: Adam Sandler, Courteney
Cox, Keri Russell, Guy Pierce, Russell
Brand.

★★
Fremur slöpp gamanmynd með
Adam Sandler, þó yngsta kynslóðin
gæti haft gaman af.

sögu og geimmynd, og hugmyndina um að hlutir úr þeim lifni við,
sýnir myndin merkilega lítið hugmyndaflug og húmorinn takmarkast langoftast við þá allra yngstu.
Sandler leikur þar að auki svipuðu
leiðindatýpuna sem hann hefur
gert svo oft áður, sem er orðin
mjög þreytandi og stíllinn hans
orðinn úr sér genginn.
Ásamt Sandler eru í helstu hlut-

verkum Courteney Cox og Keri
Russell, sem fara ágætlega með
sín hlutverk, Guy Pierce reynir
ögn við gamanleikinn og Bretinn
Russell Brand úr Forgetting Sarah
Marshall gerir hvað hann getur úr
litlu efni. Yngstu krakkarnir gætu
haft gaman af myndinni, en fyrir
aðra er lítið um ævintýri hér á
bæ; ekki er endilega allt gott sem
endar vel. Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Augu Dana beinast að Íslandi
SÍMI 564 0000
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VILTU VINNA MILLJARÐ
VILTU VINNA MILLJARÐ LÚXUS
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AUSTRALIA
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kl. 3 - 5.30
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16
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BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus

HÖRKU SPENNUMYND ÚR SMIÐJU

LUC BESSON

★★★★★
- S.V., MBL
★★★★★

- L.I.L., Topp5.is/FBL

Danska rokksveitin D-A-D
mætti til landsins í gærdag
og heldur styrktartónleika
fyrir Íslendinga í vanda á
Nasa í kvöld. Danskir fjölmiðlar sýna heimsókninni
áhuga.
Danskir fjölmiðlar sýna Íslandsheimsókn rokkaranna í D-A-D,
Disneyland After Dark, mikla
athygli. Að sögn tónleikahaldarans Gríms Atlasonar munu
útsendarar TV2 og Danmarks
Radio fylgjast bæði með tónleikunum sem og mótmælum Íslendinga. „Þeir gista á Hótel Borg,
alveg ofan í mótmælunum, og
fá stanslausan ryþma beint í æð
allan sólarhringinn. Þetta eru líka
skemmtilegir og hressir menn,
alvöru menn,“ segir Grímur um
bandið.
D-A-D heldur tónleika á Nasa í
kvöld, en eins og Fréttablaðið
hefur greint frá eru tónleikarnir
styrktartónleikar fyrir íslenska
námsmenn og lífeyrisþega í Danmörku sem lent hafa í vandræðum vegna bankahrunsins. D-A-D

DANSKIR ROKKARAR TILBÚNIR Í SLAGINN Fimmtán manna hópur í kringum hljóm-

sveitina D-A-D kom til Íslands í gær. Sveitin heldur styrktartónleika á Nasa í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

er ein þekktasta rokksveit Dana
og hefur til að mynda oftast allra
sveita spilað á stóra sviðinu á Hróarskelduhátíðinni. Hljómsveitin á
góðan hóp aðdáenda hér á landi
sem muna vel þegar lagið Sleeping
My Day Away gerði allt vitlaust á
öldum ljósvakans og bandinu var
í kjölfarið spáð heimsfrægð.
Það eru samtökin Because We

Care sem standa að heimsókn DA-D til Íslands og þiggja meðlimir hennar enga þóknun fyrir tónleikahaldið. Þegar hafa Because
We Care safnað átta milljónum króna til handa bágstöddum
Íslendingum í Danmörku. Miðaverð á tónleikana er 2.900 krónur og húsið opnar klukkan 20.30.
B.Sig hitar upp. hdm@frettabladid.is

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.45, 8 og 10.20 12
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl.2, 5.45, 8 og 10.20 12
16
CHANGELING
kl. 10
BOLT 3D - ÍSLENSKT TAL kl. 2(800) og 4
INKHEART
kl. 4
SKOPPA OG SKRÍTLA
TAKEN

L
10

kl. 2(700) og 4.30 L
16
kl. 6 og 8

TILBOÐSVERÐ
ADAM SANDLER
„FARÐU Á ROLE MODELS EF ÞÚ VILT HLÆJA“
-USA TODAY-

SELFOSS
kl. 2 - 4 - 6 - 8
kl. 10:10

ROLE MODELS

ÁLFABAKKA
kl. 5:50 - 8 - 10:10

ROLE MODELS

kl. 1:30 - 8 - 10:10

VIP

BEDTIME STORIES

kl. 1:30 - 2 - 3:40 - 5:50 - 8

L

BEDTIME STORIES

kl. 3:40 - 5:50

VIP

ROCKNROLLA
CHANGELING
YES MAN

kl. 10:20
16
kl. 5 - 8 - 10:40
16
1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 7

THE SPIRIT

kl. 10:20

12

BOLTI 3-D m/ísl. tali

kl. 1:30(3D) - 3:40(3D)

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 2 - 4

L

CITY OF EMBER

kl. 3:40

7

YES MEN

kl. 6

7

TWILIGHT

kl. 5:50 - 8

12

ROLE MODELS

kl. 8 - 10

12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 1:30
KRINGLUNNI
ROLE MODELS
kl. 4 - 6:10 - 8:20 - 10:30

L

BEDTIME STORIES

kl. 2 - 4 - 6 - 8

L

kl. 10

16

BEDTIME STORIES

kl. 1:50D - 4D - 6:10D

L

ROLE MODELS

ROCKNROLLA

kl. 8:10D - 10:30D

16

BEDTIME STORIES

kl. 1:30 - 3:40

L

YES MAN

kl. 8:20 - 10:30

7

CHANGELING

kl. 9

16

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 1:50 - 4 (kl. 4 aðeins sýnd sun.) L

BOLT m/ísl. tali

kl. 2

L

BOLT 3-D m/ENSKU tali

kl. 6:10 (aðeins sýnd sun.)

L

SÓLSKINSDRENGUR

kl. 4

L

L

TWILIGHT

kl. 6

12

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 2

12

BEDTIME STORIES
TRANSPORTER 3

BOLTI m/ísl. tali
kl. 2
SKOPPA OG SKRÍTLA m/ísl. tali kl. 4
SÓLSKINSDRENGUR
INKHEART
THE SPIRIT

L
16
L

verð 700.kr. L

ROCKNROLLA

Sunnudagur
KL.1 SMÁRABÍÓ

Laugardagur
KL.1 SMÁRABÍÓ

Sunnudagur
KL.1 SMÁRABÍÓ

kl. 6 Verð 1.000 7
kl. 8
10
kl. 10:10
7
AKUREYRI

12

Laugardagur
KL.1 SMÁRABÍÓ

SparBíó
laugardag og sunnudag
55
0k
r

KEFLAVÍK
kl. 5:50 - 8 - 10:10 12

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

BEDTIME STORIES
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.50 í Kringlunni kl. 2 á Self
og Ak., kl. 1.30 í Keﬂ.

55
0k
r
MADAGASCAR 2 m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka,
kl. 2 í Kringlunni

YES MAN
kl. 1.30 í Álfabakka

55
0k
r
CITY OF EMBER
kl. 3.40 í Álfabakka
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Tónleikaferðin gekk framar vonum

KELLY OSBOURNE Dóttir rokkarans Ozzy
er farin í meðferð í þriðja sinn.

Meðferð í
þriðja sinn
Kelly Osbourne, dóttir rokkarans Ozzy, hefur skráð sig inn á
meðferðarstofnun skammt fyrir
utan Los Angeles. „Hún vissi að
þetta var það rétta fyrir hana á
þessum tímapunkti og við erum
stolt af því að hún lét verða af
þessu,“ sagði móðir hennar Sharon. „Fjölskyldan stendur þétt við
bakið á henni. Kelly vissi að hún
þurfti á hjálp að halda og hún
mun fá hana.“
Kelly verður í þrjátíu daga í
meðferðinni en Sharon vildi ekki
tjá sig um hvers vegna hún skráði
sig inn. Þetta er í þriðja sinn sem
hin 24 ára Kelly fer í meðferð.
Hin tvö skiptin voru vegna fíknar
í lyfseðilsskyld verkjalyf.

BOWIE Er í Berlín.

David Bowie
í upptökum
Fyrsta plata Davids Bowie í langan tíma virðist komin á teikniborðið. Að minnsta kosti segir nú
á Twitter-síðu kappans: „Kveðjur frá snjónum í Berlín. Hér er
ég að vinna að nýju efni.“ Bowie
gerði einmitt bestu plötur sínar í
borginni. Síðast var Bowie á ferðinni árið 2003 með stúdíóplötuna
Reality.

HEATH LEDGER Fjölskylda leikarans

segist vera stolt og spennt yfir Óskarstilnefningu hans.

Skemmti sér
konunglega
Fjölskylda leikarans sáluga
Heaths Ledger segist vera
stolt og spennt yfir tilnefningu
hans til Óskarsins. Ledger, sem
lést fyrir ári síðan, fékk fyrir
skömmu Golden Globe-verðlaunin fyrir hlutverk Jókersins í The
Dark Knight.
Að sögn systur Ledgers var
hlutverkið það skemmtilegasta
sem hann hafði tekið sér fyrir
hendur. „Með hans eigin orðum
þá skemmti hann sér konunglega,“ sagði hún. „Við viljum nota
tækifærið og heiðra hans yndislega líf og hugga okkur við það
að Heath mun snerta komandi
kynslóðir með frábærri listsköpun sinni.“

Tónleikaferð hljómsveitarinnar Hjaltalín um Evrópu lýkur í
ensku borginni Coventry í kvöld.
Söngkonan Sigríður Thorlacius
segir að ferðin hafi gengið framar vonum. „Þetta er búið að vera
mjög skemmtilegt og það er eiginlega búið að vera skemmtilegt
alls staðar. Það var mjög gaman
í Þýskalandi og líka á Eurosonic í
Hollandi,“ segir Sigríður.
Eurosonic er einnig nokkurs
konar viðskiptaráðstefna þar sem
hljómsveitir mynda sambönd við
útgefendur og aðra aðila úr tónlistarbransanum. Sigríður viðurkennir að einhver plötufyrirtæki
hafi sýnt hljómsveitinni áhuga,
auk þess sem bókanir á tónlistarhátíðir hafi komið til tals. Þær við-

ræður séu þó allar á byrjunarstigi.
Tónleikaferðin er sú stærsta hjá
Hjaltalín til þessa og hefur sveitin
spilað hvern einasta dag síðan förin
hófst í Kaupmannahöfn 8. janúar.
„Við höfum verið að spila á misjafnlega stórum stöðum. Sumir eru
mjög litlir eins og í Brighton þar
sem við spiluðum fyrir 120 manns.
Það var alveg troðið. Í París var
líka fullur staður þar sem við spiluðum fyrir fimm hundruð manns,“
segir Sigríður.
Hjaltalín kemur heim til Íslands
á morgun og heldur síðan aftur
út í febrúar í aðra tónleikaferð.
Þá verður meðal annars spilað á norsku By:Larm-hátíðinni, í
París, Skandinavíu og hugsanlega
í Þýskalandi.
- fb

HJALTALÍN Hljómsveitin lýkur tónleikaferð sinni um Evrópu í Coventry í kvöld.
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> Bikarhafarnir mæta Haukum
Dregið var í undanúrslit Eimskipsbikars
kvenna í handbolta í gær og ljóst liggur
fyrir að bikarhafar Stjörnunnar heimsækja
Hauka að Ásvöllum og FH ferðast norður
til Akureyrar og mætir 2. deildarliði
KA/Þórs í KA-heimilinu. Haukar og
Stjarnan eru búin að stinga af í
N1-deildinni í vetur og há nú harða
baráttu um toppsætið. Liðin mættust
jafnframt í úrslitaleik N1-deildarbikarsins milli jóla og nýárs og þá höfðu
Stjörnustúlkur betur í hörkuspennandi
leik. Leikirnir í undanúrslitunum fara
fram 14.-15. febrúar.

sport@frettabladid.is

RÓBERT ÞÓR SIGHVATSSON, ÞJÁLFARI VÍKINGA Í N1-DEILD KARLA Í HANDBOLTA: FYRSTI SIGUR VETRARINS Í HÖFN

Hjá okkur Víkingum er falldraugurinn ekki til
Víkingar fögnuðu sínum fyrsta sigri í N1-deild karla þegar liðið vann
óvæntan sigur á Akureyri fyrir norðan á fimmtudagskvöldið. Róbert
Sighvatsson er greinilega á réttri leið með þetta unga lið Víkinga sem
hefur verið vaxandi í allan vetur.
„Það var mjög mikilvægt fyrir strákana að sýna það að þeir geta
unnið. Það var kærkomið að sýna það á útivelli og á Akureyri,
einum skemmtilegasta útivelli sem hægt er að fara á,“ sagði
Róbert sem tók við Víkingsliðinu á síðasta ári. Víkingar töpuðu
aðeins með einu marki fyrir Fram í síðasta leik fyrir jólafrí og
verið nálægt því að ná í stig í nokkrum leikjum í deildinni í
vetur. „Við erum búnir að vera að narta í hælana á hinum
liðunum en við höfum ekki komist fram í tær,“ segir Róbert
en hann lítur ekki á sem svo að liðið sé í fallbaráttu.
„Við erum ekki að horfa á þetta þannig að við
séum að reyna að halda okkur í deildinni.
Við erum að bæta okkar leikmenn og okkar
umgjörð í kringum Víking. Allt sem heitir
sigur er mjög ánægjulegt en við höldum
bara áfram okkar striki, að búa til leikmenn

með því að gefa þeim tækifæri á að fá að spila með Víkingi,“ segir
Róbert. Róbert er mjög sáttur við að liðið er að bæta sig leik frá leik.
„Desembermánuður hjá okkur var allur upp á við og menn lögðu sig
allir extra mikið fram í þessu fríi.
Við erum búnir að byggja ofan á það og höldum ótrauðir áfram.
Það hefur ekkert verið að stoppa okkur og það mun ekkert
stoppa okkur. Þarna er efniviður til þess að búa til mjög
gott lið og stóra liðsheild og þangað stefnum við,“ segir
Róbert. Róbert var atvinnumaður í Þýskalandi í mörg ár og
þjálfaði þá einnig Wetzlar-liðið um tíma. „Maður er búinn að
vinna í grunninum og er að reyna að byggja aftur upp þetta
dauða starf í Víkinni,“ segir Róbert og hann mælir árangur
frekar í bætingu leikmanna en í stigum í töflunni. „Það
er ekkert stress í neinu hjá okkur og við erum ekki
að hugsa um hvar við stöndum heldur hvað við
erum að gera. Hjá okkur er falldraugurinn ekki til
heldur aðeins næsti leikur og næsta verkefni,“
sagði Róbert og hann skorar á alla Víkinga að
hjálpa liðinu í næstu leikjum.

Draumaleikur í DHL-höllinni í dag
„Þeir voru refir að næla sér í Bradford,” segir Sigurður Ingimundarson, fyrrum þjálfari hans hjá Keflavík
sem vill þó ekki spá því að Grindavík verði fyrst til að vinna KR í vetur í undanúrslitum Subwaybikarsins.
KÖRFUBOLTI KR og Grindavík mætBRATTUR Böðvari kom ekki á óvart að

Grindavík fengi sér Kana.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Böðvar Guðjónsson:

Er í draumi og
bíð eftir að Óli
Björn veki mig
KÖRFUBOLTI Það hefur andað köldu
á milli forráðamanna KR og
Grindavíkur í vetur og ekki síst
út af útlendingamálum.
Böðvar Guðjónsson, formaður
körfuknattleiksdeildar KR, var
aldrei í vafa um að Grindvíkingar
myndu fá sér Kana og svaraði á
kaldhæðinn hátt þegar hann var
spurður út í hvort koma Nicks
Bradford hefði komið honum á
óvart.
„Ég er gáttaður og trúi þessu
ekki enn þá. Það er eins og ég
sé í draumi og ég bíð eftir að Óli
Björn veki mig,“ sagði Böðvar og
vitnaði þar í formann körfuknattleiksdeildar Grindavíkur en sá lét
hafa eftir sér að Grindavík hefði
aldrei fengið sér Kana ef KR
hefði ekki verið með Kana.
„Við tökum því sem hrósi að við
séum farnir að stýra körfuboltanum hérna heima samkvæmt
Grindvíkingum,“ sagði Böðvar.
- hbg

Eigandi Man. City:

Íhugar kaup
á Chelsea
FÓTBOLTI Hinn moldríki arabi, Dr.
Sulaiman al-Fahim, eigandi Man.
City, er sagður vera á þeim buxunum að gera tilboð í Chelsea
ásamt þýskum fjárfestum.
Talið er að eigandi Chelsea,
Roman Abramovich, hafi farið
afar illa út úr heimskreppunni
en þrátt fyrir það segja forráðamenn Chelsea að félagið sé ekki
til sölu.
- hbg

ast í dag í undanúrslitum Subwaybikars karla og fer leikurinn fram
í DHL-Höllinni og hefst klukkan
16.00. Þarna mætast tvö efstu liðin
í deildinni en þau hafa mæst tvisvar í jöfnum og spennandi leikjum í
vetur. Það er því búist við miklum
körfuboltaviðburði fyrir framan
troðfulla DHL-Höll í dag.
„Það mætti ætla að þetta væri
úrslitaleikurinn miðað við hvernig þessi lið hafa spilað í vetur. Það
er ekki líklegt að Stjarnan eða
Njarðvík séu að fara að blanda sér
í það að vinna titilinn en hvað veit
maður, þetta er bikarkeppni. Bikarkeppni er keppni í heppni og þar
getur allt gerst,“ sagði Sigurður
Ingimundarson, þjálfari Keflavíkur og íslenska karlalandsliðsins.
KR-ingar hafa unnið báða innbyrðisleiki liðanna naumlega í
vetur, fyrst á sigurkörfu Jasons
Dourisseau í Powerade-bikarnum og svo með tveimur stigum í
deildinni.
Fjórir leikmenn KR og Grindavíkur hafa skilað hærra framlagi í
innbyrðisleikjum liðanna í vetur en

HVERNIG FER LEIKURINN?
Valur Ingimundarson, Njarðvík
„Ómögulegt að segja. Grindavík er
sýnd veiði en ekki gefin fyrir KR.“
Lykillinn að sigri?
„KR er besta varnarliðið og Grindavík
er besta sóknarliðið. Það er spurning
hvað verður ofan á í baráttunni.“
Einar Árni Jóhannsson, Breiðabliki:
„Þetta verður í járnum allan tímann
en KR vinnur þetta að lokum 88-86.“
Lykillinn að sigri?
„Ég held að Jakob Örn muni gera
gæfumuninn fyrir KR.“
Kristinn Friðriksson, Tindastól:
„Ég held að KR vinni þetta eftir framlengdan leik.“
Lykillinn að sigri?
„Bakvarðaparið Jón Arnór og Jakob
Örn hjá KR ráða úrslitunum.“
Hlynur Bæringsson, Snæfell:
„KR á eftir að vinna og eigum við ekki
að segja að þetta fari 85-81.“
Lykillinn að sigri?
„Það verður bara blanda af Jóni
Arnóri og heimavellinum.“

ÖFLUGIR Þeir Brenton Birmingham og Jason Dourisseau hafa spilað mjög vel í innbyrðisleikjum KR og Grindavíkur í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þeir hafa gert að meðaltali í deildinni í vetur. Þetta eru þeir Jason
Dourisseau og Jón Arnór Stefánsson hjá KR og þeir Brenton Birmingham og Þorleifur Ólafsson hjá
Grindavík. Jason (27,5) og Brenton (27,0) eru með hæsta framlagið
í innbyrðisleikjum liðanna á tímabilinu.
Nú hafa Grindvíkingar hins
vegar styrkt liðið sitt með því að
ná í Nick Bradford og Fréttablaðið
fékk Sigurð Ingimundarson, fyrrum þjálfara Bradford hjá Keflavík, til þess að meta hverju hann
breytir í uppgjöri tveggja efstu
liða deildarinnar.
„Þeir voru refir að næla sér í
Bradford því honum finnst ekk-

ert eins gaman og að fá að spila
svona leiki. Hann kemur með
sjálfstraust inn í liðið.
Hann er fullur af
sjálfstrausti sjálfur
og rúmlega það og
smitar því til annarra og það er
ekki verra að
hafa slíkan
mann í sínu
liði,“ segir
Sigurður
SIGUR Í HÖFN

Nick Bradford
og Sigurður
Ingimundarson. FRÉTTABLAÐ-

um Bradford. Sigurður segir hann
vera það kláran körfuboltamann
eins og fleiri í Grindavíkurliðinu
að þeir finni einhverjar lausnir á
því að láta alla spila þrátt fyrir
að í liðinu séu margir líkir leikmenn.
„Hann þorir að taka mikilvægar ákvarðanir í stórum leikjum
og það sem menn leita helst eftir
þegar menn eru að styrkja liðið
með Kana er að þeir geri aðra
betri og Bradford er frábær í
því. Þar liggur hans helsti styrkur.“ Sigurður er viss um að Bradford búi ekki bara til stemningu
hjá sjálfu Grindavíkurliðinu heldur einnig hjá grindvískum áhorfendum.
„Bradford býr til vandræði
fyrir varnarmenn. Hann er
tveggja metra karl en getur spilað eins og bakvörður og á það til
að hitta mjög vel og þá er erfitt að
eiga við hann. Hann er líka gríðarlega góður varnarmaður. Hann er
ágætur í öllu án þess að vera frábær í neinu. Ef hann er einbeittur þá getur hann fundið galla í
vörninni á móti honum og þá er
hann baneitraður,“ segir Sigurður en ræður Bradford þá úrslitum
í þessum leik.
„Ég ætla ekki að spá neinum sigri
í þessum leik því bæði lið eiga jafna
möguleika. KR-ingar eiga kannski
meiri möguleika af því að þeir eru
á heimavelli ef ég horfi kalt á þetta
þrátt fyrir að Bradford sé með
Grindavík. KR-ingar hafa spilað
vel og þeir eru ennþá með
jafn gott lið þótt Bradford
sé kominn. Bæði liðin,
maður fyrir maður, eru
bara þrælgóð. Eins og oft
í svona bikarleikjum þá
snýst þetta um að hitta
á rétta daginn. Þetta
er einstakt tækifæri til að horfa á
frábæran leik og
umgjörðin verður
örugglega mjög
skemmtileg. Þetta
er draumaleikur
fyrir marga.“
ooj@frettabladid.is

IÐ/VILHELM

Fjórða umferð FA-bikarsins fer fram um helgina á Englandi:

Blóðug barátta verður á Anfield
FÓTBOLTI 32-liða úrslit enska bikars-

ins fara fram um helgina. Stórliðin Arsenal, Chelsea, Liverpool og
Manchester United eru öll enn með
í keppninni. Manchester United og
Tottenham mætast á Old Trafford
í stórleik dagsins í dag.
Yfirlýsing knattspyrnustjórans
Harry Redknapp hjá Tottenham
fyrir leikinn, um að tefla fram eins
„veiku“ byrjunarliði gegn United
og hann mögulega getur til þess
að spara leikmenn sína fyrir botnbaráttu úrvalsdeildarinnar kann
þó að hafa tekið talsverðan sjarma
af leiknum.
Chelsea mætir b-deildarliðinu
Ipswich á Brúnni í dag en Lund-

BARÁTTAN UM BORGINA Steven Gerrard

hjá Liverpool og Phil Neville hjá Everton
mætast á morgun.
NORDIC PHOTOS/GETTY

únafélagið hefur hreint ekki verið
sannfærandi upp á síðkastið og
nægir því til stuðnings að nefna
jafnteflið gegn c-deildarliðinu
Southend á Brúnni í deildarbikarnum á dögunum.
Liverpool og Everton munu
heyja enn eitt stríðið í rosalegum borgarslag á Anfield á morgun. Erkifjendurnir Liverpool og
Everton eru einmitt þau lið sem
oftast hafa mæst í sögu kepnninnar, en þetta verður í 21. skipti sem
þau mætast.
Þess má geta að Liverpool er
taplaust í öllum keppnum á Anfield síðan liðið tapaði gegn Barnsley í FA-bikarnum í fyrra.
- óþ

www.ellingsen.is
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20-50%
AFSLÁTTUR AF SKÓM

20–50%

AFSLÁTTUR AF GRILLUM OG GASVÖRUM

Pallahitari

Flame-gasgrill
2ja brennara

Flame-gasgrill
3ja brennara

20–70%
AFSLÁTTUR AF COLUMBIAFATNAÐI

Flame-gasgrill
4ra brennara

27.900 kr.

34.990 kr.

39.990 kr.

44.900 kr.

Verð áður 44.176 kr.

Verð áður 54.990 kr.

Verð áður 59.990 kr.

Verð áður 69.900 kr.

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

26”

AFSLÁTTUR AF SKOTVEIÐIVÖRUM
OG FATNAÐI

50%

AFSLÁTTUR AF
KOMDA-REIÐHJÓLUM

17.900 kr.
Verð áður 34.806 kr.

26”
Samfellanlegt

26”

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

18.900 kr.

22.900 kr.

Verð áður 36.284 kr.

Verð áður 43.678 kr.
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Ekki í stríði við Coventry
Knattspyrnudeild Breiðabliks sá í gær ástæðu til þess að senda frá sér yfirlýsingu vegna málefna Jóhanns Bergs Guðmundssonar. Ástæðan var viðtal við
knattspyrnustjóra Coventry sem Blikar segja fara með rangt mál í fjölmiðlum.
FÓTBOLTI Chris Coleman, knatt-

BULLARD Hafði verið orðaður við fjöl-

mörg félög upp á síðkastið en valdi Hull.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Jimmy Bullard:

Sá dýrasti í
sögu Hull
FÓTBOLTI Miðjumaðurinn Jimmy
Bullard gekk í gær í raðir nýliða
Hull á fimm milljónir punda frá
Fulham en hann varð um leið
dýrasti leikmaður í sögu Hull. Þá
gekk Hull einnig frá kaupum á
varnarmanninum Kamil Zayatte
í gær frá Young Boys á 2,5 milljónir punda en hann hefur verið
í láni hjá félaginu undanfarið og
þótt standa sig vel.
„Þetta undirstrikar bara metnaðinn sem við höfum hjá Hull.
Bullard kvaðst hrifinn af því
hvernig við höfum komið inn í
ensku úrvalsdeildina og hann
fékk að heyra hjá okkur allt sem
hann vildi heyra og því ákvað
hann að koma til félagsins,“ sagði
Phil Brown, knattspyrnustjóri
Hull, í viðtali við BBC Sport í
gær.
- óþ

spyrnustjóri Coventry, sagði við
staðarblað í Coventry í gær að
félagið væri búið að ná samningum við knattspyrnumanninn efnilega Jóhann Berg Guðmundsson.
Ástæðuna fyrir því að Jóhann
væri ekki kominn til félagsins
sagði Coleman vera þá að málið
strandaði á Blikum sem vildu
meiri pening fyrir Jóhann en Coventry hefði upprunalega boðið í
leikmanninn.
„Nei, við erum ekki í stríði við
Coventry. Við sáum okkur samt
ekki annað fært en að senda út
þessa yfirlýsingu þegar við sáum
fréttina sem er kolröng,“ sagði
Einar Kristján Jónsson, formaður
knattspyrnudeildar Breiðabliks.
Hann vildi að öðru leyti ekki tjá
sig um málið og vísaði í yfirlýsinguna.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa samskipti Blika og
Coventry ekki verið meiri en eitt
símtal. Þá bauð félagið ákveðna
upphæð í Jóhann sem er sambærileg við það ef hann væri seldur milli félaga á Íslandi.
Blikar tjáðu Coventry að það
þýddi ekki einu sinni að ræða það
mál frekar. Formlegt tilboð hefur
aldrei komið frá Coventry og félagið hefur ekki haft frekara samband
við Kópavogsliðið.
Blikar segja það einnig vera
ósatt að Jóhann Berg hafi verið
búinn að semja við enska félagið og þess utan hafi félagið ekki
gefið leyfi til slíkra samningaviðræðna.
„Það er því undarleg tilraun hjá
Coleman að reyna að gera knattspyrnudeild Breiðabliks að vonda

HESKEY Mun spila fyrir Martin O‘Neill á
nýjan leik.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Emile Heskey:

Á leiðinni til
Aston Villa

GENGUR ILLA AÐ FINNA SÉR FÉLAG Framhaldssögunni um hvert Jóhann Berg Guð-

mundsson fer er hvergi nærri lokið.

aðilanum í þessu máli, en það mun
ekki bera árangur. Knattspyrnudeild Breiðabliks lýsir furðu sinni
á öllum vinnubrögðum Coventry
City FC í þessu máli og mun upplýsa um þau vinnubrögð síðar,“
segir í niðurlagi yfirlýsingar Blikanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Jóhann Berg er sjálfur staddur
í Hollandi þessa dagana þar sem
hann æfir með AZ Alkmaar en
hollenska félagið hefur lengi haft
augastað á Blikanum unga. Framhaldssagan um hvar Jóhann Berg
endar er því engan veginn á enda.
henry@frettabladid.is

FÓTBOLTI Framherjinn Emile
Heskey verður brátt kynntur sem nýjasti leikmaður Aston
Villa eftir að Wigan samþykkti
3,5 milljóna punda kauptilboð
félagsins í gær. Hinn 31 árs gamli
Heskey mun skrifa undir tveggja
og hálfs árs samning við Aston
Villa.
Martin O‘Neill, knattspyrnustjóri Aston Villa, þekkir vel til
Heskey en hann var við stjórnvölin hjá Leicester þegar framherjinn kraftmikli spilaði þar.
„Emile mun gefa okkur nýja
vídd. Hann getur leikið annaðhvort með Gabriel Agbonlahor
eða John Carew og á eftir að vera
frábær fyrir okkur. Við erum
búnir að vera á miklu skriði og ég
er sannfærður um að Emile mun
hjálpa okkur að halda því gangandi,“ sagði O‘Neill í viðtali við
Sky Sports í gær.
- óþ

Aðallið KR og Grindavíkur mætast í dag í sjöunda sinn í bikarkeppni KKÍ:

KR hefur unnið alla bikarleiki
við Grindavík nema einn
KÖRFUBOLTI KR og Grindavík mæt-

ast í dag í DHL-höll þeirra KRinga í undanúrslitum Subway-bikars karla. Þetta verður sjöunda
bikarviðureign a-liða félaganna
og annað árið í röð sem þessi lið
mætast í bikarnum.
KR-ingar hafa haft betur í
bikarviðureignum félaganna og
unnið fimm af þessum sex leikjum en Grindvíkingar hafa aftur á
móti unnið þann stærsta. Eini bikarsigur Grindavíkur á KR kom í
bikarúrslitaleiknum 2000 þegar
Grindavík vann 59-55 sigur í Höllinni. Alexander Ermolinskíj var
þá hetja Grindavíkur á lokamínútum leiksins en hann átti mikinn
þátt í því að loka vörninni og sjá
til þess að KR-liðið skoraði ekki
síðustu fjórar mínútur leiksins.
Tveir leikmenn Grindavíkur í
dag tóku þátt í þessum eina bikarsigri félagsins á KR fyrir tæpum
níu árum en það eru þeir Brenton
Birmingham og Guðlaugur Eyjólfsson. Brenton skoraði 23 stig í
leiknum og Guðlaugur bætti við
tíu stigum.
Brenton hefur leikið fjóra bikarleiki á móti KR, unnið þrjá
þeirra og skoraði í þeim 24,5 stig
að meðaltali í leik.
Liðin mættust í mögnuðum leik í DHL-höllinni í
sextán liða úrslitum bikarsins á síðasta tímabili
þar sem KR vann eins
stigs sigur, 104-103.
Fannar Ólafsson, fyrirliði KR, skoraði þá
ÞRÍR SIGRAR Brenton

Birmingham hefur
komið að þremur
bikarsigrum á KR og
unnið bikarinn í öll
skiptin.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GERRARD Lýsti sig saklausan fyrir rétti í gær en honum var gefið að sök að hafa tekið
þátt í slagsmálum á bar í Liverpool í lok desember.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Steven Gerrard, fyrirliði Liverpool, fór fyrir rétti í gær:

Kveðst vera saklaus
FÓTBOLTI Miðjumaðurinn Steven

MIKILVÆGIR Fannar Ólafsson fær hér ráð frá Jóni Arnóri Stefánssyni en Fannar

tryggði KR sigur á Grindavík í síðasta bikarleik liðanna.

sigurkörfuna átta sekúndum fyrir
leikslok og Grindvíkingum
mistókst síðan að skora úr
síðustu sókninni sinni.
Þessi félög mættust fyrst
í bikarnum í Hagaskóla 2.
mars 1980 en sá leikur
var í átta liða úrslitum. Grindavík var
þá í b-deild. KR vann
leikinn 100-82.
Þetta er í þriðja
sinn sem félögin
mætast í undanúrslitum en tólf
ár eru liðin síðan
KR vann undanúrslitaleik liðanna 5. janúar
1997. KR hefur
ekki unnið bikarinn í átján ár en

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þegar hann vannst síðast árið
1991 þá sló KR einmitt Grindavík
út úr undanúrslitunum með 73-69
sigri í Laugardalshöllinni.
Í þessari upptalningu er aðeins
verið að skora bikarleiki milli aliða félaganna en Grindavík sló að
auki b-lið KR-inga út úr bikarnum tvö tímabil í röð, fyrst út úr 16
liða úrslitum 2005-06 og svo út úr
8 liða úrslitum 2006-07.
- óój

BIKARLEIKIR KR OG
GRINDAVÍKUR
16 liða úrslit 2008 KR+1 (104-103)
Úrslitaleik. 2000 Grindav. +4 (59-55)
Undanúrslit 1997
KR +4 (73-69)
8 liða úrslit 1992
KR +5 (78-73)
Undanúrslit 1991 KR + 26 (120-94)
8 liða úrslit 1980 KR +18 (100-82)

Gerrard hjá Liverpool lýsti sig saklausan fyrir rétti í Norður-Sefton í
Liverpool í gær en honum var gefið
að sök að hafa tekið þátt í slagsmálum sem brutust út á næturklúbbnum Lounge Inn í Liverpool
29. desember síðastliðinn. Tveir
aðrir menn þurftu að ganga fyrir
réttinn í gær vegna sömu ákæru.
Málið verður tekið til umfjöllunar
fyrir 20. mars.
Umrætt atvik sem hinn 28 ára
gamli Gerrard er ákærður fyrir
átti sér stað að kvöldi til eftir 15 sigur Liverpool gegn Newcastle
á St James Park-leikvanginum 29.
desember þar sem Gerrard skoraði tvö mörk og var valinn maður
leiksins. Samkvæmt breskum fjölmiðlum var Gerrard að skemmta
sér á næturklúbbnum Lounge Inn
á Merseyside í Liverpool ásamt
vinum sínum, þegar til ryskinga
kom á milli Gerrards og vina hans
annars vegar og Marcusar McGee
plötusnúðs næturklúbbsins hins
vegar. Einhver slúðurblöð vildu
meina að upp úr hefði soðið vegna

tónlistarlegs ágreinings þar sem
Gerrard, yfirlýstur aðdáandi Phils
Collins og Coldplay, hefði viljað fá
að ráða hvaða tónlist yrði spiluð og
plötusnúðurinn hefði ekki orðið við
þeirri bón.
Sú saga virðist vera almennt
samþykkt, til að byrja með í það
minnsta, þar sem enskir veðbankar tóku lengi vel við veðmálum
um hvaða lag það hefði verið með
áðurnefndum tónlistarmönnum
sem varð til þess að upp úr sauð.
Liverpool hefur frá upphafi
málsins staðið þétt við bakið á
fyrirliða sínum og Rafa Benítez, knattspyrnustjóri Liverpool,
kvaðst ekki hafa áhyggjur af því
að Gerrard væri í ójafnvægi yfir
dómsmálinu.
„Ég var að horfa á hann spila á
æfingu áðan og hann virtist vera
alveg eins og hann á að sér að vera.
Hann er sannur atvinnumaður og
hann mun halda áfram á sömu
braut og hann veit að við munum
standa þétt við bakið á honum,“
sagði Benítez á blaðamannafundi
í gær.
- óþ

30%

60%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Litir: Hvitt - Svart

Peter stóll - verð áður kr. 145.800

Daytona stóll - verð áður kr. 98.700

Nú kr. 99.800

Nú kr. 39.500

AF

30%

AFSLÁTTUR

35%

AFSLÁTTUR

Af öllum púðum

3ja sæta leðursófi - verð áður kr. 327.300 - Nú kr. 212.750
2ja sæta leðursófi - verð áður kr. 314.900 - Nú kr. 204.690
Leðurstóll - verð áður kr. 265.300 - Nú kr. 172.450

35%

AFSLÁTTUR

3ja sæta leðursófi - verð áður kr. 272.800 - Nú kr. 177.320
2ja sæta leðursófi - verð áður kr. 259.800 - Nú kr. 168.870
Leðurstóll - verð áður kr. 210.800 - Nú kr. 137.000

20%

AFSLÁTTUR

40%

AFSLÁTTUR

3ja sæta leðursófi - verð áður kr. 272.800 - Nú kr. 163.600
2ja sæta leðursófi - verð áður kr. 259.900 - Nú kr. 155.900

Bermeo svefnsófi - verð áður kr. 199.700 - Nú kr. 159.700
B:190 D:92 - Dýnustærð 140x190 -15 cm þykk springddýna

Litir: Dökk brúnt - Hvítt

Litir: Rautt - Blátt - Beige
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Protin stóll - verð áður kr. 19.800 - Nú kr. 13.800
Protin stóll hnota - verð áður kr. 24.900 - Nú kr. 17.400
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30%

AFSLÁTTUR
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SJÁLFSTÆTT FÓLK

Svava Johansen

> Jeremy Clarkson
„Það klæðir engan vel að sitja
í aftursætinu á blæjubíl. Nema
kannski Adolf Hitler.“
Clarkson og félagar
eru mættir aftur með
þáttinn Top Gear
sem Skjáreinn sýnir
í kvöld.

Gestur Jóns Ársæls í Sjálfstæðu fólki á sunnudag
verður athafnakonan og eigandi tískukeðjunnar NTC,
Svava Johansen, oft kennd við verslunina 17.
Svava er glæsilegur fulltrúi sinnar kynslóðar.
Hún hefur lengi verið áberandi í íslenskum
tískuheimi og rekið fjölda tískuverslana með
góðum árangri. Jón ræðir við Svövu um
breytt viðskiptaumhverfi og hvernig tískuveldið hefur brugðist við kreppunni sem
kemur illa við kaupmenn og -konur, lífið,
ástina og söngæfingarnar, en Svava lærir
nú söng hjá ekki ómerkari manni en
Jónsa í hljómsveitinni Í svörtum fötum.
Fegurð, tíska og allt það sem getur
lífinu lit í Sjálfstæðu fólki á sunnudag.

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Morgunstundin okkar Í næturgarði, Róbert bangsi, Friðþjófur forvitni,
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Gló magnaða,
Frumskógar Goggi og Sigga ligga lá.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og
08.05 Algjör Sveppi Doddi litli og Eyrna-

08.35 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út
í heimi.

10.40 Söngvakeppni Sjónvarpsins (e)
11.15 Söngvakeppni Sjónvarpsins (e)
11.30 Hvað veistu? - Sprittbíllinn
12.00 Kastljós - Samantekt
12.30 Silfur Egils
13.50 Flækt í Netið (Fanget i Nettet)
14.20 HM í handbolta - Milliriðill Leik-

stór, Könnuðurinn Dóra, Áfram Diego, áfram!
og Svampur Sveinsson.

09.05 Barcelona - Numancia Útsending
frá leik í spænska boltanum.

09.40 Stóra teiknimyndastundin
10.05 Adventures of Jimmy Neutron
10.30 Pokemon 6
11.50 Sjálfstætt fólk
12.20 Neighbours
12.40 Neighbours
13.00 Neighbours
13.20 Neighbours
13.40 Neighbours
14.05 American Idol (1:40)
15.30 American Idol (2:40)
16.55 Amazing Race (3:13)
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Veður
19.10 60 mínútur Glænýr þáttur í virtustu

10.45 Kettering Town - Fulham Út-

ur efsta liðs í D-riðli og liðsins sem varð í
öðru sæti í C-riðli.

16.00 HM í handbolta - Milliriðill.
Sýndur verður eikur efsta liðs í A-riðli og
liðsins í öðru sæti í B-riðli sem fram fór á
laugardagskvöld.

19.35

Fréttaaukinn

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Alexander flytur
17.45 Litli draugurinn Labbi (5:6)
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Fréttaaukinn
20.05 Albúm (Album) (3:5)
21.05 Aðskilnaður (Away From Her)

▼

SJÓNVARPIÐ

20.10 Are You Smarter Than a
SKJÁREINN
5th Grader?

Kanadísk bíómynd frá 2006. Maður neyðist til að láta leggja konu sína inn á sjúkraheimili vegna Alzheimerssjúkdóms. Aðalhlutverk: Julie Christie, Olympia Dukakis og
Gordon Pinsent.

22.50 Silfur Egils (e)
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21.35

Lucky Louie

STÖÐ 2 EXTRA

06.10 My Super Ex-Girlfriends
08.00 Who Framed Roger Rabbit
10.00 Little Manhattan
12.00 Underdog
14.00 My Super
16.00 Who Framed Roger Rabbit
18.00 Little Manhattan
20.00 Underdog Gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna um hundinn Shoeshine sem fær
ofurkrafta fyrir mistök á rannsóknarstofu.

22.00

Mad Men

STÖÐ 2

SKJÁREINN

22.00 Hot Fuzz
00.00 Prey for Rock and Roll
02.00 Die Hard II
04.00 Hot Fuzz
06.00 Hollywoodland

aVj\VgYV
\V`a#

.

vinir, Kalli á þakinu, Refurinn Pablo og Gulla
og grænjaxlarnir.

og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi
þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi
stundar og taka einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.

19.55 Sjálfstætt fólk (18:40)
20.30 Réttur (2:6)
21.15 Cold Case (4:23) Ein vinsælasta
spennuþáttaröð Stöðvar 2 snýr aftur í sjöttu
seríunni. Lilly Rush og félagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda þar áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið óupplýstu niður í skjalakassann.

22.00 Mad Men (6:13) Þáttaröð sem
gerist snemma á 7. áratugnum í New York,
nánar tiltekið á Madison Avenue í miðstöð
bandaríska auglýsingabransans. Á þessum
tíma var karlaveldið allsráðandi og hlutverk
kvenna var skýrt; þær voru húsmæður, einkaritarar eða hjákonur.
22.45 Twenty Four. Redemption Jack
Bauer er hér mættur í sérstakri kvikmynd í
fullri lengd sem er ætlað að brúa bilið á milli
sjöttu og sjöundu þáttaraðar.

00.10 Prison Break (15:22)
00.55 Red Eye
02.20 Broken Trail (1:2)
03.50 Broken Trail (2:2)
05.20 Sjálfstætt fólk (18:40)
05.50 Fréttir

sending frá leik í ensku bikarkeppninni.

12.25 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar
í NBA körfuboltanum.

12.55 NFL deildin. NFL Gameday NFL
deildinni skoðuð í bak og fyrir. Rich Eisen og
Deion Sanders skoða allar viðureignirnar og
spá í spilin.
13.25 Cardiff - Arsenal Bein útsending
frá leik í ensku bikarkeppninni.

15.30 Liverpool - Everton Bein útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

▼

Liverpool – Everton,

STÖÐ 2

▼

15.30
beint

SJÓNVARPIÐ

17.50 Man. Utd. - Tottenham Útsending
frá leik í ensku bikarkeppninni.
19.30 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

19.55 Real Madrid - Deportivo Bein útsending frá leik í spænska boltanum.

21.55 PGA Tour 2008 Útsending frá Bob
Hope Classic mótinu í golfi. Mótið er sýnt
beint á Sport 3 kl 20.00.

00.55 Real Madrid - Deportivo Útsending frá leik í spænska boltanum.

12.20 PL Classic Matches Blackburn Chelsea, 2003.
12.50 PL Classic Matches Man City Man United, 2003.

13.20 PL Classic Matches Sheffield Coventry, 1995

13.50 Masters Football - London
Masters

16.15 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

16.45 PL Classic Matches Bradford Watford, 1999.
17.15 PL Classic Matches Leeds - Tottenham, 2000.

17.45 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.

18.40 Stoke - Liverpool Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
20.20 Man. Utd. - Chelsea Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
22.00 Masters Football - London
Master

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.15 Vörutorg
14.15 Málefnið (2:4) (e)
14.55 Rachael Ray (e)
15.40 Rachael Ray (e)
16.25 Charmed (18:22) (e)
17.15 Britain’s Next Top Model (e)
18.05 Top Design (3:10) (e)
18.55 The Bachelor (7:10) (e)
19.45 America’s Funniest Home Videos (3:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

20.10 Are You Smarter Than a 5th
Grader? (23:27) Bráðskemmtilegur spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna. Spurningarnar eru teknar eru úr skólabókum grunnskólabarna en þær geta vafist fyrir þeim fullorðnu.

▼

SUNNUDAGUR

21.00 Top Gear (1:6) Félagarnir Jeremy
Clarkson, Richard Hammond og James
May skoða allt sem viðkemur bílum. Í fyrsta
þættinum fá félagarnir m.a. það verkefni að
kaupa sér lögreglubíla til að nota í kappakstri. Einnig athuga þeir hvaða ofursportbílar eyða mestu bensíni
22.00 Dexter (11:12) Dexter undirbýr
brúðkaup en verður fyrst að losa sig við
Miguel, sem er svaramaður hans.
22.50 CSI. Miami (15:21) (e)
23.40 The Dead Zone (6:12) (e)
00.30 The Office (2:19) (e)
01.00 The Annual Screen Actors Guild
Awards 2009 Bein útsending frá Screen
Actors Guild Awards, einni virtustu verðlaunahátíðinni í Hollywood. Allar skærustu
stjörnurnar í stjörnuborginni mæta á staðinn og veitt eru verðlaun fyrir bestu frammistöðu síðastliðins árs bæði í sjónvarpi og á
hvíta tjaldinu.

03.00 Vörutorg
04.00 Óstöðvandi tónlist

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

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.30
Réttur
Réttur er fyrsti íslenski lögfræðikrimminn, 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. Þættirnir eru sjálfstæðir en í
hverjum þætti hafa lögmennirnir eitt til
tvö flókin mál til meðferðar. Þá flækist
Logi inn í stórhættulegan vef raðnauðgara sem lætur reglulega til skarar skríða í
skjóli myrkurs. Aðalhöfundur þáttaraðarinnar er Sigurjón Kjartansson en hann
var einn af höfundum Pressu, íslensku
spennuþáttanna sem slógu svo eftirminnilega í gegn síðastliðinn vetur.

16.00 Hollyoaks (106:260)
16.25 Hollyoaks (107:260)
16.50 Hollyoaks (108:260)
17.15 Hollyoaks (109:260)
17.40 Hollyoaks (110:260)
18.00 Seinfeld (19:24) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlungafullir og hann sjálfur.

18.25 Seinfeld (20:24)
18.50 Seinfeld (5:24)
19.15 Seinfeld (6:24)
19.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

20.05 ET Weekend Fremsti og frægasti
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

20.50 Chubby Children (2:6) Paul Gately er sérfræðingur í ofþyngd. Hann heimsækir eina fjölskyldu í hverjum þætti og reynir að breyta hugsunarhætti og lífmunstri
hennar þannig að börnin eigi heilbrigðari og
bjartari framtíð.

▼

21.35 Lucky Louie (1:13) Bráðskemmtilegir gamanþættir um draumóramanninn
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

22.10 My Boys (16:22)
22.35 Seinfeld (19:24)
23.00 Seinfeld (20:24)
23.25 Seinfeld (5:24)
23.50 Seinfeld (6:24)
00.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Gestir Guðrúnar Guðrún Guðlaugsdóttir

19.30 Íslands safarí Akeem Richard
Oppong

20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
21.00 Sportið mitt Sverrir Júlíusson
21.30 Frumkvöðlar Elinóra Inga Sigurðardóttir

22.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
23.00 Í nærveru sálar Kolbrún Baldursdóttir

23.30 Sportið mitt Sverrir Júlíusson

10.00 Veteran TV 10.30 Fanget i fortiden 11.00
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Boxen 11.25
OBS 11.30 Family Guy 12.00 Spam 12.30
Pigerne Mod Drengene 13.00 Gudstjeneste i
DR Kirken 13.55 Hjælp, jeg stammer! 14.45
HåndboldSøndag 16.30 Peter Pedal 16.50 Gurli
Gris 17.00 Når elefantungen er drønforkælet
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 VQ
- Videnskabsquiz 18.30 Danmark Ekspeditionen
19.00 Livvagterne 20.00 21 Søndag 20.40
SportNyt 20.50 Columbo. Et spor af mord 22.20
Nabokrig 23.20 Kærlighed og kaos

10.15 V-cup skøyter 11.05 V-cup skiskyting 12.00
V-cup langrenn 12.45 V-cup alpint 13.15 V-cup
skiskyting 14.00 V-cup skøyter 15.00 Sport i dag
16.30 Åpen himmel 17.00 Emil i Lønneberget
17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen 18.45
Sportsrevyen 19.15 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu 19.45 Olje! 20.35 Thank you for
smoking 22.05 Kveldsnytt 22.20 NM-rally. Rally
Hadeland 22.50 Forestillinger

SVT 1
10.50 Skidor 13.00 Vinterstudion 13.05 Skidskytte
14.15 Vinterstudion 14.30 Bandy 16.55 Sportnytt
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala
nyheter 17.15 Djursjukhuset 17.45 Merlin 18.30
Rapport 18.55 Regionala nyheter 19.00 Mia
och Klara 19.30 Sportspegeln 20.15 Nip/Tuck
21.00 Modiga kvinnor 21.30 Virusets världsvälde
22.00 Brottskod. Försvunnen 22.45 Andra Avenyn
23.30 Sändningar från SVT24

▼

LAUGARDAGUR 24. janúar 2009

VIÐ MÆLUM MEÐ

Silfur Egils
Sjónvarpið kl. 12.30
Egill Helgason stjórnar umræðu- og
viðtalsþætti þar sem saman koma
stjórnmálamenn, stjórnmálaskýrendur, fjölmiðlamenn og fleiri sem
eitthvað hafa til
málanna að
leggja.
Egill er þaulreyndur fjölmiðlamaður
og hefur verið
einn vinsælasti
sjónvarpsmaður
landsins um
árabil.
Þátturinn er
endursýndur kl.
22.50.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna
11.00 Guðsþjónusta í Mosfellskirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Friður í höndum kvenna
14.00 Útvarpsleikhúsið: Hættu að hvísla,
öskraðu!
15.00 Hvað er að heyra?

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.20 Tríó
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

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

VIÐ TÆKIÐ: KJARTAN GUÐMUNDSSON VILL EKKI LEIKARA „Í KARAKTER“

„Við eldumst og fáum hrukkur og
slöpp brjóst. En við verðum líka
vitrari með aldrinum og það er
alls ekki svo slæmt!“
Theron leikur í myndinni Ítalska
verkefnið (The Italian Job)
sem sýnd er í Sjónvarpinu
í kvöld.

Andlegt ofbeldi í sjónvarpsviðtölum
Það er auðvelt að finna til með sjónvarpsfólki sem hlýtur
það auma hlutskipti að rembast árangurslaust við að veiða vitræn svör upp úr
valdhöfum í beinni útsendingu,
kvöld eftir kvöld. Vorkunnin í garð
þessara ágætu fjölmiðlunga nær
þó hámarki þegar þeir eru settir í
þá skelfilegu stöðu að taka viðtöl við
leikara „í karakter“. Í þessum tilfellum eru það
raunar ekki einungis sjónvarpsmennirnir sjálfir sem
engjast af andlegum óþægindum, heldur bókstaflega
hristast heimili landsins af bjánahrolli sem heltekur
sjónvarpsáhorfendur.
Ímyndað dæmi um hryllinginn gæti verið eitthvað á
þessa leið:
Sjónvarpsmaður (í Íslandi í dag eða Kastljósi): „Við
höfum fengið til okkar góða gesti, en það eru engin önnur
en sjálfur Jón Hreggviðsson og Snæfríður Íslandssól úr

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ

17.00

Man. Utd. – Tottenham,

STÖÐ 2 SPORT

19.45 America’s Funniest
SKJÁREINN
Home Videos

American Idol

STÖÐ 2 EXTRA

Eyrnastór, Ruff‘s Patch, Þorlákur, Blær, Gulla
og grænjaxlarnir, Hvellur keppnisbíll og Könnuðurinn Dóra.

World Supercross GP mótinu sem fór fram
að þessu sinni á Chase Field í Phonenix.

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.00 Vörutorg
14.00 Rachael Ray (e)
14.45 Rachael Ray (e)
15.30 Rachael Ray (e)
16.15 Rules of Engagement (4:13) (e)
16.40 The Contender (9:10) (e)
17.35 Are You Smarter Than a 5th

Bandarísk bíómynd frá 2003 um bófagengi
sem rænir dýrmætum gullstöngum. Aðalhlutverk: Mark Wahlberg og Charlize Theron.

17.10 ET Weekend Allt það helsta sem gerðist

22.50 Man. Utd - Tottenham Útsending
frá leik í ensku bikarkeppninni.

21.00 Flashpoint (2:13) Þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er kölluð út þegar
hættan er mest. Þetta þrautþjálfaða lið sérfræðinga þarf að fást við mannræningja,
hryðjuverkamenn og aðra hættulega einstaklinga. (e)

00.30 UFC Unleashed Bestu bardagar í

21.50 People I Know Dramatísk mynd

sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

frá 2002 með Al Pacino og Kim Basinger
í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um blaðafulltrúann Eli Wurman sem hefur um áralangt skeið haft frægasta og valdamesta fólk
landsins á sinni könnu. Frægur leikari sem
á í vandræðum með unga leikkonu hefur
samband við Eli og biður um aðstoð við að
losa sig við stúlkuna. (e)

23.00 Ég spæjarinn (I Spy) Bandarísk hasarmynd frá 2002. Hnefaleikakappi
er fenginn til að hjálpa yfirvöldum að hafa
uppi á stolinni herþotu. Aðalhlutverk: Eddie
Murphy, Owen Wilson, Famke Janssen og
Malcolm McDowell.

08.00 Home Alone
10.00 RV
12.00 Silver Bells
14.00 The Family Stone
16.00 Home Alone
18.00 RV Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna með Robin Williams í aðalhlutverki. Bob
Munro hefur áhyggjur af samheldni fjölskyldu
sinnar og ákveður að þjappa henni saman
með því að skipuleggja ferðalag.

20.45 Hrúturinn Hreinn
SJÓNVARPIÐ
(Shaun the Sheep)

08.00 Algjör Sveppi Lalli, Doddi litli og

07.20 PGA Tour 2009
08.15 Inside the PGA Tour 2009
08.40 World Supercross GP Sýnt frá

09.50 Krakkarnir í næsta húsi
10.20 Íkornastrákurinn
10.45 Njósnaraskólinn
11.10 Prehistoric Park (4:6)
12.00 Sjálfstætt fólk
12.35 Bold and the Beautiful
12.55 Bold and the Beautiful
13.15 Bold and the Beautiful
13.35 Bold and the Beautiful
13.55 Bold and the Beautiful
14.20 The Big Bang Theory (9:17)
14.45 Gossip Girl (17:18)
15.30 The Daily Show. Global Edition
15.55 Logi í beinni
16.35 Sjálfstætt fólk (17:40) Jón Ársæll

00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

20.00

vinir, Litla risaeðlan, Hlaupin og Kalli og Lóa.

10.35 Leiðarljós (e)
11.55 Kastljós (e)
12.35 Kiljan (e)
13.25 Reykjavíkurleikarnir (e)
14.05 Barnaþrælkun (1:2) (e)
15.00 Meistaramót (1:3) (e)
16.00 Stelpurokk (Girls Rock!) (e)
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Spaugstofan
20.05 Söngvakeppni Sjónvarpsins
20.45 Hrúturinn Hreinn
20.55 Söngvakeppni Sjónvarpsins
21.10 Ítalska verkefnið (The Italian Job)

▼

beint

20.00 Silver Bells
22.00 Match Point
00.00 The Machinist
02.00 Die Hard
04.10 Match Point

Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.
í vikunni í heimi fína og fræga fólksins er tíundað á
hressilegan hátt.
18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Lottó
19.01 Veður
19.10 Corpse Bride Teiknimynd fyrir alla

09.35 Veitt með vinum 4 Í þessum
þætti verður veitt í Langá.

10.05 PGA Tour 2008 Útsending frá
Wyndham Championship mótinu í golfi.

12.05 FA Cup - Preview Show Hitað

Grader? (22:27) (e)

upp fyrir elstu og virtustu bikarkeppni í heimi.

18.25 Survivor (16:16) (e)
19.15 The Office (2:19) (e)
19.45 America’s Funniest Home

12.35 Hartlepool - West Ham Bein útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.
14.50 Kettering Town - Fulham Bein
útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.
17.00 Man. Utd. - Tottenham Bein útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.
19.25 Utan vallar með Vodafone umræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport fá til sín góða gesti.

20.20 Spænski boltinn Fréttaþáttur
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir
sig er skoðuð í bak og fyrir.
20.50 Barcelona - Numancia Bein útsending frá leik í spænska boltanum.

12.00 Masters Football
14.20 PL Classic Matches Newcastle Sheffield, 1993.

14.50 PL Classic Matches Sheffield -

fjölskylduna eftir Tim Burton.

Tottenham, 1994.

20.25 Waitress Rómantísk gamanmynd.
22.15 Saving Milly Átakanleg og sann-

15.20 Middlesbrough - Chelsea Út-

söguleg mynd sem er byggð á metsölubók
eftir Mort Kondracke. Eiginkona hans Milly,
greindist með Parkinsons veiki og háði þá
erfiðu baráttu með við þennan sjúkdóm.

17.00 Premier League World Enska úr-

23.40 The Exorcism of Emily Rose
Óhugnaleg mynd byggð á sönnum atburðum um séra Moores sem ákærður var fyrir
morð á Emily Rose. Bæði hann og foreldrar hennar voru sannfærð um að Emily hafi
verið andsetin en ákæruvaldið sagði að um
veikindi væri að ræða.

01.35 Totally Blonde
03.10 The Ring Two
04.55 ET Weekend
05.40 Fréttir

sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
valsdeildin er skoðuð frá ýmsum hliðum.

17.30 PL Classic Matches Bradford Watford, 1999.

18.00 PL Classic Matches Leeds - Tottenham, 2000.

18.30 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.

19.25 Liverpool - Everton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.05 Hull - Arsenal Útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Masters Football

▼

STÖÐ 2

Sjáðu

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og

SKJÁREINN

▼

18.00

STÖÐ 2

▼

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

Íslandsklukkunni. Segðu mér Jón, hvað er að frétta?“
Jón Hreggviðs (til dæmis leikarinn Atli Rafn Sigurðarson, í búningi, með dramatískri leikhúsrödd): „Vont er þitt ránglæti, en verra þitt
réttlæti væni minn!“
Sjónvarpsmaður: „He he he, já...
uuu...en Snæfríður, hvað...“
Snæfríður (leikkonan Brynhildur Guðjónsdóttir, grípur fram í): „Hví dregurðu mig
inn í þetta skelfilega myndver?!“
Á þessum tímapunkti í viðtalinu er líklegt að meginþorri
eðlilegra áhorfenda mölvi sjónvarpsskjáinn með berum
höndum, spangólandi og með froðu í munnvikunum.
Hverjum dettur eiginlega í hug að svona sjónvarpsviðtal
geti nokkurn tímann orðið eðlilegt, sniðugt eða fræðandi? Það
rétt sleppur að taka viðtal við leikara „í karakter“ jólasveinsins í
kringum bláhátíðarnar. Allt umfram það ætti með réttu að flokkast undir svæsið andlegt ofbeldi.

Videos (2:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

20.10 90210 (3.24) Bandarísk unglingasería. Annie og Dixon eru ekki sátt þegar
foreldrarnir tilkynna að fjölskyldan sé að fara
saman í keilu á föstudagskvöldi. En þegar
vinirnir slást óvænt í hópinn færist fjör í leikinn. (e)

23.30 Sugar Rush (10:10) Bresk þáttaröð um samkynhneigða unglingsstúlku og
þá erfiðleika sem fylgja því að vera lesbísk í
nútímasamfélagi. (e)
00.00 Jay Leno (e)
00.50 Jay Leno (e)
01.40 Vörutorg
02.40 Óstöðvandi tónlist

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

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

YourStyle.is
Y rSty . s
Við bjóðum ykkur velkomin í nýja og glæsilega verslun okkar að Ármúla 38.

YourStyle.is

Við sendum þér sérfræðing sem hjálpar þér að ﬁnna bestu lausnina við að breyta heimili þínu til hins betra, þér að kosnaðarlausu.

Höfum í boði það nýjustu tækni á Íslandi. Sjón er sögu ríkari..... Þinn draumur okkar verk!

w w w . y o u r s t y l e . i s • Á r m ú l a 3 8 , 10 8 R e y k j a v í k • S . 5 710 9 0 0
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 19.10
Corpse Bride
Skemmtileg og margrómuð teiknimynd fyrir alla fjölskylduna um
ungan mann sem ákveður að æfa
brúðkaupsheitið í einrúmi í skóginum. Þar hittir hann fyrir draug sem
heldur að hann hafi verið að giftast
sér og fer upp frá því að ásækja
hinn óheppna brúðguma. Myndin
er eftir meistara Tim Burton (Charlie
and the Chocolate Factory, Batman,
Nightmare Before Christmas) og
ljá fjölmargir þekktir leikarar henni
rödd sína og má þar nefna Johnny
Depp og Helenu Bonham-Carter.

▼

LAUGARDAGUR 24. janúar 2009

VIÐ MÆLUM MEÐ

The Waitress
Stöð 2 kl. 20.25
Hugljúf og rómantísk gamanmynd
um þjónustustúlkuna Jennu sem er
föst í óhamingjusömu hjónabandi
en hún lifir í þeirri von að hún muni
að lokum geta safnað saman nægu
þjórfé svo hún geti hafið nýtt líf.
Aðalhlutverk: Keri Russell, Cheryl
Hines og Nathan Fillion.

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

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Þrír ólíkir söngvarar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Kvöldtónar
21.10 Þórunn Erlu og Valdimarsdóttir
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

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

17.00 Hollyoaks (106:260) Bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa
Hollyoaks í Chester.

17.25 Hollyoaks (107:260)
17.50 Hollyoaks (108:260)
18.15 Hollyoaks (109:260)
18.40 Hollyoaks (110:260)
19.20 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar. Hann fær góða viðmælendur í heimsókn og auk þess verður boðið
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.

▼

20.00 American Idol (1:40) 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. En þeim til fulltingis í fyrsta sinn í
sögu American Idol verður fjórði dómarinn
en það er söngkonan, lagahöfundurinn og
músíkmógúllinn Kara DioGuardi.

21.20 American Idol (2:40)
22.40 Sex and the City (9:18) Stöð 2
Extra og Stöð 2 sýna eina eftirminnilegustu
og skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma. Sex
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborginni New York.

23.10 Sex and the City (10:18)
23.40 Réttur (1:6)
00.25 E.R. (20:25)
01.10 The Daily Show. Global Edition
01.35 Sex and the City (9:18)
02.00 Sex and the City (10:18)
02.25 E.R. (20:25)
03.10 The Daily Show. Global Edition
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Ástvinanudd Gunnar Friðriksson
19.30 Kristinnn H. Kristinn H. Gunnarsson

20.00 Lífsblómið Steinunn Anna Gunnlaugsdóttur
21.00 Kolfinna Kolfinna Baldvinsdóttir
21.30 Líf og land Valdemar Ásgeirsson
22.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
23.00 Gestir Guðrúnar Guðrún Guð-
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Lad_j]afYcgeYYddajk]e`Y^YdY_lkallY^ejcmeladYZµlYkd]fkclkYe^ dY_&KcgjY]j~d]k]f\mj>j llYZdYkafk
Yk]f\Yaffladf]^faf_Yjme^dcg_^ dY_YkYelck]e]a_Ykcadanajaf_Yjngll^qjajn]jckf&9ddajcgeYlad_j]afY$
bY^fl]cclaj]afklYcdaf_Yjk]enaffYklj^kf`dba$^ dY_YkYelc]Yb]cclajcYjdYjg_cgfmjk]e`Y^Y
e]_bjmekfmeg_^jYe_f_mn]jajme^qjajeqf\&

LZf_eZ`lo^keZngbg^kno^bmm_bff_ehddnf'

laugsdóttir

*"Aongg]Z`la^mcZg

23.30 Íslands safarí Akeem Richard
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Oppong

+"?kdrglembedrgleZk
@ jcgeYlad_j]afYc]ffYjYj$d]aZ]af]f\mj$b~d^YjYj]YYjajmhh^jµYjYjk]ekcYjY`Y^Y^jYe
10.00 Børneblæksprutten 10.15 Tidens tegn
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10
Troldspejlet 11.30 Family Guy 12.00 S, P eller K
12.10 Boogie Update 12.45 S, P eller K 12.55 X
Factor 13.55 P3 Guld - Dansk musik når den er
allerbedst 15.25 Enden er nær 16.10 Før søndagen 16.20 Held og Lotto 16.30 Kaj og Andrea
17.00 Radiserne 17.30 TV Avisen med vejret
17.55 SportNyt 18.10 Danmarks Indsamling 2009
22.30 En sag for Frost

j~]af`n]jf`~ll&=affa_cgeYlad_j]afY^ dY_YkYelck]ekaffYZjfmeY^k jklcmee]lfYag_Yd&
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> dY_YkYelck]e`Y^Ymffa^jYejkcYjYf\aeYffYj%]Yf~lljmn]jf\YjklYj^g_dY_lkallY^ejcme
ladY_]jYkd]fkclkYe^ dY_Z]ljY^qjajgccmjdd&

10.20 V-cup alpint 11.40 V-cup skiskyting
12.30 V-cup langrenn 13.40 V-cup skiskyting
14.30 V-cup skøyter 16.00 Sport i dag 17.00
Kometkameratene 17.25 Underbuksepiratene
17.30 ORPS 18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lottotrekning 18.55 Melodi Grand Prix 2009 20.05
Hvorfor det? 20.30 Med hjartet på rette staden
21.15 Fakta på lørdag 22.05 Kveldsnytt 22.20
Skavlan møter Sverige 23.20 Alex og Emma

K]f\aladf]^faf_Yj~`d]ccfmeKYe^ dY_kn]jdYmf>j llYZdYkafk~oblbk'bl(lZf_^eZ`lo^k]eZng
e]ldnmhkla~f]l^Yf_akYe^]dY_kn]j\dYmf8^j]llYZdY\a\&ak$]YZj ^d]aake]jclKYe^ dY_kn]jdYmf
>j llYZdYkafk$KcY^lY`d*,$)(-J]qcbYnc&<ef]^f\l]cmjYddYjaffk]f\Yjladd_mj
ladkcgmfYj&KYe^ dY_kn]jdYmf>j llYZdYkafkn]jYn]all^]ZjYj&

SVT 1
10.00 Vinterstudion
10.50 Skidor 12.30
Vinterstudion 13.35 Skidskytte 14.30 Bandy
16.50 Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 17.00
Rapport 17.15 Disneydags 18.00 Bobster 18.30
Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 Carola - 25 år
som artist 20.00 Brottskod. Försvunnen 20.45
Tidernas största bankrån 21.25 Eyes Wide Shut
00.00 Sändningar från SVT24
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Yfirheyrður af lögreglu vegna tölvupósts
Árni Rúnar Hlöðversson
Aldur: 26 ára.
Starf: Tónlistarmaður.
Stjörnumerki: Vatnsberinn.
Búseta: 101 Reykjavík.
Fjölskylda: Býr með unnustu sinni,
Lóu Hjálmtýsdóttur, söngkonu FM
Belfast.
Árni plúseinn í hljómsveitinni FM Belfast
varð fyrir lögreglubíl þegar hann stóð í
friðsömum mótmælum á miðvikudaginn.
Auk þess lamdi lögreglan hann í bakið.
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LÁRÉTT
2. málhelti, 6. í röð, 8. líða vel, 9. því
næst, 11. númer, 12. stafir, 14. gimsteinn, 16. tónlistarmaður, 17. sjáðu,
18. stansa, 20. 999, 21. glufa.
LÓÐRÉTT
1. gáski, 3. í röð, 4. annir, 5. blóðhlaup, 7. þurrkuð plóma, 10. munda,
13. þakbrún, 15. brennt vín, 16.
náinn, 19. tvíhljóði.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. ærsl, 3. tu, 4. annríki, 5.
mar, 7. sveskja, 10. ota, 13. ufs, 15.
romm, 16. kær, 19. au.
LÁRÉTT: 2. stam, 6. rs, 8. una, 9. svo,
11. nr, 12. letur, 14. safír, 16. kk, 17.
sko, 18. æja, 20. im, 21. rauf.
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skrifin beinast gegn mér,“ segir
Friðrik sem fól Stefáni að meta
hvort ástæða væri til að aðhafast í málinu. Skrifin eru ógnandi
en Friðrik birtir þau á síðu sinni:
„StóriðjuÖssur fær ekki að lifa til
vors …“ og svo framvegis. Forvitnum er bent á síðu Friðriks.
Þorri segir þetta upplifun og
dregur ekki úr því að hafa verið
heitt í hamsi enda umbrotatímar.
Hann segist hafa lesið síðu Friðriks, „þessa grunnhyggna snáps
úr Samfylkingunni sem taldi
allt batna með að ríkisstjórnin
færi. Alltaf verið að blása upp að
steinum sé hent í lögguna eins og
ekki sé neinn aðdragandi,“ segir
anarkistinn Þorri. Sem var látinn dúsa í klefa í tvo tíma án þess

að fá að fara á salerni né fá vott
eða þurrt. „Svo ræddi ég við lögregluna, sagði þetta spámannlegan texta og vísaði í söguna þar
sem byltingin getur orðið blóðug.
Þetta er þroskaferli í sögu þjóðarinnar eftir siðleysi og efnishyggju.“ Þorri rambar á milli þess
að vera upp með sér, segist aldrei
hafa áður fengið slík viðbrögð við
skrifum sínum og að vera tættur
eftir yfirheyrsluna þaðan sem
honum var sleppt við svo búið. Og
óljóst á þessari stundu hvar málið
endar.
- jbg
ÞORRI JÓHANNSSON Eftir því sem næst

verður komist er hann fyrstur til að
vera handtekinn og yfirheyrður vegna
netskrifa.

VILHJÁLMUR H. VILHJÁLMSSON: FJÁRKRÖFU MJÖG Í HÓF STILLT

FRÉTTIR AF FÓLKI

Benni Ólsari vill tíu milljónir
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„Ég tók smá kast á netinu. Á til
að vera gífuryrtur. Var svo handtekinn og yfirheyrður því ég þótti
ógn við ráðamenn,“ segir Þorri
Jóhannsson, skáld með meiru.
Í gærmorgun bönkuðu tveir
lögregluþjónar upp á hjá Þorra
og höfðu hann með sér til yfirheyrslu. Tilefnið var tölvupóstur sem Þorri hafði reynt að birta
á athugasemdakerfi á bloggsíðu
Friðriks Þórs Guðmundssonar – lillo.blog.is, en þegar það
ekki tókst sendi hann skrif sín í
tölvupósti. Friðriki var brugðið
og gerði Stefáni Eiríkssyni lögreglustjóra viðvart. „Ég leit svo
á að þarna væru hótanir í garð
einstaklinga og stofnana í samfélaginu auk þess sem ég taldi

250
ÓKEYPIS
KROSSGÁTUR

NÝ GÁTA

Í HVERRI VIKU

„Þetta mál er fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Prófmál og engin
furða að þessir menn séu að míga
á sig. Hætt að sýna Kompás og
allt enda þeir búnir að kúka upp
á bak þessir pappakassar,“ segir
Benjamín Þór Þorgrímsson – betur
þekktur sem Benni Ólsari.
Lögmaður Benna, Vilhjálmur
H. Vilhjálmsson, hefur lagt fram
stefnu og krefst tíu milljóna króna,
greiðslu málskostnaðar og vaxta
vegna Kompásþáttar sem sýndur var í mars árið 2008. Stefnan er stíluð á Kristin Hrafnsson,
Jóhannes Kr. Kristjánsson og Ara
Edwald, forstjóra 365. Lögmaður
365, Einar Þór Sverrisson, vinnur
nú að greinargerð þar sem stefnunni verður svarað áður en hún er
lögð fram. Stefna Benna er upp á
tíu síður og er fjallað ítarlega um
það þegar fréttaþátturinn KompBENNI ÓLSARI Hann grætur Kompás ekki og vandar umsjónarmönnum ekki kveðjás tók upp með földum myndavélurnar en hann vill tíu milljónir í skaðabætur vegna þáttar um handrukkun.
um viðskipti Benna og Ragnars
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Magnússonar sem enduðu með því
og Jóhannesi sagt upp störfum
siðmenntaðra réttarúrræða telji
að Benni gekk í skrokk á Ragnari.
og Kompásþátturinn sleginn af.
hann á sér brotið. Og leggi nú
Þátturinn fjallaði um handrukkun
Benni grætur Kompás ekki og
og bar yfirskriftina „Hnefaréttur“.
fróma hönd á lögbók fremur en að
Í kærunni er farið nokkrum orðum
vandar umsjónarmönnum reyndkreppa hnefann,“ segir Kristinn
um fjölmiðlavald, sagt að
ar ekki kveðjurnar. „Þeir skutu sig
Hrafnsson.
365 hafi beitt öllu sínu
í fótinn með að vera með glæpaHann segir stefnu Vilhjálms
mann sem píslarvott. Af hverju
fjölmiðlaafli til að
ótrúlegt skemmtiefni og broslega
notuðu þeir ekki Palla saklausa
auglýsa þáttinn sem
lesningu: „Að Benni krefjist friðúr Grafarvoginum frekar en
hafi verið brot á friðhelgi einkalífs til að geta lúskrað
helgi Benna. „Þessari
stilla glæpamanni dauðans upp
á manni á Hafnarvoginni í Hafnfjárkröfu er mjög í hóf
gegn mér? Ég veit ekki hvað þeir
arfirði fyrir allra augum. Menn
stillt,“ segir Vilhjálmþykjast vera þessir karlar, vitnmæta þessu náttúrulega með yfirur en í stefnunni segir
andi í 60 minutes og þykjast vera
vegun í réttarsal en óneitanlega
meðal annars að stefneinhverjir voðalegir rannsætir það furðu að maðurinn sem
andi eigi ekki að
sóknarblaðamenn –
telur alla anga hins „illa“ veldis
þessir snillingar,“
365 hafa tekið sig af lífi og skuli
þurfa að þola að
segir Benni. Hann
svo glaðbeittur ætla að spranga
vera „tekinn af
telur aðspurður
inn á gólf hjá skemmtikröftum
lífi án dóms og
laga í fjölmiðlstefnu sína reyndstöðvarinnar til að lyfta sér á stall
um stefndu.“
ar ekki tengjast
sem hinn geðþekki handrukkari
KOMPÁS Kristinn
því
að
þátturinn
M á l þ et t a
sem hann hefur viðurkennt að vera
Hrafnsson segir stefnuna
hafi verið slegkemur upp á
í samtölum við mig,“ segir Kristbroslega lesningu en
sérkennileginn af.
inn. En til stóð að Auddi og Sveppi
fagnar því að Benni leggi
um tíma því í
„ Ég náttúruværu með Benna sem sinn fyrsta
nú fróma hönd á lögbók
gær [fimmtulega fagna því
gest í nýjum frétta- og skemmtifremur en að kreppa
dag]
var
a ð B e nj a m í n
þætti sínum en flautuðu það af á
hnefann.
þeim Kristni
hafi fundið leið
síðustu stundu. jakob@frettabladid.is

Kári Sturluson tónleikahaldari
vakti athygli á dögunum fyrir að
biðjast opinberlega afsökunar á að
hafa kosið Samfylkinguna. Kannski
ekki síst fyrir þá skuld að systir hans
er Oddný, borgarfulltrúi flokksins.
Kári er sjálfum sér samkvæmur
en strax í kjölfar tíðindamikils blaðamannafundar Geirs H. Haarde
í gær þar sem hann
boðaði kosningar 9.
maí skrifaði Kári á
Facebook-síðu sína:
„hjúkkit. Eurovision er
16. maí.“
Kvikmyndagerðarmaðurinn Ólafur
Jóhannesson situr ekki með hendur í skauti frekar en fyrri daginn.
Hann er með fjögur ný verkefni í
vinnslu um þessar mundir, á milli
þess sem hann planleggur frumsýningu á Stóra planinu á kvikmyndahátíðinni í Rotterdam nú
um helgina. Þess utan
hefur hann gengið frá
sjónvarpsþáttaröð upp
úr Stóra planinu. Um er
að ræða fimm hálftíma
þætti sem ráðgert er
að sýndir verði
í íslensku
sjónvarpi á
þessu ári.
Viðtal Sigmars Guðmundssonar
við bljúgan Bjarna Ármannsson
í Kastljósi er mörgum enn í fersku
minni. Mikið hefur verið skrafað um
viðtalið á kaffistofum og bloggsíðum
landsmanna og sitt sýnist hverjum.
Flestir geta þó verið sammála um
að Bjarni kom vel fyrir og talaði af
mikilli yfirvegun. Þær sögur berast
nú ofan úr Borgarleikhúsi að Bjarni
hafi fengið leiðsögn fyrir viðtalið; að
Glitnisforstjórinn fyrrverandi hafi leigt
sér bæði leikara
og leikstjóra til
að skóla sig í
réttri framkomu.
Ekki fylgir sögunni
hvaða leikhúsmenn
voru þessa heiðurs
aðnjótandi.
-jbg, hdm

Flytja inn 50 kíló af haggis
„Við veltum því auðvitað fyrir
okkur hvort þetta væri heppileg hátíð fyrir Íslendinga. En við
getum ekki látið smá milliríkjadeilu stöðva okkur,“ segir Einar
Skúlason, formaður Edinborgarfélagsins, en félagið stendur
fyrir 31. Burns Supper-hátíðinni
í Kiwanis-húsinu við Engjateig í
kvöld.
Burns Supper er hálfgerður
þjóðhátíðardagur Skota en þá
minnast þeir og vinir þjóðarinnar fæðingardags þjóðarskáldsins, Roberts Burns og halda á
lofti skoskri menningu. Ástæðan fyrir því að menn voru tvístígandi með hátíðina var einfaldlega
sú að Gordon Brown, forsætisráðherra Breta, er Skoti og til að
bæta gráu ofan á svart þá er kjördæmi Alistairs Darling fjármálaráðherra í Edinborg.
Menn hafi þó ákveðið að líta
fram hjá því. En þá var komið

að öðru vandamáli. Lágt gengi
krónunnar gerði það að verkum
að kostnaður við að flytja inn
hið skoska haggis var gríðarlegur. „Við leituðum til kjötvinnslumanna og skoðuðum hvort þeir
gætu gert haggis eftir uppskrift
en þeir treystu sér ekki til þess,“
útskýrir Einar og varla var hægt
að bjóða upp á íslenska lifrarpylsu
enda haggisið bragðmeira. Þannig
að fimmtíu kíló af ekta skosku
haggis voru flutt inn sérstaklega
fyrir kvöldið. Einar segist vera
mikill aðdáandi haggis, það sé
bragðmeira en íslenska lifrapylsan enda unnið á allt annan hátt.
„Innyflin eru soðin áður en þau
eru sett í keppina og kryddjurtum
bætt við,“ bætir Einar við. Hann
segir jafnframt að áhugasamir
skuli vera tímanlega því síðast
þurfti að vísa fólki frá. Hátíðin
hefst stundvíslega klukkan sjö.
- fgg

EINAR SKÚLASON Um tíma stóð tæpt að
hægt væri að bjóða upp á skoskt haggis
á hátíð Edinborgarfélagsins en það
hafðist fyrir rest.
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Borð
og 6 stólar
Nú 79.500 kr.

50

%
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Borðstofustólar
Litir:
Hvítur, brúnn
og svartur

Áður 159.000 kr.

Nú 8.750 kr.
Áður 17.500 kr.

50

%
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Leðurstóll
Nú 39.500 kr.
Áður 79.000 kr.

Glerborð
Nú 14.500 kr.
Áður 29.000 kr.

Allt að 60% afsláttur af gjafavöru
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Leðurstóll
Nú 39.500 kr.
Áður 79.000 kr.

Hliðarborð
Nú 21.000 kr.

50

%
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Eikarborð
200x100
og 6 stólar

60

%

A F S L Á T T U R

Casablanca stóll
Nú 31.200 kr.
Áður 78.000 kr.

Nú 125.000 kr.
Áður 250.000 kr.

Hornborð
Nú 14.250 kr.

ÚTSALA

FABRIKAN

í versluninni að Bæjarlind

Opið:
Laugardag kl. 10-16
Sunnudag kl. 13-16
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BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Þjóð á móti

Þ

ví hefur stundum verið haldið
fram að Íslendingar séu engin
mótmælaþjóð, að hér kunni fólk
ekki að mótmæla og láti yfirleitt
allt yfir sig ganga. Síðustu dagar
hafa óneitanlega falið í sér vísbendingar um að þetta sé alls ekki
rétt. Fólk lætur í sér heyra, sem er
gott. Sleifar og pönnur hafa fengið
nýja merkingu og egg seljast sem
aldrei fyrr. Þetta kemur einhverjum á óvart. Ég held aftur á móti
að þessi kenning um að Íslendingar mótmæli yfirleitt ekki sé löngu
úrelt klisja og hafi aldrei átt við
góð rök að styðjast.

LÍTUM á. Skoðum sjálfan upprun-

SÍÐAN reka hverjar vísbendingarnar aðrar um djúpstætt mótmælaeðli þjóðarinnar. Gunnar á
Hlíðarenda harðneitaði að fara
í útlegð. Sagði bara nei. Ég fer
ekki fet. Þjóðin öll var með tóman
hundshaus út í Dani og þeirra
aðferðir og kaupmennsku hér um
aldir sem náði vissum hápunkti í
hinum frægu orðum Jóns Sigurðssonar á Þjóðfundinum: “Vér mótmælum allir.” Og eru þau orð nú
rituð á mótmælaspjöld samtímans
enda hafa þau markað djúpstæð
spor í þjóðarvitundina alveg síðan
þau voru sögð.

VIÐ látum nefnilega ekki allt yfir
okkur ganga, Íslendingar, þótt
klisjan hafi heldur gert ráð fyrir
því – einhverra hluta vegna – að
við værum haldin óeðlilegu langlundargeði í þjóðfélagsmálum. Það
stenst ekki. Meirihluta 20. aldarinnar var þjóðin þverklofin út af
herstöðinni, svo nærtækt dæmi sé
tekið. Fólk þreyttist ekki á því að
fara í Keflavíkurgöngur. Svo eldheitir voru margir andstæðingar
hersins að jafnvel eftir að herinn
var farinn voru uppi sjónarmið um
að halda mótmælunum áfram.

NÚNA

var það kannski hin
umrædda klisja um gleymsku og
umburðarlyndi þjóðarinnar, sem
gerði það að verkum að stjórnarflokkarnir sáu ekki að sér. Kannski
héldu forsvarsmenn þeirra að mótmælin myndu ganga yfir, að þau
myndu fjara út í vetrarkuldanum
og því þyrfti ekki að mæta þeim
sérstaklega. Annað hefur heldur
betur komið á daginn.

KENNINGIN um Íslendinga sem
einhverjar lyddur og gungur, hefur
verið rækilega afsönnuð með pottum og sleifum. Það er gott. Það
mál er þá frá. Afgreitt.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 24.
janúar, 24. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.31
10.32

Hádegi

Sólarlag

13.40
13.24

16.49
16.18

Heimild: Almanak Háskólans
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ann. Komu ekki Íslendingar hingað
til að byrja með út af mótmælum?
Svo segir sagan. Nokkrir skapheitir höfðingjar í Noregi voru orðnir grautfúlir út í Harald hárfagra
og ákváðu að koma sér burt, í mótmælaskyni að sjálfsögðu við ofríki
mannsins. Ísland byggðist því upphaflega mótmælendum.

