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Bankarnir taka eignir Baugs:

Framsýnn
frumkvöðull

Gat ekki greitt
af lánunum

Fyrirtækið Otto B.
Arnar er 90 ára.

VIÐSKIPTI „Þetta er versta niðurstaðan fyrir alla. Eyðileggingin er orðin að veruleika. Fínum
eignum hefur verið hent á bál,“
segir Jón Ásgeir Jóhannesson,
starfandi stjórnarformaður
Baugs Group.
Viðræður um endurskipulagningu á lánum Baugs í gömlu bönkunum runnu út í sandinn í vikunni
og óskaði skilanefnd Landsbankans í gær eftir því að BG Holding,
dótturfélag Baugs, fengi heimild
til greiðslustöðvunar í Bretlandi.
Skilanefnd Glitnis sagði í gær
hugmyndir Baugs óraunhæfar.
Félagið gæti ekki staðið við
skuldbindingar sínar og hagsmunum bankans því best borgið með
því að taka yfir þá eignarhluti í
Baugi sem Gamli Glitnir hefði veð
í. Ekki stendur til að selja eignir
Baugs í nánustu framtíð.

TÍMAMÓT 26

Sigmundur fagnar komu
Sævars
Sævar Ciesielski
ætlar fram fyrir
Framsókn í Suðurkjördæmi.
FÓLK 46

Átti að herma eftir
Sigur Rós
Nektin á plötuumslagi Sigur Rósar
hefði átt að vera tónlistarmanninum Morrissey innblástur á
umslagi hans.

- jab / sjá síðu 20

FÓLK 46

STEFNURÆÐA FYRSTA KVENFORSÆTISRÁÐHERRANS Blað var brotið í jafnréttismálum þjóðarinnar þegar Jóhanna Sigurðar-

dóttir forsætisráðherra flutti stefnuræðu ríkisstjórnar sinnar í gær, fyrst kvenna. Jóhanna vonaðist til þess að allur þingheimur
starfaði saman að þeim mikilvægu verkefnum sem steðja að þjóðinni. Þá kallaði hún eftir samstöðu og samhug þjóðarinnar.

Til Liechtensteins

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gunnleifur Gunnleifsson var lánaður til
FC Vaduz í Liechtenstein.

Jóhanna biður þing
og þjóð um samstarf

ÍÞRÓTTIR 40

VEÐRIÐ Í DAG
-6
-6

-6

-5

Endurreisn, stöðugleiki og varsla grunnþjónustu velferðarkerfisins eru meðal
helstu verkefna nýrrar ríkisstjórnar. Forsætisráðherra kallar eftir víðtækri samvinnu í samfélaginu. Hún segir stjórn sína vera ríkisstjórn fólksins í landinu.
ALÞINGI Jóhanna Sigurðardótt-

-6

TALSVERT FROST Í dag verða
norðvestan 5-10 m/s austan til,
annars mun hægari. Bjartviðri
sunnan og vestan til en stöku él
við norðaustur- og austurströndina. Frost 4-15 stig, kaldast til
landsins.
VEÐUR 4

ir forsætisráðherra vill að þingheimur allur starfi saman og
greiði fyrir framgangi mála sem
miða að því að draga úr áhrifum
bankahrunsins á atvinnulífið,
heimili og fjölskyldur. Í stefnuræðu sinni á Alþingi í gærkvöldi
hét hún á þingheim að sýna ríkisstjórninni skilning um leið og hún
hét þingheimi öflugu samstarfi
og samráði. Þá kallaði hún eftir
samstöðu og samhug þjóðarinnar
í verkefnum komandi mánaða.
Jóhanna sagði stjórn sína ætla
að endurreisa, koma á stöðugleika og verja grunnþjónustu
velferðarkerfisins.
Hún vék að atvinnuleysinu og

minnti á að að baki háum tölum
væri fólk. „Það er sárt til þess að
vita að glæfraleg viðskipti fárra
hafi leitt til atvinnuleysis rúmlega þrettán þúsund manna,“
sagði hún.
Jóhanna boðaði að ráðist yrði
gegn spillingu í samfélaginu en
brýndi að uppgjör snerust ekki
upp í nornaveiðar. Hún bað alla
að hafa í huga að ríkisstjórn hennar væri skammtímastjórn sem
aðeins hefði 82 daga til að vinna
þjóðþrifaverk.
„Vonandi verður arfleifð þessarar ríkisstjórnar sú að hún verði
talin hafa verið undanfari nýrra
tíma í íslensku samfélagi, þar
sem lýðræði og áhrif einstakl-

inga á umhverfi sitt fær innihald.
Þetta er og á að verða ríkisstjórn
fólksins í landinu,“ sagði forsætisráðherra.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, sagðist óttast að ríkisstjórnin hyggi á skattahækkanir.
Nú þurfi að spara en í stjórninni
sitji „ötulustu talsmenn aukinna
ríkisútgjalda“. Sjálfstæðisflokkurinn muni ekki taka því þegjandi, enda megi ekki velta meiri
byrði yfir á heimilin í landinu.
Helgi Hjörvar sagði sig og aðra
fyrrum stjórnarþingmenn eiga að
biðja þjóðina afsökunar á því að
bankahrunið hefði orðið á þeirra
vakt.
- bs, kóp / sjá síðu 6

Afsöl á eignum banka- og fjármálamanna einskorðast ekki við íbúðarhúsin:

Konurnar fá líka bílana og bústaðina
FJÁRMÁL Þeir sem í bankahruninu afsöluðu sér eignum

til eiginkvenna sinna einskorðuðu þá gerninga ekki
alltaf við íbúðarhús. Einnig eru dæmi um að jarðir,
sumarbústaðir, hesthús og jeppar hafi verið skráðir
á konurnar.
Forstjóri Exista, þáverandi aðaleiganda Kaupþings, sem um miðjan september keypti jörð í Bláskógabyggð gerði hana að séreign konu sinnar þegar
bankakerfið var að falla saman. Forstöðumaður
hlutabréfamiðlunar hjá Kaupþingi afsalaði sér bæði
einbýlishúsi og BMW-jeppa til konunnar daginn áður
en bankinn var tekinn yfir af ríkinu. Þjónustustjóri
hjá bankanum gerði bæði íbúð og hesthús að séreign

eiginkonu sinnar. Ása Ólafsdóttir, lektor við lagadeild
Háskóla Íslands, segir þá sem afsala sér fasteignum
til maka sem gjöf ekki sleppa með eignina undan
hugsanlegum kröfuhöfum.
„Í tvö ár frá því að þau gera samninginn er hægt að
rifta honum og krefjast endurgreiðslu að því marki
sem þetta er gjöf,“ segir Ása sem ítrekar að sé ætlunin að skjóta eignum undan vegna yfirvofandi gjaldþrots heppnist það naumast með þessu móti. „Þetta
gagnast þeim ekki neitt nema þeim takist að halda
í horfinu í 24 mánuði. Ef enginn krefst gjaldþrotaskipta á búi þeirra á þeim tíma eru þeir sloppnir.“
- gar

STÓRTÓNLEIKAR Stjörnur munu flytja

lög Rúnars Júlíussonar.

Laugardalshöll 2. maí:

Popplandsliðið
minnist Rúnars
TÓNLIST Synir Rúnars Júlíussonar

skipuleggja nú stórtónleika í
Laugardalshöll þar sem íslenska
popplandsliðið mun minnast fallins félaga. Lögin sem Rúnar söng
verða flutt af stjörnum eins og
Páli Óskari, KK og Björgvini
Halldórssyni og hljómsveitum
eins og Sálinni hans Jóns míns og
Hjálmum. Þá er unnið að endurkomu hljómsveitanna sem Rúnar
var í, Hljóma, Trúbrots og GCD,
en ekki er enn búið að ákveða
hver „verður Rúnar“ í hljómsveitunum. Miðasala á þennan stórviðburð hefst í mars. - glh / sjá síðu 46
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Formaður Landssambands lögreglumanna segir ástandið grafalvarlegt eftir fækkun lögreglumanna:

Vilja ekki skipta í tólf tíma vaktakerfi
LÖGGÆSLUMÁL Mikill kurr var í lögreglu-

mönnum á fundi Lögreglufélags Reykjavíkur í gær. Þar var rætt um fyrirhugaðar
skipulagabreytingar, þar með talið áform
um að setja lögreglumenn á tólf tíma vaktir.
„Í því álagi sem þegar er á lögreglumenn
hugnast mönnum ekki að vinna á tólf tíma
vöktum,“ segir Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna. Bera
þarf slíkar breytingar undir lögreglumenn í
atkvæðagreiðslu, og segist Snorri þess fullviss um að slík tillaga yrði felld.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins
hafa svo langar vaktir lögreglumanna verið
bannaðar innan Evrópusambandsins.
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, kynnti skipulagsbreytingar
á almennum fundi með lögreglumönnum á

Fjölnir, hvernig er heilsan hjá
hestunum?
„Þeir eru við hestaheilsu.“
Fjölnir Þorgeirsson sýndi mikið snarræði
við björgunaraðgerðir þegar á annan
tug hesta og knapa féll niður um ís á
Reykjavíkurtjörn í fyrradag. Fjölnir var á
staðnum sem blaðamaður Hestafrétta.

Davíð úti á vegum bankans:

AUKNING Í AFBROTUM Formaður LL segir að afbrotum
í umdæminu fjölgi meðan lögreglumönnum fækki
vegna fjárskorts.

þriðjudag. Um er að ræða stóreflingu fimm
hverfalögreglustöðva, sem verða sjálfstæðar einingar með almennri löggæslu og rann-

sóknardeildum, auk sérhæfðrar rannsóknardeildar sem sinna mun fíkniefnamálum,
kynferðisbrotamálum og heimilisofbeldismálum, svo dæmi séu nefnd.
„Ástandið er orðið grafalvarlegt og á enn
eftir að versna ef til frekari niðurskurðar
kemur árið 2010,“ segir Snorri. Lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu hafi fækkað um rúmlega fjörutíu frá sameiningu
umdæmanna árið 2007, úr 340 niður fyrir
300.
„Okkur líst vel á margt í þessum breytingum,“ segir Snorri. „Hins vegar er ljóst
að það er verið að setja þessa vinnu á undir
mikilli peningapressu. Á sama tíma og verið
er að koma fram með góðar hugmyndir er
verið að segja að þær séu nauðsynlegar
núna, því ekki séu til nógir peningar.“ - bj, jss

Fimm hópar bjóða í Árvakur:

VILL LJÚKA VIÐ HÚSIÐ Nýr menntamálaráðherra
segir það hagkvæmustu lausnina úr því sem
komið er að ljúka við Tónlistar- og ráðstefnuhúsið. Viðræður um það eigi þó eftir að fara
fram við hlutaðeigandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ráðherra væntir svara í dag

Fjórir fá að gera
bindandi tilboð

SEÐLABANKINN Eiríkur Guðna-

son seðlabankastjóri vill ekkert
segja til um hvernig og hvenær
hann bregst við ósk forsætisráðherra um afsögn bankastjórnar.
Ekki náðist í Ingimund Friðriksson og Davíð Oddsson er í útlöndum. Eiríkur segir Davíð vera
erlendis á vegum bankans, en vill
ekki upplýsa hvaða erinda. Óski
menn frekari upplýsinga sé rétt
að skrifa bréf með vísan í upplýsingalög.
Ágústa Johnson, ritari bankastjórnar, segir bankastjórana
munu svara „á þeirra forsendum“.
„Þeir munu fyrst og fremst svara
ráðherra, en ekki fólki úti í bæ.“
Í nýframlögðu frumvarpi um
breytingar á lögum um Seðlabanka kemur fram að tveir bankastjóranna eiga rétt á 12 mánaða
biðlaunum og einn 6 mánaða,
þar sem hann hefur ekki setið út
heilt skipunartímabil. Er þar átt
við Davíð Oddsson. Samanlagður
kostnaður biðlauna sé því 44 milljónir króna. Fækkun bankastjóra
um tvo lækki launakostnað um 32
milljónir króna á ári.
- kóp, kóþ

Forseti Alþýðusambandsins:

Fagnar fundi
með ráðherra
VINNUMARKAÐUR Jóhanna Sigurðar-

dóttir forsætisráðherra hefur lýst
yfir vilja til að vinna með aðilum
vinnumarkaðarins og stefnir að
fundi í vikunni. Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, fagnar þessu
en segir að dagsetning hafi ekki
verið ákveðin.
Kjarasamningar Starfsgreinasambandsins koma til endurnýjunar um í febrúar en kjarasamningur ríkisstarfsmanna, til dæmis
BSRB og BHM, rennur út í mars.
Stefnt er að því að ljúka samningum milli aðila vinnumarkaðarins
með aðkomu ríkisins.
- ghs

Ráðherra vill ljúka
við Tónlistarhúsið
Nýr menntamálaráðherra telur heppilegast að lokið verði við Tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík. Formaður borgarráðs segir það jákvæð tíðindi. Hundruð starfa eru í húfi og langt framkvæmdahlé gæti kostað milljarða.
FRAMKVÆMDIR Nýr menntamálaráð-

herra, Katrín Jakobsdóttir, telur
heppilegast úr því sem komið er
að lokið verði við Tónlistar- og
ráðstefnuhúsið við Austurhöfn
í Reykjavík. Hlé er nú á framkvæmdunum að mestu. Ráðherra
segir að mikill kostnaður geti hlotist af löngu framkvæmdahléi.
„Ég tel að það verði að klára
húsið, vonandi með einhverjum
sparnaðarútfærslum. Það yrði hins
vegar gert með þeim formerkjum
að framlag ríkisins ykist ekki, það
yrðu ekki auknar veðskuldbindingar af hálfu þess,“ segir Katrín.
Hún tekur fram að viðræður þurfi
að fara fram um málið, bæði við
borgina og eins framkvæmdaaðila. Ríkið og Reykjavíkurborg eiga
saman fyrirtækið Austurhöfn sem
sér um verkið og á ríkið 55 prósent
og borgin 45.
Katrín segir að verkhlé geti þýtt
gríðarlega mikinn aukakostnað,
allt frá sex til 20 milljarða kostnað eftir því hve hléið er langt. Þá

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR

ÓSKAR
BERGSSON

séu hundruð starfa í húfi sem verði
að taka tillit til.
„Þetta hús hefur verið draumur fjölmargra tónlistarmanna
um langt árabil. Ég er að ganga
inn í verkefni sem farið er af
stað eftir forsendum sem ég hefði
aldrei farið af stað með. Ég tel að
það verði að velja skynsömustu
útfærsluna úr því sem komið er.“
Óskar Bergsson, forseti borgarstjórnar, segir afstöðu ráðherra
gleðiefni. „Þetta eru jákvæðar
fréttir, enda er það fyrst og síðast

á ábyrgð ríkisins, sem er bæði
meirihlutaeigandi Austurhafnar
og eigandi Landsbankans, að taka
forystu í málinu.“ Óskar segir fullsnemmt að spá fyrir um hverjar
lyktir málsins verði.
Óskar segir það vera almenna
skoðun að húsið muni á endanum
rísa. Það skipti hins vegar miklu
máli hvað verkið kosti, það sé það
sem hljóti að ráða för á endanum.
„Viðræður eru í gangi og þeim er
ekki lokið. Vonandi enda þær vel
og hægt verður að landa málinu.“
Fyrirtækið Portus, sem stóð
fyrir byggingu hússins, fór í þrot
í lok nóvember, en það var eignarhaldsfélag í eigu Björgólfs Guðmundssonar. Síðan hefur óvissa
ríkt um framtíð verksins. Fulltrúar gamla og nýja Landsbankans,
Reykjavíkurborgar, ríkisvaldsins og aðalverktakans, Íslenskra
aðalverktaka, hafa staðið yfir um
nokkra hríð. Nú hefur nýr menntamálaráðherra opinberað hug sinn.
kolbeinn@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Hópur sem kallar sig
Almenningshlutafélag um Morgunblaðið er einn fjögurra fjárfesta sem fá að
gera bindandi
tilboð í Árvakur, útgáfufélag
Morgunblaðsins. Fimm fjárfestar uppfylltu
skilyrði söluferlis félagsins.
Vilhjálmur
Bjarnason,
VILHJÁLMUR
talsmaður
BJARNASON
almenningshlutafélagsins, vildi ekki tjá sig
um smáatriði tilboðsins í gær.
Hópurinn hafi áhuga á að gefa
út læsilegt og eftirsótt blað sem
fólk myndi sakna klukkan sex á
morgnana.
Fjárfestarnir fjórir þurfa að
leggja fram bindandi tilboð 17.
febrúar, samkvæmt upplýsingum frá Nýja Glitni, sem hefur
umsjón með söluferlinu.
- bj, kg

Í fangelsi fyrir að skera mann:

Fórnarlambið
kallað Scarface
DÓMSMÁL Ríflega þrítugur maður
hefur verið dæmdur í níu mánaða fangelsi fyrir að kýla annan
og skera hann í andlitið með hníf
fyrir utan skemmtistað í Hafnarfirði í fyrra. Fullnustu sjö mánaða af refsingunni er frestað.
Maðurinn segist hafa reiðst
þegar einhver hrifsaði af honum
bjór, en hann hafi þó aðeins verið
að verja sig þegar hnífur hans
slæmdist óvart í andlit manns.
Það þótti ótrúverðugt. Fórnarlambið hlaut átján sentimetra
skurð í andlit. Hann segist nú vera
kallaður „Scarface“ í bænum, að
því er segir í dómi. Árásarmaðurinn þarf að greiða honum um 260
þúsund krónur í miskabætur. - sh

Nýr menntamálaráðherra segir stjórn LÍN upp og mun skipa nýja:

Vill samtímagreiðslur lána
MENNTUN Katrín Jakobsdóttir

.µ44
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menntamálaráðherra hefur sagt
stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp störfum og hyggur á
skipan nýrrar stjórnar í lok vikunnar. Hún vill láta gera grundvallarúttekt á úthlutunarreglum
sjóðsins.
„Við munum skoða breytingar til
framtíðar og hvort forsendur séu
fyrir því að breyta kerfinu í átt til
þess sem er á Norðurlöndunum,
að hafa samtímagreiðslur í stað
eftirágreiðslna. Þá losna námsmenn við yfirdráttarkostnað,“
segir Katrín. Hún segir hafa verið
orðið tímabært að koma með nýja
hugsun inn í Lánasjóðinn. Sama
stjórn hafi verið þar síðan Sjálfstæðisflokkurinn komst til valda
árið 1991. Árið 1992 var lögum
breytt og námslán greidd eftir á.
Katrín segir ekki ákveðið hverjir setjist í nýju stjórnina, en það

SKIPTIR UM STJÓRN Katrín Jakobsdóttir hefur sagt stjórn Lánasjóðs íslenskra náms-

manna upp störfum og vill uppstokkun á reglum sjóðsins.

verði vonandi ljóst fyrir helgi. Hún
muni leita til fólks sem þekki vel til
innan námsmannahreyfingarinnar. Nýrrar stjórnar bíði að starfa
með menntamálanefnd að tillögum
um breytta tilhögun sjóðsins.
„Fulltrúar allra flokka hafa lýst

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

sig reiðubúna til að skoða samtímagreiðslur lánanna. Það verður því vonandi samstaða um þetta
mál. Hins vegar er ljóst að það
þarf að horfa á þetta til framtíðar þar sem þessi stjórn hefur ekki
mikinn tíma né svigrúm.“
- kóp
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Tjónþolar í Suðurlandsskjálftanum bera sjálfir tæplega 300 milljóna króna tjón:
Bandaríkjadalur

115,29

115,85

Heildartjónið nemur fimm milljörðum króna

Sterlingspund

166,15

166,95

ALÞINGI Samanlagt heildartjón

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

149,35

150,19

Dönsk króna

20,041

20,159

Norsk króna

16,661

16,759

Sænsk króna

13,978

14,06

Japanskt jen

1,2948

1,3024

SDR

172,86

173,9

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
184,6999
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Árni Sigfússon:

sem varð á mannvirkjum og lausafé (eignir aðrar en fasteignir) í
Suðurlandsskjálftanum í maí á síðasta ári nemur rúmum fimm milljörðum króna.
Af þeirri fjárhæð greiðir Viðlagatrygging Íslands tæplega 4,8
milljarða en á tjónþola hafa fallið
tæpar 300 milljónir. Þessar upplýsingar koma fram í svari viðskiptaráðherra við fyrirspurn Kristins H.
Gunnarssonar, þingmanns Frjálslynda flokksins.
Það tjón sem ábyrgð Viðlagatryggingar nær til skiptist þannig
að tæpur milljarður er til kominn vegna lausafjár en um 3,8

milljarðar vegna mannvirkja. Sé
litið til þess sem fellur á tjónþola
má sjá að um 230 milljónir eru
vegna mannvirkja en 56 milljónir
vegna lausafjár. Alls bárust 5.723
tilkynningar um tjón í skjálftanum;
3.272 vegna mannvirkja og 2.451 á
lausafé.
Meðalfjárhæð tjóna á lausafé var
tæpar 400 þúsund krónur en rúmar
tvær milljónir í tilviki mannvirkja.
Skömmu eftir skjálftana voru sett
bráðabirgðalög sem lækkuðu sjálfsábyrgð tjónþola úr 85 þúsundum í
20 þúsund. Fram kemur í svarinu
að við lagabreytinguna hafi fjárhæðin sem Viðlagatrygging greiddi
hækkað um 28 milljónir króna. - bþs

GRÍÐARLEGT TJÓN Margt skemmdist eða eyðilagðist í Suðurlandsskjálftanum. Ekki

verður það allt bætt með peningum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Afsala bílum og bústöðum

Ætlar ekki að
bjóða sig fram
STJÓRNMÁL Árni Sigfússon, bæjar-

stjóri Reykjanesbæjar, tilkynnti á fundi
sjálfstæðismanna í
Reykjanesbæ
í gærkvöldi að
hann myndi
hvorki bjóða
sig fram til
formanns né
varaformanns
ÁRNI SIGFÚSSON
Sjálfstæðisflokksins. Hann mun því ekki
heldur taka sæti á lista flokksins fyrir næstu þingkosningar
25. apríl.
„Ástæðan er sú að ég tel brýnast að leysa þau verkefni sem
bíða hér heima fyrir [í Reykjanesbæ],“ segir hann. „Hér eru
um 1.300 manns atvinnulausir
og það þarf að standa við bakið
á þeim. Það er því afar brýnt að
vinna að atvinnumálum hér.“
- jse

Uppstokkun í ráðuneytum:

Enn óvíst hvort
Baldur víkur

Bankamenn sem við bankahrunið afsöluðu konum sínum íbúðarhúsum skráðu sumir einnig á þær jarðir,
sumarbústaði og jeppa. Til dæmis gerði forstjóri Existu nýkeypta jörð með húsakosti að séreign konunnar.
FJÁRMÁL Menn tengdir fjármála-

geiranum hafa ekki eingöngu verið
að afsala íbúðum til eiginkvenna
sinna heldur líka ýmsum öðrum
fasteignum og jafnvel lúxusbílum.
Við skoðun á kaupmálum sem
færðir hafa verið til bókar hjá
sýslumönnum frá því um það leyti
sem bankakerfið hrundi í haust má
segja að bankamenn og eignamenn
hafa sumir fært eigur á nöfn eiginkvenna sinna.
Áður hefur verið sagt frá því í
Fréttablaðinu að forstjórar Existu,
aðaleiganda Kaupþings fram að
falli bankans, afsöluðu báðir íbúðarhúsum til eiginkvenna sinna í
haust. Til viðbótar má geta þess
að Erlendur Hjaltason, annar forstjóranna, afsalaði eiginkonu sinni
sama dag jörðinni Höfða II í Bláskógabyggð. Jörðina hafði Erlendur sjálfur keypt um miðjan september í haust áður en hann gerði
hana að séreign eignkonu sinnar
með kaupmála dagsettum 25. september. Kaupmálinn var skráður hjá
sýslumanni 13. október, fáeinum
dögum eftir fall Kaupþings.
Á jörðinni er 342 fermetra

STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segist ekki
hafa neinar fréttir um það hvort
Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri Steingríms, verði látinn
víkja.
Á verkefnalista ríkisstjórnarinnar segir að skipt verði um í
yfirstjórn einstakra ráðuneyta.
Nafn Baldurs hefur verið nefnt í
því samhengi, en hann seldi bréf í
Landsbanka fyrir bankahrunið.
Spurður hvers vegna ekki hafi
verið skorið úr um framtíð Baldurs, segir Steingrímur: „Það eru
ekki margir dagar síðan ég kom
hér inn og ég vanda mig við öll
mál. Þó að tíminn sé naumur þarf
að ræða hlutina. Ég bið menn að
sýna örlitla þolinmæði.“
- kóþ

í búðarhús og 318 fermetra
skemma.
Frosti Reyr Rúnarsson, forstöðumaður hlutabréfamiðlunar hjá Kaupþingi (gamla), afsalaði sér sínum hluta einbýlishúss í
Kópavogi til eiginkonu sinnar miðvikudaginn 8. október. Nóttina eftir
var Kaupþing tekið yfir af ríkinu.
Um leið skráði Frosti BMW-jeppa á
nafn eiginkonunnar.
Júlíus Jónasson, fyrrverandi
landsliðsmaður í handbolta og þjónustustjóri hjá Kaupþingi, var í svipuðum stellingum þegar bankakerfið
riðaði til falls. Í kaupmála dagsettum 20. september, en skráðum til
bókar sýslumanns 13. október, er
bæði íbúð hjónanna í Reykjavík og
hesthús á Heimsenda í Kópavogi
skráð sem séreign eiginkonu hans.
Þá má geta Jóhannesar Siggeirssonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra Sameinaða lífeyrissjóðsins,
sem fékk mjög umdeildan 43 milljóna króna starfsloka- samning
þegar hann hætti

Húsagjafir riftanlegar í tvö ár
„Í tvö ár frá því þau gera
Ása Ólafsdóttir, lektor við
samninginn er hægt að
lagadeild Háskóla Íslands,
rifta honum og krefjast
segir þá sem afsala sér
endurgreiðslu að því marki
fasteignum til maka sem
gjöf ekki sleppa með eignsem þetta er gjöf,“ segir Ása
sem ítrekar að hún þekki
ina undan hugsanlegum
ekki þau tilteknu dæmi sem
kröfuhöfum.
nefnd hafa verið í fjölmiðlUndanfarið hafa verið
um að undanförnu. Vel geti
sagðar fréttir af mönnum í
bönkum og annars staðar
verið um eðlileg viðskipti að
ræða svo framarlega sem sá
í fjármálaheiminum sem
ÁSA ÓLAFSDÓTTIR
sem tekur við fasteigninni
í kring um hrun íslenska
bankarkerfins í haust afsöluðu sér
láti verðmæti af hendi á móti. Hafi
ætlunin hins vegar verið að skjóta
helmingi íbúðarhúsa sinna til eiginkvenna sinna.
eignum undan vegna yfirvofandi
gjaldþrots muni það naumast
Ása útskýrir að í lögum um
heppnast.
gjaldþrotaskipti séu hjón skilgreind
„Þetta gagnast þeim ekki neitt
sem nákomin og þá gildi tveggja
ára fyrningarregla gagnvart gjöfum.
nema þeim takist að halda í horfinu
í 24 mánuði. Ef enginn krefst gjaldÞannig geti kröfuhafar krafist þess
þrotaskipta á búi þeirra á þeim tíma
að fá viðkomandi eign aftur inn í bú
eru þeir sloppnir.“
þess sem skuldar.
- gar

hjá sjóðnum árið 2005 og gerðar
voru athugasemdir við af hálfu
Fjármálaeftirlitsins. Í lok október
í haust afsalaði Jóhannes bæði
íbúð í Reykjavík og sumarbústað
í Grímsnesi til eiginkonunnar.
Athafnamenn hafa einnig reynt
að koma fasteignum fyrir vind
með sama hætti. Róbert Melax,
sem verið hefur umsvifamikill
í fyrirtækjakaupum og fjárfestingum, meðal annars í Glitni,
er dæmi um þetta. Róbert
afsalaði sér tæplega
330 fermetra einbýlishúsi í Reykjavík til eiginkonu
sinnar hinn 8. október í haust.

RÓBERT
MELAX

ERLENDUR
HJALTASON
JÓHANNES
SIGGEIRSSON

FROSTI REYR
RÚNARSSON

gar@frettabladid.is

JÚLÍUS
JÓNASSON
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HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson

KULDATÍÐ
Ekki er að sjá afgerandi breytingar á
hitastiginu á landinu
næstu daga. Raunar
eru horfur á tölvuverðu frosti fram yﬁr
helgi enda þótt heldur
dragi þó úr frostinu
suðvestanlands á
laugardag. Vindur
verður almennt
þokkalega hægur og
úrkoman verður lítil.
Það má því segja að -5
þetta sé hið fegursta
vetrarveður víða um
land.
Á MORGUN
3-8 m/s

-4

3

-6

veðurfræðingur

Alicante

-6

2

-6

3

3

-5

8

5
-6

3

-13

5
-3

-6

4

5

-5

6°

Billund

3°

Eindhoven

4°

Frankfurt

7°

Friedrichshafen

7°

Gautaborg

2°

Kaupmannahöfn

-8
-7
-3

-6

3°
20°
7°

New York

-6°

Orlando

12°

Osló

-5
LAUGARDAGUR
8-13 m/s suðvestan til
annars, 3-8 m/s.

7°

Berlín

London

3

-4

-4

5°

Basel

Las Palmas

-6
-1

-6

8

17°

Amsterdam

4°

París

7°

Róm

17°

Stokkhólmur

0°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lofar sterkri og samhentri stjórnarandstöðu Sjálfstæðisflokksins:

Ekki má auka byrðar á fjölskyldurnar
ALÞINGI Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,

Ert þú fylgjandi því að leggja á
hátekjuskatt?
Já

64,3%
35,7%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Fylgdist þú með eldhúsdagsumræðum á Alþingi?
Segðu þína skoðun á visir.is

Ryksuga

varaformaður Sjálfstæðisflokksins, segir að
flokkurinn muni ekki standa til hlés ætli ríkisstjórnin sér að auka skatta. Mikill halli sé
á ríkissjóði og á honum verði að taka. Baráttumál annars, og stundum beggja, stjórnarflokkanna hafi hins vegar verið að auka
ríkisútgjöld. Ekki megi velta aukinni byrði
yfir á heimilin sem standi illa fyrir.
Þorgerður sagði Sjálfstæðisflokkinn munu
bjóða upp á samhenta stjórnarandstöðu og
vísaði í tvö frumvörp sem flokkurinn hefur
lagt fram. Annað lýtur að skuldaaðlögun og
hitt að því að veita fólki aðgang að séreignarsparnaði til greiðslu skulda. Bæði málin
hefðu verið tilbúin í tíð síðustu ríkisstjórnar
og það fyrrnefnda hefði legið lengi í þingflokki Samfylkingarinnar.

Varaformaðurinn sagði samstarf við
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn grundvöllinn að
nauðsynlegri tiltrú á landinu. Þess vegna
væri allt tal Vinstri grænna um endurskoðun áætlunarinnar hættulegt. „Við þurfum
síst af öllu á óvissu að halda.“ Þá boðuðu
fyrstu dagar stjórnarinnar ekki gott; slegið
væri úr og í með álver á Bakka og ráðherrar
töluðu sitt á hvað um hvalveiðar í atvinnuskyni. Mikilvægt væri að ríkisstjórnin væri
samhent ogþví óskaði hún henni velfarnaðar.
Næg væru verkefnin framundan.
- kóp

ÞORGERÐUR KATRÍN Segir fyrstu daga ríkisstjórnarinnar

einkennast af ósamstöðu. Samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sé forsenda tiltrúar á landinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VS 01E1800

ATA R N A

Létt og lipur. Kirsuberjarauð.
Stillalegt afl mótors frá 300 upp í
1800 W. Sjálfinndregin snúra,
hleðsluskynjari.
3 lítra poki. Vinnuradíus: 8 m.
Vinnuhollt handfang.
Stillanleg lengd á sogröri.

STEFNURÆÐA Jóhanna Sigurðardóttir fylgdist með umræðum um fyrstu og einu stefnuræðuna sem hún mun halda sem forsætisráðherra nýju ríkisstjórnarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tilboðsverð:

14.900 kr. stgr.

(Verð áður: 17.900 kr.)

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Langur loforðalisti
Jóhanna Sigurðardóttir boðaði margvíslegar aðgerðir í stefnuræðu sinni í gær.
Ábyrg stjórn efnahags- og peningamála er grundvallaratriði í starfi stjórnarinnar.
ALÞINGI Ríkisstjórnin ætlar ekki að

sitja með hendur í skauti á næstu
mánuðum, ef marka má orð og loforð Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra sem kynnti þingi
og þjóð stefnumál stjórnar sinnar
á Alþingi í gærkvöldi.
Breyta á stjórnarskrá og kosningalögum, setja siðareglur fyrir
ráðherra og breyta lögum og reglum um ábyrgð ráðherra og skipan
dómara. Ráðast á gegn spillingu
í samfélaginu og horfa í því sambandi til tenginga á milli atvinnu-,
efnahags- og stjórnmálalífs.
Jóhanna sagði ábyrga stjórn
efnahags- og peningamála vera
grundvallaratriði í starfi stjórnarinnar. Tryggja þurfi að fjármálastofnanir öðlist nægilegan styrk

svo þær geti stutt við uppbyggingu atvinnulífsins og ljúka þurfi
hratt og markvisst mati á eignum
bankanna. Boðaði hún kynningu á
fyrirætlunum um endurreisn fjármálakerfisins í næstu viku.
Jóhanna sagði að brugðist yrði
við miklu atvinnuleysi með því að
fjölga störfum og verja þau sem
fyrir eru. Gat hún þess að fljótlega yrði kynnt áætlun um opinberar framkvæmdir og útboð.
Heimildir Íbúðalánasjóðs til lánveitinga vegna viðhaldsverkefna
á íbúðarhúsnæði verða rýmkaðar og tekin verður upp full endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna
vinnu manna á byggingastað við
slík verkefni. Þá á að efla útlánagetu Byggðastofnunar.

Fyrri ríkisstjórn var óstarfhæf

BIRKIR JÓN
JÓNSSON

Birkir Jón Jónsson, varaformaður Framsóknarflokksins,
segir öllum hafa verið ljóst að fyrri ríkisstjórn hafi verið
óstarfhæf. Rjúfa hafi þurft kyrrstöðuna, enda hafi stjórnin
verið haldin ákvörðunarfælni. Krafan um endurnýjun sé
hávær í samfélaginu og við henni hafi Framsóknarflokkurinn brugðist með kjör nýs formanns, Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar.
Birkir segir engan öfundsverðan af því að fara með
stjórn mála við þessar erfiðu aðstæður. „Framsóknarflokkurinn mun veita góðum málum brautargengi á
Alþingi Íslendinga, hvort sem þau koma frá stjórn eða
stjórnarandstöðu.“ Brýnt sé að Alþingi afgreiði mörg mál
á skömmum tíma landinu til heilla.
- kóp

Lifum á erfiðum tímamótum
Við lifum á tímamótum sem eru mörgum erfið, og allir
verða að leggja sitt af mörkum við uppbyggingu íslensks
samfélags, sagði Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri
grænna, í eldhúsdagsumræðum í gær.
Þannig verði sveitarfélög að halda utan um nærsamfélagið, og vinnuveitendur almennt að huga að því að halda
fólki í störfum. Vinna verði allan þann afla hér á landi
sem mögulegt sé, og veiða hvali verði það kalt mat að
það séu meiri hagsmunir en að veiða hann ekki. Þó verði
að hafa hagsmuni ferðaþjónustunnar í huga.
Steingrímur sagði að standa yrði vörð um minni
fjármálastofnanir sem enn séu starfandi, jafnframt því að STEINGRÍMUR J.
byggja upp viðskiptabankana að nýju.
- bj SIGFÚSSON

Grípa á til markvissra aðgerða
til að bregðast við fjárhagsvanda
heimila og verður velferðarvakt,
sem mun fylgjast með afleiðingum
bankahrunsins og gera tillögur um
aðgerðir, sett á fót.
Jóhanna sagði að ríkisstjórnin hefði þegar afgreitt frumvarp
um greiðsluaðlögun og sagði að
á næstunni yrðu lögð fram fleiri
frumvörp sem bæta réttarstöðu
einstaklinga sem eiga í tímabundnum greiðsluerfiðleikum. Breyta
eigi gjaldþrotalögum með það að
markmiði að bæta réttarstöðu
skuldara.
Þá sagði Jóhanna mikilvægt að
kjósa í vor svo stjórnmálamenn
gætu lagt verk sín í dóm kjósenda.
bjorn@frettabladid.is

Verðbæturnar
þarf að frysta
Frysta verður verðbætur fram á
sumar, svo nýrri ríkisstjórn gefist
ráðrúm til að bregðast við þenslu á
skuldum heimilanna, sagði Guðjón
Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, í eldhúsdagsumræðum í gær. Hann minnti á tillögur
flokksins um afnám verðtryggingar,
sem oft hefðu
verið lagðar
fram á Alþingi.
Einnig minnti
hann á að fyrri
ríkisstjórn hefði
enn ekki upplýst það sem á
milli forsvarsmanna hennar
og seðlabanka- GUÐJÓN ARNAR
stjóra hefði farið KRISTJÁNSSON
í aðdraganda
bankahrunsins.
Guðjón sagðist ekki trúa því að
óreyndu að nýr sjávarútvegsráðherra snúi ákvörðun fyrirrennara
síns um að hefja hvalveiðar að nýju.
Ný ríkisstjórn verði að ýta tilfinningum til hliðar og gera allt til að auka
- bj
atvinnu í landinu.

www.lyfja.is

- Lifið heil

sjö til tvö
ÍSLENSKA SIA.IS ICE 44883 02/09

Nú eru breyttir tímar hjá Lyfju í Lágmúla.
Við erum þér innan handar frá kl. 7 að morgni
til kl. 2 eftir miðnætti. Við opnum snemma og
lokum seint.

Gildir til 19.2. 2009

469 kr.

IBUPROFEN 400 mg

20% verðlækkun

STREPSILS munnsogstöflur. 799

kr. 24 stk.

1.783
1
783 kr.
kr
IMOGAZE 240 mg

Garðatorgi - Grindavík - Keflavík - Lágmúla - Laugavegi - Setbergi - Smáralind - Smáratorgi - Spönginni - Egilsstöðum - Höfn - Fáskrúðsfirði - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði
Ísafirði - Bolungarvík - Patreksfirði - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Sauðárkróki - Blönduósi - Hvammstanga - Skagaströnd

VEISTU SVARIÐ?
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Meðallaun í bönkum hækkað um 67 prósent frá 2002
Meðalmánaðarlaun í viðskiptabönkunum þremur hækkuðu úr 615 þúsund krónum í rúma milljón á mánuði á fimm árum. Ofurlaunin eru liðin tíð, segir fjármálaráðherra sem grætur afnám hátekjuskatts.

OLÍUSAMRÁÐ
Málið tefst enn um sinn
Olíusamráðsmálinu var enn skotið
á frest á þriðjudag, en Samkeppniseftirlitið úrskurðaði árið 2004 að
Olís, Esso og Skeljungur hefðu átt í
verðsamráði.

Kaupþing *
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Heimild: Alþingi
* Áður Búnaðarbanki ** Áður Íslandsbanki

OPINBER GJÖLD BANKANNA

OPINBER GJÖLD TÍFÖLDUÐUST

Tölur í milljörðum króna

Skattgreiðslur viðskiptabankanna þriggja tífölduðust á sex ára tímabili, frá
árinu 2002 til 2006, samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu.
Opinber gjöld fóru úr 1,6 milljörðum króna árið 2002 í 15,6 milljarða
árið 2008. Þegar gert hefur verið ráð fyrir verðbólgu með því að uppreikna
gjöldin á verðlag ársins 2007 voru gjöldin 2,4 milljarðar árið 2002.
Jón Magnússon, þingmaður Frjálslynda flokksins, óskaði eftir upplýsingum um opinber gjöld viðskiptabankanna, sundurliðuð eftir bönkum. Í svari
fjármálaráðherra kemur fram að skattayfirvöldum beri að gæta trúnaðar, og
því sé ekki hægt að sundurliða upplýsingarnar.
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2008

ir stóðust ekki hefðbundin álagspróf Fjármálaeftirlitsins á síðasta ári og rekstrarafkoma þeirra
var almennt afleit fyrri hluta
þess árs. Aðeins tveir sparisjóðir
sýndu jákvæða arðsemi eigin fjár
á tímabilinu.
Þetta segir í svari viðskiptaráðherra við fyrirspurn Jóns Bjarnasonar, VG, um sparisjóði. Í svarinu kemur fram að nefnd hafi til
skoðunar hvort heimila beri samstarf sparisjóða þótt það kunni að
ganga gegn samkeppnislögum. - bþs

Landsbankinn

1.200.000

2007

ALÞINGI Verst stöddu sparisjóðirn-

Meðallaun á uppreiknuðu verðlagi

2006

Afleit afkoma

MEÐALLAUN Í VIÐSKIPTABÖNKUNNUM

2005

Staða sparisjóðanna:

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra. Hann bendir á að meðallaun bankastarfsmanna hækki
væntanlega mikið vegna ofurlauna lítils hóps æðstu stjórnenda.
Almennir starfsmenn í bönkunum
hafi ekki verið of vel haldnir.
„Ég græt það hvað mest að á
tímabili ofurlauna vorum við með
ríkisstjórn sem lækkaði skattana
á hátekjufólk,“ segir Steingrímur. Hefðu stjórnendur á ofurlaunum greitt hátekjuskatt hefðu getað
verið til milljarðar eða tugir milljarða í Seðlabankanum, sem kæmi
sér vissulega vel í dag.
Steingrímur segir laun yfirstjórnenda í bönkunum í dag ekkert í líkingu við það sem þau voru
fyrir bankahrunið. Engu síður sé
ástæða til að vera á verði svo arfur
gamalla tíma fylgi ekki inn í nýja
tíma.
brjann@frettabladid.is

2004
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skiptabönkunum þremur hækkuðu
um 67 prósent á fimm ára tímabili,
frá 2002 til 2007. Þetta kemur fram
í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn Jóns Magnússonar, þingmanns Frjálslynda flokksins.
Viðskiptabankarnir þrír, Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn, eða
forverar þeirra, voru með tæplega
2.600 starfsmenn árið 2002. Í lok
árs 2007 voru þeir orðnir helmingi
fleiri, rúmlega 3.800 talsins.
Meðallaun starfsmanna bankanna voru um 414 þúsund krónur
árið 2002. Uppreiknað á verðlag í
árslok 2007 eru það um 615 þúsund krónur. Launin hækkuðu talsvert á fimm ára tímabili, og voru
meðallaun starfsmanna 1.027 þúsund krónur í lok árs 2007. Hækkun á uppreiknuðum launum er því
tæplega 67 prósent.
Heildarlaunagreiðslur bankanna
hækkuðu verulega, bæði vegna
hækkandi launa og fjölgunar
starfsfólks. Launagreiðslur bankanna námu um 19 milljörðum árið
2002, á verðlagi ársins 2007. Árið
2007 námu launagreiðslur samtals
47 milljörðum króna.
Meðallaun í bönkunum þremur voru nokkuð misjöfn. Árið
2002 voru meðallaunin lægst hjá
Landsbankanum. Þar hækkuðu
launin mest á fimm ára tímabili,
og á árinu 2007 voru meðallaunin hæst í Landsbankanum, um 1,2
milljónir króna.
„Ofurlaunin eru liðin tíð,“ segir

2003

þegar ísinn á Reykjavíkurtjörn
brotnaði undan hestum?
3. Hvað heitir framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar
Íslands?

EFNAHAGSMÁL Meðallaun í við-

2002

1. Hvað heitir forseti Alþingis?
2. Hvað var verið að kynna
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Guðbjartur Hannesson:

Fyrstur þingforseta utan Sjálfstæðisflokksins
ALÞINGI Við kjör Guðbjarts Hann-

KOSS, FAÐMLAG, HANDABAND OG HANDAPAT Þingmenn heilsuðust með margvíslegum hætti við upphaf þingfundar í gær.
FATLAÐIR MÓTMÆLA Hópur fatlaðra
lagðist á götu í borginni Karachi í Pakistan til að leggja áherslu á kröfur sínar
um að fá atvinnu hjá hinu opinbera.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ágúst Ólafur Ágústsson:

Vildi að aðrir
fengju tækifæri
ALÞINGI Ágúst Ólafur Ágústs-

son, varaformaður Samfylkingarinnar, lét í gær af formennsku
í viðskiptanefnd Alþingis
við endurkjör
í allar fastanefndir þingsins. Álfheiður
Ingadóttir, VG,
var kjörin formaður viðskiptanefndar.
ÁGÚST ÓLAFUR
„Ég bað um
ÁGÚSTSSON
að verða ekki
formaður enda er ég á leið út úr
stjórnmálunum,“ sagði Ágúst Ólafur í samtali við Fréttablaðið. „Ég
vildi að aðrir fengju tækifæri.“
Ágúst Ólafur lætur af þingmennsku og þátttöku í stjórnmálum í vor og hyggur á nám í
útlöndum.
- bþs

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA Einar K. Guðfinnsson og Össur Skarphéðinsson fengu sér í nefið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjálfstæðismenn vildu
halda þingforsetanum
Eftir snörp orðaskipti var kosið á milli tveggja í embætti forseta Alþingis í gær.
Guðjartur Hannesson hlaut tíu atkvæðum meira en Sturla Böðvarsson.
ALÞINGI Í fyrsta sinn síðan 1991

– þegar Alþingi hóf að starfa í
einni deild – var í gær kosið á milli
tveggja manna í embætti forseta
þingsins.
Fram kom við kynningu á nýrri
ríkisstjórn um helgina að Guðbjartur Hannesson, þingmaður Samfylkingarinnar, yrði þingforseti. Því
voru sjálfstæðismenn andvígir og
í Morgunblaðinu í gær sagði Geir
H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, það aðför að Sturlu
Böðvarssyni. Kvað hann gjörninginn til marks um „takmarkalausa
valdagræðgi,“ Samfylkingarinnar.
Við upphaf þingfundar harmaði
varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, forsetaskiptin. Sturla hefði
eflt þingið og aukið vægi þess og
virðingu. Minnti hún jafnframt á að

Steingrímur J. Sigfússon, formaður
VG, hefði oft haft á orði að eðlilegt
væri að forseti Alþingis kæmi úr
röðum stjórnarandstöðu.
Nokkrir þingmenn blönduðu sér
í umræðuna, þeirra á meðal Jón
Magnússon, þingflokksformaður
Frjálslyndra, sem var sama sinnis og Þorgerður. Þingmenn stjórnarflokkanna vörðu ákvörðunina
og sögðu hana eðlilega í ljósi ríkisstjórnarskipta. Fór á endanum
svo að Sjálfstæðisflokkurinn bauð
Sturlu fram til áframhaldandi setu.
Í kosningu hlaut Guðbjartur 35
atkvæði en Sturla 25.
Árið 2007 varð sú breyting að
þingforseti er kjörinn til setu út
kjörtímabilið, að öllu óbreyttu.
Áður voru forsetar kjörnir við
upphaf hvers þings. Var því kosið
á hverju hausti.

FORSETASKIPTIN Guðbjartur Hannesson

og Sturla Böðvarsson takast í hendur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ólafur G. Einarsson er sá forseti sem flest atkvæði hefur hlotið,
60 árið 1997. Halldór Blöndal fékk
hins vegar aðeins 31 atkvæði árið
2003. 54 þingmenn greiddu Sturlu
atkvæði sitt við þingsetningu 2007.

Mán til mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is

bjorn@frettabladid.is

essonar Samfylkingunni í embætti forseta Alþingis urðu þau
tímamót í þingsögunni að forseti
er ekki í Sjálfstæðisflokknum.
Frá því að deildir þingsins voru
sameinaðar árið 1991 hafa sjálfstæðismenn farið með forsetaembættið. Salóme Þorkelsdóttir
var forseti fyrsta kjörtímabilið eftir breytingar og í kjölfarið
sigldu Ólafur G. Einarsson, Halldór Blöndal, Sólveig Pétursdóttir
og Sturla Böðvarsson. Þau fjögur
síðastnefndu voru öll ráðherrar
áður en þau urðu þingforsetar. - bþs

FORMENN FASTANEFNDA
Samf. á átta formenn en VG fjóra
Allsherjarnefnd
Efn.h.- og skatt.
Fél.- og trygg.n
Fjárlaganefnd
Iðnaðarnefnd
Menntam.n.
Samg.nefnd
Umhverfisn.
Heilbrigðisn.
Sjáv.- og landb.
Viðskiptan.
Utanríkism.n.

Árni Páll Árnason S
Björgvin G. Sig.
S
Þórunn Sveinbj.d. S
Gunnar Svavarsson S
Katrín Júlíusdóttir S
Einar Már Sigurðars. S
Steinunn V. Óskarsd.S
Helgi Hjörvar
S
Þuríður Backman V
Atli Gíslas.
V
Álfheiður Ingad.
V
Árni Þór Sigurðsson V

FORSÆTISNEFND
Forseti
1. vf.
2. vf.
3. vf.
4. vf.
5. vf.
6. vf.

Guðbjartur Hannesson
Kjartan Ólafsson
Þuríður Backman
Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Einar Már Sigurðarson
Guðfinna Bjarnadóttir
Kristinn H. Gunnarsson

S
D
V
D
S
D
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Teymi beitt milljóna dagsektum fyrir að hundsa fyrirmæli Samkeppniseftirlitsins:

Egypskur forngripur fannst:

Heldur aukaársfund í mars

Stjórnarmenn sitja sem fastast

Með 3.000 ára
vasa í garðinum

EFNAHAGSMÁL Miðstjórn ASÍ fund-

NEYTENDAMÁL Fjarskiptafyrir-

aði um efnahagsástandið í gær
og ræddi um aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar. Miðstjórnin var
sammála um að ASÍ væri tilbúið
til viðræðna við ríkisstjórnina
um að fylgja málum eftir.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti
ASÍ, bendir á að miðstjórnin hafi
ákveðið að halda auka ársfund
ASÍ fyrir lok mars.
„Þar mun ASÍ leggja upp
með stefnu í efnahagsmálum,
atvinnumálum og velferðarmálum. Í tengslum við það mun ASÍ
byrja að byggja upp þekkingu og
viðhorf varðandi endurnýjun á
stjórnarskránni,“ segir hann. - ghs

tækið Teymi þarf að greiða þrjár
milljónir króna í dagsektir þar
til það víkur frá tveimur fulltrúum sínum í stjórn dótturfélagsins Tals eins og Samkeppniseftirlitið (SE) hefur krafist og skipa
þeirra í stað óháða stjórnarmenn.
SE ákvað þetta í gær.
Samkeppniseftirlitið úrskurðaði um það 27. janúar að fulltrúar Teymis í stjórn Tals, Þórdís J. Sigurðardóttir og Ólafur
Þór Jóhannesson skyldu víkja úr
stjórninni eigi síðar en 30 janúar.
Það var gert vegna þess að rökstuddur grunur leikur á að þau
hafi beitt sér gegn samkeppnis-

Snåsa-maðurinn í Noregi:

Erfitt gæti reynst að sækja Ísrael til saka fyrir stríðsglæpi í tengslum við árásirnar á Gasa:

Miðstjórn ASÍ:

Þingmenn trúa
á lækningamáttinn
NOREGUR Maðurinn frá Snåsa,

Joralf Gjerstad, hefur ákveðið
að draga sig í hlé frá lækningum
þar sem hann er kominn á aldur.
Ákvörðunin hefur valdið úlfaþyt
meðal Norðmanna sem margir
trúa á lækningamátt hans. Snåsamaðurinn hefur læknað með
handayfirlagningu og gegnum
síma í áratugi.
NRK greindi nýlega frá því að
flestir stórþingmennirnir í Heiðmörk og Upplandi trúi á mátt
Snåsa-mannsins en þingmennirnir frá Ósló efist. Þingmennirnir
hafi sumir leitað til Snåsa-mannsins og fengið lækningu. Einn
þeirra var með slæman bakverk
og hringdi. Snåsa-maðurinn sagði
að hann yrði orðinn góður eftir
eitt ár. Það reyndist rétt.
- ghs

ÓLAFUR ÞÓR
JÓHANNESSON

ÞÓRDÍS J. SIGURÐARDÓTTIR

legu sjálfstæði Tals, en Teymi
á einnig fjarskiptafyrirtækið
Vodafone.
SE gerði húsleit hjá fyrirtækj-

unum þremur fyrir skömmu.
Breytingarnar hafa hins vegar
ekki verið gerðar.
Í ákvörðun SE segir að óhjákvæmilegt hafi verið að leggja
dagsektir á fyrirtækið úr því að
það virði að vettugi tilmæli SE.
Árni Pétur Jónsson, forstjóri
Teymis, vildi ekki tjá sig um
ákvörðunina í gær en vísaði á
Þórdísi J. Sigurðardóttur, stjórnarformann Teymis og stjórnarmann í Tali.
Hún vildi heldur ekki tjá sig.
„Ég bara met það þannig að
mínum hagsmunum sé best borgið með því að segja sem minnst,“
segir Þórdís.
- sh

BRETLAND Egypskur leirvasi sem
notaður var sem garðskraut í
Dorset á Englandi reyndist vera
verðmætur forngripur, um 3.000
ára gamall, að því er segir í frétt
BBC.
Eigandi vasans erfði hann
af ættingja sínum fyrir um 20
árum. Hún lét nýlega meta hann,
og þá kom í ljós að hann var líklega gerður í Egyptalandi á árabilinu 1550 til 1069 fyrir Krist.
Vasinn var settur á uppboð, en
ekki er búist við því að meira en
um 1.000 pund, jafnvirði um 166
þúsund króna, fáist fyrir vasann,
enda skemmdur eftir vistina í
garðinum í Dorset.
- bj

Mannréttindasamtök undirbúa málsókn
PALESTÍNA, AP Ísraelsk, palestínsk

og alþjóðleg mannréttindasamtök
reyna nú að undirbúa málsókn
á hendur bæði Ísrael og Hamas
vegna stríðsglæpa. Má þar nefna
ísraelsku samtökin B‘Tselem, palestínsku mannréttindamiðstöðina Center for Human Rights, og
alþjóðasamtökin Amnesty International og Human Rights Watch.
Þótt ekkert verði af málshöfðun veitir rannsókn samtakanna þó
aðhald, segir Donatella Rovera frá
Amnesty International.
Ísraelar neita því að hafa framið
stríðsglæpi í þriggja vikna árásum
sínum á Gasasvæðið í ársbyrjun.
Hamassamtökin neita því sömuleiðis að sprengjuflaugaárásir
þeirra á ísraelsk byggðarlög séu
stríðsglæpir.
„Listinn yfir stríðsglæpi, sem
grunur leikur á að hafi verið

SPRENGJUR FRÁ ÍSRAEL Þessir Palestínumenn skemmtu sér við að taka myndir af sér

við ósprungnar sprengjur frá Ísraelsher við lögreglustöð í Gasaborg.

framdir, er langur,“ segir Jessica
Montell frá ísraelsku mannréttindasamtökunum B‘Tselem.
Meðal annars er fullyrt að
Ísraelar hafi skipað 110 almennum borgurum að fara inn í

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

vörugeymslu, en skotið síðan
sprengjum á húsið daginn eftir.
Ísraelar neita því að herinn hafi
beint skotum sínum að vörugeymslunni, heldur hafi byggingin orðið fyrir skotum í harðvítug-

um bardaga við Palestínumenn
skammt frá.
Mannréttindasamtökin segja
reyndar einfaldara að sanna
stríðsglæpi af hálfu Hamas en af
hálfu Ísraels.
„Ísraelsk stjórnvöld neita
öllu, þannig að færa þarf sönnur á hvað gerðist með aðferðum sem engin þörf er á varðandi
sprengjuflaugarnar frá Hamas,“
segir Rovera frá Amnesty International. Alþjóðlegi sakadómstóllinn í Haag getur ekki tekið að sér
mál nema að beiðni annaðhvort
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
eða ríkis, sem á hlut að átökum
og hefur viðurkennt dómstólinn.
Ísrael hefur ekki viðurkennt dómstólinn, en Palestínustjórn viðurkenndi lögsögu hans nú í vikunni
til þess að auðvelda rannsókn á
stríðsglæpum Ísraels.
- gb

Opið til 21 í kvöld

Götumarkaðurinn hefst í dag

Komdu í heimsókn

12

FÍLAR Í SNJÓ Þrír fílar frá Asíu gengu í

snjó í Whipsnade-dýragarðinum, sem
er skammt norður af London. Óvenjumikil snjókoma hefur verið í Bretlandi
síðustu daga.
NORDICPHOTOS/AFP
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Páfi dregur í land með að létta bannfæringu af umdeildum biskup:

Nemendur í Háskóla Íslands:

Afneitari helfarar ekki í náð

Úrslit kosninga
ráðast í kvöld

PÁFAGARÐUR, AP Ákvörðun Bene-

MENNTUN Kosningu nemenda

dikts sextánda páfa um að létta
bannfæringu af breska biskupnum Richard Williamson vakti hörð
viðbrögð, þar sem Williamson er
þekktur fyrir að trúa því ekki að
nasistar hafi á sínum tíma reynt
að útrýma gyðingum.
Páfagarður hefur nú sent frá
sér yfirlýsingu, þar sem segir að
Williamson verði að skipta um
skoðun áður en Williamson verði
að fullu tekinn í sátt. Einnig segir
í yfirlýsingunni að páfi hafi ekki
vitað af þessari afstöðu Williamsons þegar ákveðið var að létta af
honum bannfæringunni.
Williamson var bannfærður

af kaþólsku kirkjunni árið 1988
ásamt þremur öðrum biskupum
eftir að erkibiskupinn Marcel Lefebvre vígði þá til biskups án samþykkis páfa.
Páfagarður segir enn fremur að
þótt bannfæringunni hafi nú verið
aflétt, þá hafi Williamson enga
opinbera stöðu innan kirkjunnar
vegna þess að biskupsvígslan hafi
ekki verið tekin gild.
Fáeinum dögum áður en Páfagarður tilkynnti að bannfæringunni hefði verið aflétt sýndi
sænska sjónvarpið viðtal við Williamson þar sem hann segir sagnfræðilegar heimildir draga í efa þá
söguskoðun að „sex milljónir gyð-

BENEDIKT SEXTÁNDI Segist ekki hafa
vitað af skoðunum Williamsons þegar
hann létti af honum bannfæringu kirkjunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

inga hafi vísvitandi verið drepnar
í gasklefum“.
- gb

Háskóla Íslands um setu í Stúdentaráði og á Háskólaþingi lýkur
í dag. Sem fyrr eru það Röskva,
samtök félagshyggjufólks við HÍ,
og Vaka, félag lýðræðissinnaðra
stúdenta, sem bítast um bitana.
Fyrir skömmu var stofnuð ný
hreyfing innan HÍ sem ber nafnið
Öskra, hreyfinga byltingarsinnaðra háskólanema. Öskra býður þó
ekki fram lista, heldur hvetur nemendur til að sniðganga kosningarnar. Á heimasíðu Öskru segir: „Við
höfum enga trú á aðferðum Stúdentaráðs, sem hefur um langt skeið
samanstaðið af íhaldspungum og
kratableyðum …“
- kg

FÓRU YFIR TILLÖGURNAR Fulltrúar Landssamtaka lífeyrissjóða, LL, áttu fund með Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra og

ræddu tillögur um útgreiðslu séreignarsparnaðar til fólks í greiðsluvanda. Lífeyrissjóðirnir segja nauðsynlegt að setja reglur sem
heimila að útgreiðslur verði takmarkaðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hafa áhyggjur af
útgreiðslu sparnaðar
Lífeyrissjóðir hafa áhyggjur af fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar um séreignarsparnað. Gæti valdið verðlækkun á verðbréfum sem sparnaðurinn er bundinn í.

Auglýsingasími

LÍFEYRISMÁL Hætta er á því að

– Mest lesið

rýmkaðar reglur um útgreiðslu lífeyrissparnaðar geti grafið undan
stoðum lífeyriskerfisins þannig að
vikið sé frá því markmiði að hver
kynslóð standi að mestu leyti undir
kostnaði vegna ellilífeyris sinnar kynslóðar. Hrafn Magnússon,
framkvæmdastjóri Landssamtaka
lífeyrissjóða, LL, segir að samtökin
óski eftir viðræðum við fjármálaráðuneytið um útfærsluna.
Hrafn segir að innlausn lífeyrissparnaðar geti valdið verðlækkun
á þeim verðbréfum sem sparnaðurinn er bundinn í. Verulegur hluti
lífeyrissparnaðar sé ávaxtaður í
innlánum og myndu þau lækka sem
nemur innlausn sparnaðarins.
Hann bendir á að samhliða
rýmkun úttektar lífeyrissparnaðar sé nauðsynlegt að setja reglur
sem heimila vörsluaðilum að takmarka útgreiðslur. Einungis með
því sé hægt að tryggja jafnræði
með þeim sem eru með sparnað
sinn í verðbréfasöfnum.

GUÐJÓN
RÚNARSSON

HRAFN
MAGNÚSSON

Séreignarsparnaður er ekki
aðfararhæfur. Þó að einstaklingur lendi í greiðsluerfiðleikum og hugsanlega gjaldþroti
þá heldur hann lífeyrissparnaði sínum óskertum þar sem um
framfærslufé er að ræða eins og
staðan er í dag. Verði einstaklingum heimilað að taka út lífeyrissparnaðinn til að mæta greiðsluerfiðleikum setur það kröfuhafa í
sterka stöðu.
„Kröfuhafi getur hæglega krafist þess að viðkomandi skuldari
nýti lífeyrissparnað sinn til

Af hverjum seldum mæli renna
500 kr. til Hjartaheilla.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 44830 01/09

– Lifið heil

20% verðlækkun

15% verðlækkun

KARBOBLOKKER Kolvetnabani, 120 töflur.
Minnkar hungurtilfinningu og hindrar upptöku
kolvetna í líkamanum.

20% verðlækkun
VOLTAREN EMULGEL

MICROLIFE BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLIR
Sjálfvirkur blóðþrýstingsmælir, einfaldur í notkun
og nákvæmur. Minni: 30 niðurstöður.

2.518 kr.

2.280 kr.

11.678 kr.

1.998 kr.

1.824 kr.

9.926 kr.

lækkunar skulda og til að mynda
sett það sem skilyrði fyrir skuldbreytingu eða öðrum aðgerðum. Skuldari getur þá, í þeirri
viðleitni sinni að bjarga sínum
málum, lent í því að nýta sparnað sinn til lækkunar skulda jafnvel þó að það dugi ekki til þess að
forða honum frá gjaldþroti. Ef
til gjaldþrots kemur yrði staða
hans sú að hann væri bæði orðinn
gjaldþrota, með þeim afleiðingum
sem það hefur almennt, og búinn
að tapa lífeyrissparnaði sínum.“
Þá þarf viðkomandi einstaklingur að greiða tekjuskatt af fjárhæðinni.
Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja, segir að samtökin hafi
ekki séð tillögurnar og viti því
ekki hvernig þær líta út. Breytingar á lögum um séreignarsparnað
séu vandmeðfarnar og það skipti
væntanlega miklu máli hvernig
framkvæmdinni verði hagað.
ghs@frettabladid.is

www.lyfja.is

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir til 8. 2. 2009

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillu og/eða myndabrengl
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Dæmi 1 : Ef þú kaupir til dæmis
25m af þessum flísum þá
færð þú inneign kr. 6.725- sem þú
mátt nýta að eigin vali í mars!
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Dæmi 2 : Ef þú kaupir til dæmis
50m af þessu parketi þá
færð þú inneign kr. 9.450- sem þú
mátt nýta að eigin vali í mars!
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YK B-19, hljóðlátt,
segulviðnám, mælir sem sýnir tíma, vegalengd, heildar
vegalengd, hraða, sveifarsnúning og púls, þyngdarstilling á
bilinu 1-10 kg., þyngd á tæki 26 kg.
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Euroclick, eikar eða hnotulíki, 3ja stafa.
Borðastærð 1292x192x7.

1.890m
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*VIÐ BORGUM ÞÉR - SKILMÁLAR.
Upphæð inneignarnótu miðast við endanlegt verð. Þ.e. 10% af þeirri uppæð sem viðskiptavinur borgar.
Tilboðið gildir af öllum vörum í Húsasmiðjunni og Blómavali að undanskildu steypustyrktarstáli, timbri, plötum og sérpöntunum.
Inneignir eru einungis til úttektar í mars 2009.
Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana
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WORX, 1400W, 185 mm blað
taska fylgir.
5244844

14.999

b

%
10

ei

til inn

til

b

Hjólsög

til baka 1
0%

til

til baka 10%
t
i
lb
0%
ak
a1
a
ak
Góð plastmálning með gljástig 7, beinhvít,
10 ltr.

5.990

10% til bak
a1
0%

10%

%

t
ódýr

Veggmálning Jotaplast

ka

ka

til baka 1
0

ig

e
til inn

ba

kr.
0
0
5
1. gnar!

10%

kr.
9
9
5 nar!

%

til

ba

ka

ka 10% til b
ak
a

10% til bak
a1
0%

ba

a
til b

ka
ba

til

%

til

til

10 ltr.

7119800

e ig

i gn
a

ka

Verð á vöru er:

inn

a1
0%
ba

Hleðsluborvél

til

10% til bak

Ath. kvittunin þín er inneignarnóta.

til

%

ka
ba

na

...færð 10%, eða 1.990 kr.
greitt til baka sem
inneign til úttektar í mars.

(gildir ekki af reikningsviðskiptum).

til

0% til inneig

...greiðir fyrir hana,
19.899 kr. með peningum
eða greiðslukorti

Dæmi:

ar 1

%

Þú kaupir vöru...

r1
0

VIÐ BORGUM ÞÉR 4.-18. FEBRÚAR!
10% TIL BAKA Í FORMI INNEIGNAR*

VIÐ
M
U
G
R
BO
!
R
ÞÉ

ign

ne ignar 10% til

i nn

ne

ei

g

eignar

in

na

0
r1

il inn
t
%

16

5. febrúar 2009 FIMMTUDAGUR

FRÉTTASKÝRING: Minnihlutastjórnir á Norðurlöndum

Auðveldað með samræðuhefð
Fjórða minnihlutastjórnin sem
mynduð hefur verið á lýðveldistímanum sá dagsins ljós í upphafi viku
þegar Samfylkingin og Vinstri
græn mynduðu minnihlutastjórn.
Framsóknarflokkur hefur lofað að
verja stjórnina falli.
Þess voru skýr merki við myndun minnihlutastjórnar Samfylkingar og Vinstri
grænna í síðustu viku, að ekki er vani hér
á landi að mynda slíkar stjórnir. Þrátt fyrir
að bera Ísland við Norðurlöndin þegar
kemur að ýmsum málum, nær það ekki til
stjórnarmyndana og flokkakerfisins.
Flokkakerfið á Norðurlöndunum, sérstaklega fimmflokkakerfið sem var við lýði í
Noregi og í Danmörku, tók miklum stakkaskiptum eftir 1973, þegar fleiri flokkar
eignuðust fulltrúa sína á þingi. Eftirstríðsárin einkenndust hins vegar af afar sterkri
stöðu Sósíaldemókrata. Þær breytingar á
flokkakerfinu höfðu þau áhrif að minnihlutastjórnir hafa frekar verið reglan á
Norðurlöndunum en meirihlutastjórnir, líkt
og Íslendingar eru vanir. Eins og sjá má á
listanum hér til hliðar, þar sem þeir flokkar sem fengu meira en 0,1 prósent atkvæða
í síðustu þingkosningum eru taldir upp, eru
framboð á hinum Norðurlöndunum nokkuð
fleiri en tíðkast hér á landi.

Skýrar blokkir
„Á Norðurlöndunum eru skýrar blokkir til
hægri og vinstri, eða borgaralegar og sósíalískar blokkir,“ segir Birgir Hermannsson, stjórnmálafræðingur hjá Háskólanum
við Bifröst. „Flokkurinn lengst til hægri er
ekki að daðra við flokkinn lengst til vinstri.
Það er því meira upp á borðinu hvaða ríkisstjórnir eru líklegar í spilunum.“ Skýrt er
fyrir kosningar hvort flokkarnir á miðjunni
teljist til hægri eða vinstri.
Birgir nefnir sem dæmi að í Svíþjóð
hafa Sósíaldemókratar yfirleitt stjórnað með stuðningi Vinstriflokksins. Á síðustu árum hafi svo Umhverfisflokkurinn
bæst við stuðningshópinn. „Um tíma, þegar
Göran Persson var við völd, en það var alltaf í minnihlutastjórn, var stuðst við Miðflokkinn, sem er borgaralegur flokkur,“
segir Birgir. Það hafi verið á meðan verið
var að koma böndum á fjárlög ríkisins með
niðurskurði.
Samstarfsaðilar fundnir eftir málaflokkum
Þrátt fyrir að flokkar innan sömu blokkarinnar verji stærri flokka vantrausti, án
þess að eiga sæti í ríkisstjórninni, er ekki

víst að þeir samþykki öll mál, segir Birgir.
Í Svíþjóð sé til dæmis hefðbundið að Sósíaldemókratar hafi leitað til Vinstriflokksins
eftir stuðningi við fjárlög, velferðarmál og
skattamál. En Vinstriflokkurinn sé andvígur stefnu stjórnarinnar í utanríkismálum
og þá sé leitað til borgaraflokkanna.
„Flokkurinn sem ver stjórnina þarf að
gera það upp við sig til dæmis að fá eitthvað fram í fjárlögum gegn stuðningi og að
hann sé meira sammála stjórnarflokknum
en stjórnarandstöðunni.“
Birgir segir að stuðningsflokknum þyki
sjálfsagt að verja ríkisstjórnina falli, þrátt
fyrir að fá ekki ráðherra, þar sem stuðningsflokkurinn er sammála meginstefnu
ríkisstjórnarinnar, en er ekki tilbúinn til
að taka ábyrgð á öllum verkum hennar. Það
eigi sérstaklega við þegar flokkar taka mjög
skýra afstöðu sem sé á skjön við afstöðu
annarra flokka, til dæmis í umhverfismálum eða utanríkismálum.
Með því að eiga sæti í ríkisstjórninni og þurfa því
að taka ábyrgð á verkum
sem séu andvíg stefnu
flokksins væri hann því
á einhvern hátt að svíkja
kjósendur sína.
„Viðhorf, sérstaklega
sósíaldemókratanna,
BIRGIR
til að vera í samsteypuHERMANNSSON
stjórn, hefur ekki verið
mjög jákvætt. Það er til
dæmis ekki langt síðan að norski krataflokkurinn samþykkti sérstaklega á flokksþingi að vera með öðrum. Fyrir þann tíma
var stefnan þessi; við stjórnum einir. Aðrir
verða að styðja okkur eða horfast í augu við
þá ríkisstjórn sem þá kemur.“
Birgir segir stjórnarkrísu ekki algenga
á Norðurlöndunum, þrátt fyrir minnihlutastjórnir, því það sé alltaf skýrt hvaða mál
það eru sem fella ríkisstjórnina. „Það þarf
að gera greinarmun á tvenns konar málum:
grundvallarmálum og öðrum stefnumálum sem ríkisstjórnir standa ekki og falla
með. Það er augljóst að grunnefni, eins og
fjárlög, efnahagsstefna og utanríkismál,
eru grundvallaratriði.“ Birgir nefnir sem
dæmi að í vinstri stjórn Perssons í Svíþjóð
fengu sósíaldemókratar ekki stuðning við
að koma breytingu á vinnulöggjöf í gegn og
féll því málið. En það hafði ekki þau áhrif
að stjórnin hafi fallið.

Kosningaúrslit í Danmörku, nóvember 2007
Flokkar
Frjálslyndi flokkurinn
Sósíaldemókratar
Danski þjóðarflokk.
Sósíalíski þjóðarflokk.
Íhaldssami þjóðarflokk.
Frjálslyndi miðjuflokk.
Nýtt bandalag
Einingarlistinn
Kristilegir demókratar
Alls:

% atkvæða
26,2
25,5
13,9
13,0
10,4
5,1
2,8
2,2
0,9

þingsæti
46
45
25
23
18
9
5
4
0
175

Kosningaúrslit í Finnlandi, mars 2007
Flokkar
Miðflokkurinn
Þjóðarbandalagið
Sósíaldemókratar
Vinstra bandalagið
Græn hreyfing
Kristilegir demókratar
Sænski þjóðarflokk.
Sannir Finnar
Kommúnistaflokkurinn
Finnskir eldri borgarar
Borgarlega bandalagið
Alls:

% atkvæða
23,1
22,3
21,4
8,8
8,5
4,9
4,5
4,1
0,7
0,6
0,3

þingsæti
51
50
45
17
15
7
9
5
0
0
1
200

Kosningaúrslit í Noregi, september 2005

FINNSKA ÞINGIÐ Hefð er fyrir því að mynda stóra

stjórn í Finnlandi, með fleiri flokkum en þarf til að
mynda meirihluta.
NORDICPHOTOS/AFP

Norðurlöndunum og talið hluti af norrænu
pólitísku módeli.“ Hann bendir á að það sé
gert ráð fyrir því að semja um mál á milli
flokka, en síðan séu alltaf einhver pólitísk
deilumál sem flokkarnir vilja ekki semja
um, sem séu grundvallarmál flokksins sem
allir viti hver séu.
„Slíkir samningar geta átt sér stað milli
forystumanna flokkanna, eða í þingnefndum. Ríkisstjórnin leggur fram þingmál
með það í huga að hægt verði að ná fram
breytingum í útfærslu málsins. Ég held að
slíkt sé líka meira gert hér á landi en er
auglýst.“
Aðspurður hvort það sé, líkt og hér á
landi, ríkisstjórnir sem leggi fram flest
frumvörpin á Norðurlöndum segir Birgir
að það eigi við á öllum Vesturlöndum. „Það
er líka í Bandaríkjunum sem helstu lagafrumvörp koma frá framkvæmdarvaldinu.
Það er ekki séríslenskt og hefur með margt
að gera eins og sérfræðiþekkingu í ráðuneytum, flókin viðfangsefni og samráð sem
þarf að hafa við ýmsa aðila.“

Áhrif á starf þingsins
„Menningararfleifð gerir það að verkum
að minnihlutastjórnir passa ágætlega við
þessar þjóðir,“ segir Birgir. „Það er hefð
fyrir sátta- og samráðsstjórnmálum á

Snertu á nýjum
ævintýrum

FRÉTTASKÝRING
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR
svanborg@frettabladid.is

Garmin Oregon GPS með snertiskjá.
TM

Oregon GPS handtæki með snertiskjá gerir alla útivist einfaldari. Þetta sterkbyggða og vatnshelda
leiðsögutæki er afar einfalt í notkun og færir þér björt þrívíddarkort, hæðarmæli með loftvog auk
áttavita á silfurfati. Hvort sem þú ert í fjallgöngu, á hjóli, í bílnum eða bátnum, það eina sem þarf
að gera er að snerta skjáinn og halda af stað. Útivistin verður bara skemmtilegri. Þú getur deilt
leiðum og upplýsingum með vinum þínum eða sett aukakort fyrir það svæði sem þú ætlar að fara,
hvort sem þú fylgir vegi, vatni eða ert í óbyggðum. Garmin Oregon kemur þér í snertingu við ævintýrin.

Fylgdu þeim fremsta!

www.garmin.is | Garmin Iceland | Ögurhvarf 2, 203 Kópavogur | Sími: 577 6000

Flokkur
Verkamannaflokkurinn
Framsóknarflokkurinn
Íhaldsflokkurinn
Sósíalíski vinstriflokk.
Kristilegi lýðræðisflokk.
Miðflokkurinn
Frjálslyndi flokkurinn
Rauða bandalagið
Strandarflokkurinn
Lífeyrisflokkurinn
Kristileg samstaða
Umhverfisflokkurinn
Lýðræðissinnar
Listi andstæðinga
fóstureyðinga
Alls:

% atkvæða
32,7
22,1
14,1
8,8
6,8
6,5
5,9
1,2
0,8
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1

þingsæti
61
38
23
15
11
11
10
0
0
0
0
0
0
0
169

Kosningaúrslit í Svíþjóð, september 2006
Flokkur
% atkvæða
Sósíaldemókratar
35,0
Flokkur hófsamra
26,2
Miðflokkurinn
7,9
Frjálslyndi þjóðarflokk. 7,5
Kristilegir demókratar 6,6
Vinstriflokkurinn
5,9
Umhverfisflokkurinn
5,2
Sænskir demókratar
2,9
Femínistar
0,7
Sjóræningjaflokkurinn 0,6
Sænskir ellilífeyrisþegar 0,5
Júnílistinn
0,5
Heilbrigðisflokkurinn 0,2
Þjóðernisdemókratar 0,1
Eining
0,1
Alls:

þingsæti
130
97
29
28
24
22
19
0
0
0
0
0
0
0
0
349

Flokkar merktir með rauðum lit eru þeir flokkar
sem mynda ríkisstjórn í hverju landi. Þar sem
ekki er meirihluti þingmanna fyrir ríkisstjórn eru
aðrir flokkar sem styðja ríkisstjórnina.

FBL-GREINING: SAGA FJÁRFESTINGARFÉLAGSINS BAUGS:

Starfsemin nær til
fimmtíu þúsund manna
Fjárfestingarfélagið Baugur hefur
óskað eftir greiðslustöðvun. Félagið
er alþjóðlegt fjárfestingarfélag með
áherslu á smásöluverslun og tískufyrirtæki í Bretlandi, Skandinavíu
og Bandaríkjunum. Það á rætur
sínar á Íslandi eins og Íslendingar
vita. Jón Ásgeir Jóhannesson, einn
aðaleigandi Baugs, hefur sagt að
hann telji að Davíð Oddsson seðlabankastjóri hafi sett greiðslustöðvun
Baugs sem skilyrði fyrir starfslokum
sínum.

■ Hver er saga Baugs?
707(9:Ð( 

NORRÆNIR FLOKKAR

Saga Baugs nær aftur til ársins 1989
þegar matvöruverslunin Bónus var
stofnuð í Reykjavík af feðgunum
Jóhannesi Jónssyni og Jóni Ásgeiri
Jóhannessyni. Verslunin náði fljótlega miklum viðskiptum og innan
þriggja ára voru komnar Bónusverslanir um allt land. Árið 1992 eignaðist Hagkaup helmingshlut í Bónus
og árið 1993 settu Bónus og
Hagkaup á laggirnar

innkaupa- og vörudreifingarstöðina
Baug. Árið 1998 sameinuðust Bónus
og Hagkaup undir nafni Baugs.
Baugur yfirtók rekstur matvöruverslana Hagkaupa, Nýkaupa, Bónuss og
Hraðkaupa ásamt Aðföngum. Árið
2003 breyttist nafn Baugs í Baugur
Group hf. og árið 2003 var Baugur
afskráð úr Kauphöllinni. Félagið fór
í framhaldinu í fjárfestingar erlendis
og eignaðist til dæmis leikfangaverslanakeðjuna Hamleys, dönsku
stórverslunina Magasin Du Nord,
tískuverslanirnar French Connection, Jane Norman, stórverslunina
Debenhams og safafyrirtækið Merlin
svo dæmi séu nefnd. Baugur hefur
átt hlut í Fréttablaðinu frá 2003. Árið
2008 hlaut Baugur Útflutningsverðlaun forseta Íslands.

■ Hversu margir eru starfsmennirnir?
Baugur er kjölfestufjárfestir í fjölmörgum fyrirtækjum og í þeim
starfa um 50 þúsund manns
í yfir 3.500 verslunum,
fyrst og fremst í Bretlandi.
Velta fyrirtækjanna nam
á síðasta rekstrarári fimm
milljörðum punda, eða
835 milljörðum
íslenskra króna.
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Aukafjármunir í framkvæmdir:

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða afhent 5. mars:

Bæjarfulltrúi
segist blekktur

Fjöldi áhugaverðra tilnefninga borist
SAMFÉLAGSVERÐLAUN Lesendur

Fréttablaðsins voru iðnir við að
senda inn tilnefningar til Samfélagsverðlauna blaðsins. Liðlega
300 tilnefningar bárust á tæp 200
einstaklinga og félagasamtök.
Dómnefnd um Samfélagsverðlaunin hefur nú tekið til starfa og
hélt fyrsta fund sinn á mánudag.
Dómnefndin er skipuð þeim Elliða Vignissyni, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum, Guðjóni Friðrikssyni sagnfræðingi, Hildi Petersen,
stjórnarformanni Kaffitárs og
Pfaff, Katrínu Jakobsdóttur
menntamálaráðherra og Steinunni
Stefánsdóttur, aðstoðarritstjóra
Fréttablaðsins.

Elliði og Katrín taka nú sæti í
dómnefndinni í fyrsta sinn. „Katrín var þingmaður þegar hún tók
að sér að sitja í dómnefndinni en
varð ráðherra daginn fyrir fyrsta
fund hennar,“ segir Steinunn sem
er Katrínu þakklát fyrir að ætla
að gefa sér tíma til að starfa með
dómnefndinni.
Að sögn Steinunnar hefur dómnefndin úr mörgum vönduðum og
vel rökstuddum tilnefningum að
vinna. „Fjöldi nafna hefur aldrei
verið meiri en í ár því nú var
minna um að fólk tæki sig saman
um að tilnefna tiltekin einstakling
eða samtök. Þetta er ekki kosning
þannig að það hefur ekkert upp á

DÓMNEFND UM SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS Hildur Petersen, Elliði

Vignisson, Guðjón Friðriksson, Steinunn Stefánsdóttir og Katrín Jakobsdóttir.

sig þótt margir tilnefni einn.“
Forseti Íslands afhendir Sam-

félagsverðlaun Fréttablaðsins við
hátíðlega athöfn 5. mars.

ÏHA:CH@6H>6#>H@6J))*(.%'$%.

SVEITARSTJÓRNIR Sveinn Kristinsson, bæjarfulltrúi Samfylkingar
á Akranesi, sakar meirihlutann
um blekkingar vegna fjárhagsáætlunar eftir að óskað var eftir
53 milljóna króna fjárveitingu
vegna framkvæmda sem flytjast
á milli ára. „Spurt var ítrekað um
þessi verkefni og hvort þau væru
inni í frumvarpi að fjárhagsáætlun fyrir 2009 og var því játað. Nú
er hins vegar ljóst að þar var ekki
sagt rétt frá. Slík vinnubrögð eru
með öllu ólíðandi þar sem verið
er að blekkja bæjarfulltrúa með
röngum upplýsingum,“ bókaði
Sveinn á fundi framkvæmdaráðs
bæjarins.
- gar

HERSTÖÐIN Í KIRGISISTAN Bandarískur

hermaður á flugvellinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Manas-herstöðin í Kirgisistan:

Bandarísk herstöð í uppnámi
KIRGISISTAN, AP Stjórnvöld í

Kirgisistan virðast staðráðin í
að bandarísku herstöðinni við
Manas-flugvöll, skammt frá höfuðborginni Bishkek, verði lokað.
Herstöðin gegnir lykilhlutverki í starfsemi Bandaríkjahers
í Afganistan. Á þriðjudag skýrði
Kurmanbek Bakiyev, forseti
Kirgisistan, frá því að herstöðinni yrði lokað og í gær lagði ríkisstjórn landsins fram frumvarp
á þingi um lokun hennar.
Bandaríkjamenn segjast þó
ekki hafa fengið neina tilkynningu um að herstöðinni verði
lokað. Þvert á móti séu stjórnvöld beggja ríkanna að semja um
framhaldsfyrirkomulag varðandi
hana.
- gb

Kristinn H. Gunnarsson:

Flokkarnir fái
lægri framlög
ALÞINGI Kristinn H. Gunnarsson,

Frjálslynda flokknum, vill að
samanlögð framlög ríkissjóðs til
stjórnmálaflokka
verði lækkuð um
tíu prósent; úr
371,5 milljónum
í 334,3 milljónir.
Nemur mismunurinn 37,2 milljónum.
KRISTINN H.
Kristinn segir í
GUNNARSSON
greinargerð með
frumvarpi þar um að tíu prósenta
lækkun á framlögum sé til samræmis við lækkun framlaga til
Alþingis. „Þykir nauðsynlegt að
stjórnmálaflokkarnir lækki fjárframlög úr ríkissjóði til starfsemi sinnar við þær aðstæður
sem uppi eru nú í íslensku þjóðfélagi,“ segir í greinargerðinni. - bþs

DÓMSTÓLAR
Kýldi mann og stórslasaði
Hálfþrítugur maður hefur verið
dæmdur í hálfs árs fangelsi fyrir líkamsárás, en hann kýldi mann í andlit
í Keflavík í fyrra með þeim afleiðingum að hann datt aftur fyrir sig, hlaut
heilahristing og svöðusár á hvirfilinn
sem náði inn að höfuðkúpu. Maðurinn rauf skilorð með brotinu.

K^Âk^a_jbh_{Ä^\
HiVÂgZncY^c Zg h VÂ `jbZcc h_{ kZ\[VgZcYjg bZÂ ZcYjgh`^chbZg`^
[^bbh^ccjb[ngg#;aZhiZ^\jbk^ÂZcYjgh`^chbZg`^d[Vch`[[j!ZcÄVj
`dbVVÂZ^chVÂ\V\c^hjÄVjcdijÂ#<¨ijbVÂÄkVÂWgc^cd``Vgcdi^
ZcYjgh`^chbZg`^#

@VjeÄ^c\ ¨iaVg  hVbhiVg[^ k^Â Jb[ZgÂVghid[j d\ a\gZ\ajcV VÂ \Z[V
ZcYjgh`^chbZg`^!hZbc{a\Vhib{aajbi^Wjb@VjeÄ^c\h#ÃZ^ghZb
WV [_Vgg^ i^Wjb @VjeÄ^c\h! \ZiV hZci iakjehi { [gVZYhaV5jh#^h d\
[Zc\^ÂbZg`^chZcY#

SVEITARSTJÓRNIR
Hálfur milljarður í skóla
Mosfellsbær hefur fengið 500
milljóna króna lán frá Lánasjóði
sveitarfélaga til uppbyggingar grunnskólamannvirkja og annarra verkefna. Til tryggingar láninu eru tekjur
sveitarfélagsins.

C¨aYjÄgZcYjgh`^chbZg`^c¨hiVi^W^
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NEYTANDINN: ÍSÓLFUR GYLFI PÁLMASOM SVEITARSTJÓRI Í HRUNAMANNAHREPPI:

> Miði í Þjóðleikhúsið
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

hagur heimilanna

Sveitarstjórinn er ekki lengi að rifja upp verstu
og bestu kaup þegar hann er inntur eftir því á
skrifstofu sinni á Flúðum. „Verstu kaup eru án
efa gallabuxurnar sem ég keypti og gaf dóttur
minni,“ segir sveitarstjórinn. „Hún vildi skila
þeim og fá aðrar þar sem þessar voru ekki að
gera sig svo við fórum með
þær í Hagkaup nokkrum
dögum síðar þar
sem ég hafði keypt
þær. Þar var mér
hins vegar sagt að
ekki væri hægt að skipta
þeim því þær væru of brúkaðar. Það er margt skrýtið í kýrhausnum.
En bestu kaupin er konan mín; hún
er líka mitt mesta lán. Hún hefur verið
í uppeldis- og umönnunargeiranum og
hefur hjálpað fullt af fólki og reyndar

■ Neytendavernd barna

Óhollustu haldið frá ungviðinu
Börn eiga að geta horft á barnaefni í sjónvarpi án þess að sjá auglýsingar fyrir
óholl matvæli og verslanir skulu leitast við að hafa einn afgreiðslukassa þar
sem ekki blasa við óhollar vörur. Þetta er meðal ítarlegra leiðbeiningarreglna
sem talsmaður neytenda og umboðsmaður barna hafa gefið út um aukna
neytendavernd barna.
Meðal annarra leiðbeinandi reglna eru að spilakassar og annars konar happdrættisleikir eða fjárhættuspil skuli ekki vera þar sem börn venja komur sínar
og að börnum og unglingum undir 18 ára aldri skuli eingöngu vera boðið upp
á debetkort með símhringingu. Þá er mælst til þess að tekið verði upp svokallað hollustumerki, sem sett verður á vörur að uppfylltum ákveðnum skilyrðum
og auðkennt með „þekktum teiknimyndafígúrum eða frægum persónum sem
höfða sérstaklega til barna“.

■ Enn um skítaslabb:

Salti og nöglum um að kenna
Í grein í blaðinu á þriðjudag var stungið upp
á heimalöguðum tjöruhreinsi úr steinolíu og
uppþvottalegi. Varla þarf að fjölyrða um umhverfissóðaskapinn af svoleiðis blöndu. Í flestum
löndum er bannað að nota tjöruhreinsi nema á
bílastæðum með sérstökum niðurfallsútbúnaði.
Stungið var upp á alíslensku efni í staðinn sem
heitir Undri. Það er óskaðlegt umhverfi og fólki.
Orsök skítaslabbsins sem sest á bílana er ekki
alfarið veðurfarið. Miklu frekar má kenna um
saltaustri á göturnar og mengun af nagladekkjanotkun. Ef hætt væri að salta
og nota nagladekk myndi skítaslabbið minnka til muna. Þetta þekkja þeir sem
hafa keyrt í vetrartíð í stórborgum erlendis. Nagladekkjanotkun fer minnkandi
sem betur fer, en hún er þó enn um 40 prósent af heildinni.

■ Verðmerkingar í stórmörkuðum

Merkingar eiga að vera vel sýnilegar
Algengt er að sjá það sem virðast vera vörur á tilboði, sem búið er að stilla upp
í miklu magni og á áberandi stað í stórmörkuðum. En þær eru ekki alltaf á
tilboði. Sé verslun að reyna að selja vöru án þess að gefa upp hvað hún vilji fá í
staðinn, er um að gera að sleppa kaupunum, eða hóa í starfsmann búðarinnar
og biðja hann að greina frá verðinu. Í lögum um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum segir að grundvallarreglan sé sú að verðmerkja þannig að auðvelt
sé að sjá hvað varan kostar. Þetta sé skylda: að verðmerkja bæði í búðinni og í
búðarglugga. Verðmerkingin á að vera vel sýnileg og ekki má fara á milli mála
til hvaða vöru er vísað, segir á heimasíðu Neytendastofu.

Neytendur: Ókeypis rafræn handbók Ferðalangs

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

Í kreppunni eru ferðalög eflaust eitthvað sem margir veigra sér við. Með útsjónarsemi og aðstoð netsins er þó hægt að minnka ferðakostnað til muna ef
fólk kann til verka. Margrét Gunnarsdóttir heldur
úti netsíðunni Ferðalangur þar sem meðal annars
er í boði ókeypis rafræn handbók, Evrópa á eigin
vegum 2009. „Bókin er hvorki leiðsögn um Evrópu
né umfjöllun um einstök lönd, heldur fyrst og fremst
ómissandi handbók fyrir alla þá sem hyggjast
skipuleggja ferðalag sitt erlendis sjálfir með aðstoð
netsins á eins ódýran og hagkvæman hátt og hægt
er,“ segir Margrét. „Ekki er ólíklegt að ferðakostnaður skipti okkur mörg verulegu máli á næstunni ef
við á annað borð ætlum að ferðast á árinu. Þetta er
svar Ferðalangs við því. Í bókinni er listi yfir hótel
og gistingu ásamt lýsingum í ýmsum borgum Evrópu
sem lesendur Ferðalangs nýttu sér árið 2008. Fjallað er um hvað þarf að athuga
sérstaklega, hvað þarf að varast ásamt alls kyns gagnlegum
ábendingum.“
Bókina og hótellistann er hægt
að nálgast á www.ferdalangur.
net.
FRÁ SOFIU Í BÚLGARÍU Ein ódýrasta

borg Evrópu.

náð að útskrifa alla sem til hennar leita, nema
mig. Nú, þetta er búinn að vera nokkuð langur
en góður tími og afar ólíklegt að hún
útskrifi mig úr þessu enda kann ég
vel að meta þessa umönnun.“
Sveitarstjórinn var afar hress
og stoltur af sínu umdæmi en þar
stendur til að reisa heilsuþorp eitt
mikið á átta hektara svæði.
Síðustu árin hefur sams
konar þorp verið í undirbúningi á Suður-Spáni.
„En það er náttúrlega
miklu fallegra og betra
fyrir stressaða borgarbúa að koma hingað
og ná úr sér stressinu,“
segir sveitarstjórinn kampakátur.

GÓÐ HÚSRÁÐ
HÚSRÁÐ VIRKA EKKI

■ Steinunn Þóra Árnadóttir, mannfræðingur og varaþingmaður, trúir
yfirhöfuð ekki á húsráð.
„Mín reynsla er sú að
húsráð virka yfirhöfuð
ekki. Það að setja
hvítvín á rauðvínsbletti er til dæmis
bara sóun á góðu
víni. Og þú ert fyrst í
vondum málum ef þú
vætir klútinn í ediki
og setur yfir skötupottinn áður en þú
sýður. Þá kemur herfileg lykt.“
Steinunn segist þó eiga eitt einfalt
og óbrigðult húsráð. „Við öllum smákvillum sem hrjá lítil börn, skrámum
og marblettum, og einnig smáverkjum, til dæmis hausverk, getur
blautur þvottapoki gert kraftaverk.
Flóknara þarf það nú ekki að vera.“

Fólk fer frekar norður
en til útlanda á skíði
Skíðaiðkun landsmanna
verður með mesta móti í
vetur ef marka má aukna
aðsókn í Hlíðarfjall á
Akureyri. Fréttablaðið
kannaði verð á dagskortum
og tækjaleigu hjá fjórum
skíðasvæðum landsins.
„Kreppan hefur þau áhrif á starfsemi okkar að margir sem hafa
lagt í vana sinn að fara í skíðaferðir til útlanda, til dæmis Ítalíu
eða Austurríkis, kjósa nú heldur
að skella sér í helgarferð norður í
land, þar sem boðið er upp á frábærar aðstæður til skíðaiðkunar.
Þessar utanlandsferðir eru orðnar
svo dýrar,“ segir Alfreð Almarsson, starfsmaður skíðasvæðisins
í Hlíðarfjalli. Skíðaiðkun landsmanna er komin í fullan gang
og ef miðað er við fjölda gesta
í Hlíðarfjalli í vetur, sem hefur
aukist um 25 prósent síðan á sama
tíma á síðasta ári, verður ásóknin í
brekkurnar með meira móti í ár.
Alfreð segir marga hafa ferðast
til Akureyrar til að skíða í vetur,
sem sýni sig best á því að öll gistiog orlofshús séu pakkfull nánast allar helgar. „Það hefur gengið mjög vel í vetur og við höfum
haft opið í 75 daga, sem er með því
mesta sem gerist á þessum árstíma. Veðrið og færðin skipta þar
máli, en auðvitað búum við líka til
okkar eigin snjó, sem gerir þetta
auðveldara.“
Fréttablaðið kannaði verðið á
dagskorti á fjórum skíðasvæðum á
landinu; í Hlíðarfjalli, í Bláfjöllum,

HLÍÐARFJALL Starfsmaður skíðasvæðisins segir marga heldur kjósa að fara norður í
land á skíði en í dýrar utanlandsferðir.

á Ísafirði og hjá Skíðamiðstöð
Austurlands í Oddsskarði. Verð er
nokkuð mismunandi milli staða.
Í Hlíðarfjalli kostar dagskortið
2.200 krónur fyrir fullorðna og 825
krónur fyrir börn, en skíðasvæðið
í Bláfjöllum rukkar 2.000 krónur
fyrir dagskort fullorðinna en 550
krónur fyrir barnakort. Á báðum
þessum skíðasvæðum er börnum á
leikskólaaldri leyft að skíða frítt.
Dagskort fyrir fullorðna í Oddsskarði kostar 1.300 krónur og
barnakort 500 krónur. Á Ísafirði
er rukkað 1.300 krónur fyrir fullorðinsdagskort á virkum dögum en
1.600 um helgar, en börnin borga

500 krónur á virkum dögum og 700
krónur um helgar. Leiga á skíðum,
stöfum og skóm fyrir fullorðna
kostar 3.500 krónur í Bláfjöllum
en 3.000 krónur fyrir börn. Slík
leiga er talsvert ódýrari í Hlíðarfjalli, en þar borga fullorðnir 2.750
krónur en börnin 1.920 krónur
fyrir græjurnar.
Oddsskarð rukkar 2.000 fyrir
leigu á fullorðinsgræjum og 1.000
fyrir barnagræjur. Engin leiga er
á skíðum, stöfum og skóm á Ísafirði, en þar er til eitthvað af slíkum græjum og starfsmenn fúsir til
að lána þeim sem þörf hafa á án
endurgjalds.
kjartan@frettabladid.is

MATUR & NÆRING MARGRÉT BRAGADÓTTIR MATVÆLAFRÆÐINGUR

Mikilvægi skólamötuneyta
Rannsóknir sýna að börn sem fá
hollan mat eru yfirleitt hraustari,
í betra jafnvægi og gengur betur í
námi en öðrum. Aðgengi að hollum
mat í skólamötuneytum nýtist því
öllum börnum, auk þess sem það
getur stuðlað að hollum neysluvenjum þeirra. Skólamáltíðir eiga að vera
hollar, enda er skýrt kveðið á um
það í nýjum lögum um grunnskóla
(nr. 91/2008), þar sem segir að
í grunnskólum skuli nemendur
eiga kost á málsverði á skólatíma í
samræmi við opinber manneldismarkmið.
Manneldismarkmiðin sem gefin
eru út af Lýðheilsustöð, eru einnig
meginstoðin í Handbókum Lýðheilsustöðvar fyrir skólamötuneyti og
leikskólaeldhús. Í handbókunum eru
hagnýtar ábendingar fyrir starfsfólk mötuneyta um matseðlagerð,
hollustu, matreiðslu, innkaup og
fleira. Meðal helstu leiðbeininga til
bæði leikskóla og grunnskóla er að
bjóða upp á fisk tvisvar í viku, ávexti
og grænmeti daglega og fituminni
mjólkurvörur, með sem minnstum
sykri. Mælt með að nota kjötvörur
sem eru með minna en 10% fitu,

BÖRN Í MÖTUNEYTI LÁGAFELLSSKÓLA

nota saltan og reyktan mat mjög
sjaldan og farsvörur eða nagga
sjaldnar en einu sinni í viku. Bjóða
upp á gróf brauð, grófar kornvörur
og grænmetis/baunarétti til tilbreytingar.
Kannanir sýna að velflest skólamötuneyti starfa samkvæmt þessum
leiðbeiningum og leitast jafnframt

við að framreiða hefðbundinn
hversdagsmat með hollustu og
hagkvæmni í huga.
Skólamötuneytin eiga sinn þátt
í að stuðla að heppilegu mataruppeldi með hollu fæðuframboði
fyrir meginþorra barna og unglinga
á aldrinum 1 - 16 ára. Skólar eru
sérstaklega ákjósanlegur vettvangur
fyrir heilsueflingu varðandi mataræði
og lífsstíl vegna þess að þar er gott
aðgengi að nánast öllum börnum
og unglingum, þar er stuðningur frá
jafningjum og kjöraðstæður eru fyrir
miðlun upplýsinga. Auk þess hafa
skólar möguleika á að ná til foreldra
og annarra meðlima samfélagsins
og virkja þá til heilsueflingar skólabarna.
Á sama tíma er mikilvægt að hafa
í huga að foreldrar og samfélagið allt
getur haft áhrif á neyslu og fæðuval
barna. Matvælaframleiðendur og
veitingasölur bera líka ábyrgð þegar
kemur að framboði á hollum mat
fyrir börn. Ennfremur er líklegt að
aðgerðir til þess að auka framboð
á hollum mat fyrir börn nýtist þjóðfélaginu í heild og stuðli að bættri
heilsu alls almennings í landinu.

SÍÐUSTU DAGAR
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta:126

Velta: 459 milljóni

OMX ÍSLAND 15
309
-0,68%
MESTA HÆKKUN
MAREL
BAKKAVÖR
ÖSSUR

+0,67%
+0,54%
+0,31%

OMX ÍSLAND 6
876 -0,37%
MESTA LÆKKUN
EIMSKIP
STRAUMUR

-45,55%
-3,19%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,95 +0,00% ... Atlantic
Airways 166,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 560,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,85 +0,54% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
0,55 -45,55% ... Føroya Banki 116,00 +0,00% ... Icelandair Group
13,41 +0,00% ... Marel Food Systems 59,90 +0,67% ... SPRON 1,90
+0,00% ... Straumur-Burðarás 1,52 -3,19% ... Össur 96,60 +0,31%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápurinn …
Endurreisnarsjóðurinn Nilfisk?

Glöggt er gests augað

Eftir bankahrunið hér í október boðaði Straumur
stofnun endurreisnarsjóðs, sem myndi starfa
sjálfstætt utan við aðra starfsemi fjárfestingarbankans. Stefnt hefur verið að þátttöku jafnt
innlendra sem erlendra fagfjárfesta að sjóðnum.
Mynd er komin á sjóðinn og mannaráðningar
komnar á fullt. Sjóðurinn bar nafn með rentu
í upphafi: Phoenix. Í samtali Markaðarins við
William Fall, forstjóra Straums, í gær var hulunni
hins vegar svipt af því að nafnið var
vinnuheiti og mun hann bera annað
nafn þegar upp verður staðið.
Helsta ástæðan ku vera sú að
annað fyrirtæki er starfrækt
hér á landi með sama nafni.
Það heitir Fönix og flytur
inn ryksugur frá Nilfisk. Með
ákveðnum gleraugum má raunar
segja að bæði Phoenix og Fönix séu í
skyldum geira, nefnilega tiltekt.

Sviptingar efnahags- og stjórnmálalífs hér vekja
heimsathygli. Í leiðara Financial Times í gær
var fjallað um landið á jákvæðum nótum þótt
ekki væri úr því dregið að verkefnin væru ærin.
Árangur landans var sagður um margt öfundsverður, að frátöldu fjármálaklúðri. Auk fiskveiða
væri hér framleiddur tækjabúnaður notaður
í sjávarútvegi um allan heim, endurnýjanleg
raforka laðaði hingað fjárfestingu í áliðnaði og
áætlanir uppi um orkusölu um kapal
úr landi. Flug- og ferðaþjónusta hér
nyti þess að hafa fundið syllu í tengingu Evrópu og Ameríku og afrek
á sviði lista og menningar væru
fjölmörg. Leiðarahöfundur fór
hins vegar ekki í neinar grafgötur með að gjaldmiðillinn væri
ónýtur og að besta lausnin
væri að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru.

Samið um samstarf kauphalla
Nasdaq OMX og Osaka-kauphöllin
í Japan (OSE) hafa skrifað undir
viljayfirlýsingu um aukið samstarf.
Skrifað var undir samkomulagið í höfðustöðvum Nasdaq OMX
í New York í Bandaríkjunum, en
undir rituðu Michio Yoneda, forstjóri OSE, og Magnus Böcker,
stjórnarformaður Nasdaq OMX.
Áður hafði forstjóri OSE hringt
opnunarbjöllu Nasdaq-kauphallarinnar.
Horft er til víðtæks samstarfs
kauphallanna, þar sem Nasdaq
OMX veiti ákveðna þjónstu, auk
þess sem sameinaðir verði starfskraftar og liðkað fyrir tvíhliða
skráningu fyrirtækja.
- óká

Straumur tapaði Greiðslustöðvun Baugs
105 milljörðum versta mögulega leiðin
Straumur-Burðarás hefur slegið út tæplega vikugamalt mettap íslenskrar fyrirtækjasögu. Staða
bankans þykir óviss. Hann gæti þurft að flýja land.
„Við erum enn starfandi þrátt fyrir
mjög krefjandi aðstæður á erfiðum tímum,“ segir William Fall,
forstjóri fjárfestingarbankans
Straums.
Straumur tapaði 700 milljónum evra, jafnvirði 105 milljarða
íslenskra króna, á síðasta ári, samkvæmt bráðabirgðauppgjöri sem
birt var í gær.
Ekkert íslenskt fyrirtæki hefur
tapað jafn miklum fjárhæðum á
einu ári. Eimskip, sem felldi ársgamalt mettap FL Group (nú Stoðum) á föstudag, er nú komið í annað
sætið. Tap Eimskips nam 648 milljónum evra, jafnvirði 96 milljörðum
króna, í fyrra. Þetta er gríðarlegur viðsnúningur á milli ára en fjárfestingarbankinn hagnaðist um 163
milljónir evra í hittifyrra.
Langstærsti hluti tapsins, 616
milljónir evra, kom til á fjórða
ársfjórðungi í fyrra. Þar af liggur rúmur helmingur í afskrifaðri
viðskiptavild Burðaráss upp á 328
milljónir evra. Afgangurinn er
afskrift á útlánasafni.
Ekki kom fram á uppgjörsfundi
bankans í gær hvort vænta megi
frekari afskrifta en í efnahagsreikningi bankans liggja enn óefnislegar eignir upp á tæpar 170 milljónir evra. Þá mun framtíðin ein
skera úr um hvort afskrifa verði
frekar úr útlánasafninu.
Eins og fram kemur í uppgjöri
Straums er eiginfjárhlutfall bankans sterkt. Það hefur þó gefið mikið
eftir í kjölfar hrunsins í fyrra; stóð
í 23,7 prósentum í hittifyrra en er
nú komið niður í 16,9 prósent, sem
engu síður er tvöfalt hærra en kveðið er á um. Óvíst er hvort það muni
lækka frekar á næstunni vegna
erfiðra aðstæðna á markaði.
Viðmælendur Markaðarins segja

WILLIAM FALL Staða Straums þykir óljós.

Viðmælendur Markaðarins segja nauðsynlegt að flytja starfsemi bankans utan
eigi hann að komast af.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HAGNAÐUR/TAP HLUTHAFA
Tímabil

Upphæð

4. ársfj. 2008
-576,4 milljónir EUR
eða -97,7 milljarðar króna*
4. ársfj. 2007
+1,3 milljónir EUR
eða 220,4 milljónir króna*
Allt árið 2008
-707,1 milljónir EUR
eða -119,9 milljarðar króna*
Allt árið 2007
+158,3 milljónir EUR
eða 26,8 milljarðar króna*
*Miðað við gengi EUR/ISK í árslok 2008
Hagnaður/tap á hlut
Allt árið 2008
Allt árið 2007

-0,073 EUR
+0,017 EUR

stöðu Straums óljósa. Fullvíst sé að
bankinn verði að flytja utan landsteina eigi honum að takast að
vinna sig úr þeim hömlum sem
aðstæður hér setji honum. Það geti
að sama skapi reynst honum betur
en að vera hér þegar á reyni. - jab

Endurskipulagning skulda
Baugs hlaut ekki náð
fyrir augum skilanefndar
Landsbankans. Óskað var
greiðslustöðvunar í kjölfarið. Jón Ásgeir Jóhannesson
segir verðmætum hent á
bál.
„Þetta er versta niðurstaðan fyrir
alla,“ segir Jón Ásgeir Jóhannesson, starfandi stjórnarformaður
Baugs. Hann segir ákvörðun skilanefndar Landsbankans, að óska eftir
greiðslustöðvun BG Holding, dótturfélags Baugs Group, á skjön við yfirlýsingar stjórnvalda, að koma fyrirtækjum til hjálpar. „Eyðileggingin í
Bretlandi er nú orðin að veruleika.
Fínum fyrirtækjum hefur verið
hent á bálið. Þetta er sorglegt,“
segir hann.
Viðræður BG Holding og skilanefndar Landsbankans um endurskipulagningu á skuldum gagnvart Landsbankanum, sem staðið
hafa yfir síðan í desember, runnu
út í sandinn á þriðjudag og óskaði
skilanefndin eftir greiðslustöðvun
þess fyrir dómstólum í Bretlandi. Í
kjölfarið lögðu forsvarsmenn Baugs
Group og dótturfélaga fram beiðni
um heimild til greiðslustöðvunar fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur í
gær. Stjórnendur Baugs lögðu til að
lánardrottnar lengdu í hluta lána og
yrði öðrum hluta skulda breytt í forgangshlutafé í Baugi. Heildarskuldir
nema einum milljarði punda, tæpum
170 milljörðum króna á núvirði.
Lárus Finnbogason, formaður
skilanefndar Landsbankans, segir
greiðslustöðvun bestu niðurstöðuna.
„Við teljum okkur fá hærri endurheimtur á kröfur með þessari leið.“
Málið verður tekið fyrir í Bretlandi á föstudag. Gangi það í gegn
munu tveir tilsjónarmenn taka við
stjórn BG Holding. Þeir munu ekki
hafa afskipti af daglegum rekstri
félaga í eigu Baugs.

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON

Bretland
33%
Unity
Investments
■ French
Connection
(17,9%)
■ Debenhams
(7%)

Ráðandi hlutur
■ Goldsmith
■ Aurum
■ House of
Fraser (35%)
■ Iceland
■ Hamleys
■ All Saints
■ Whistles
■ Jane Norman
■ Matthew
Williamson

49%
Mosaic
■ Karen Millen
■ Principles
■ Oasis
■ Warehouse
■ Coast

Greiðslustöðvunin tekur einungis til eigna Baugs í Bretlandi. Baugur á engar eignir hér
á landi.
Greiðslustöðvunin fékk mikla
umfjöllun í erlendum fjölmiðlum í
gær. Breska dagblaðið Telegraph
sagði eignir Baugs á brunaútsölu,
þeirri stærstu sem sést hafi á Bretlandseyjum til þessa. Viðskiptablaðið Financial Times bætir því
við að líklega muni bankarnir
skipta stærstu eignum Baugs á

Bandaríkin
■ Saks
(8,6%)

Danmörk
■ Magasin du Nord
■ Illum
■ Scandinavian
Design & Retail

milli sín en Mosaic Fashions skipt
upp og það selt.
Nokkrir fjárfestar eru sagðir sveima nú um eignirnar. Þar
á meðal er kaupsýslumaðurinn
Sir Philip Green en hann hefur
margoft átt samleið með Baugi.
„Það er hætt við því að Philip dansi
nú stríðsdans,“ segir Jón.
Ekki er stefnt að sölu eigna
Baugs á meðan erfitt árferði ríkir
á mörkuðum, að sögn Lárusar
Finnbogasonar. jonab@markadurinn.is

Atvinnuleysi meira en áður var spáð
Atvinnuleysi gæti náð allt að 15
prósentum og eykst líklegast hratt
á næstunni, að því er fram kemur í
nýrri hagspá IFS Greiningar.
Almennt hefur verið spáð 10 prósenta atvinnuleysi á þessu árin,
en það er nú nærri 7 prósentum.
Í ljósi bágrar stöðu fyrirtækja
vegna takmarkaðs aðgangs að fjármagni, hás vaxtastigs og mikillar
skuldsetningar telur IFS Greining hins vegar að atvinnuleysið
nái hámarki í 11 til 12 prósentum í
byrjun næsta árs.
„Í ljósi reynslu annarra þjóða er
það bjartsýni að telja að núverandi
kreppa muni aðeins standa yfir í
eitt eða tvö ár, að meðaltali hafa
banka- og gjaldeyriskreppur staðið
yfir í þrjú ár,“ segir í spánni, sem
gerir ráð fyrir 12,20 prósenta samdrætti í landsframleiðslu í ár. „Við-

VINNUMIÐLUNIN Í REYKJAVÍK Almennt
hafa dekkstu spár gert ráð fyrir 10
prósenta atvinnuleysi. IFS Greining segir
stöðuna geta orðið verri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

snúningur alþjóðahagkerfisins,
sterkara bankakerfi og stóriðjuframkvæmdir muni veita viðnám
við botn niðursveiflunnar á fyrri
hluta næsta árs. Að okkar mati
mun verða 0,5 prósenta samdráttur í landsframleiðslu árið 2010.
IFS gerir ráð fyrir að gengis-

vísitala krónunnar verði 194 stig
að meðaltali í ár og að gengi evru
gagnvart krónu verði 144 krónur. Áréttað er að örðugt sé að spá
um þróun gengisins vegna gjaldeyrishafta og óvissu á gjaldeyrismarkaði. „Gengi krónunnar leikur
engu síður lykilhlutverk í því að ná
niður verðbólgu og koma á efnahagslegum stöðugleika.“
Bestu kaupin segir IFS Greining vera í langtímaskuldabréfum.
„Núverandi verðbólguskot virðist
að mestu gengið yfir og tímabil
mikils samdráttar með tilheyrandi
vaxtalækkunum er fram undan.“
Hlutabréfamarkaður er sagður
munu eiga undir högg að sækja í
upphafi árs þótt árið í heild gæti
komið ágætlega út. Mælt er með
tveimur félögum á markaði, Marel
Food Systems og Össuri.
- óká
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Umræðan um framkvæmdarvaldið og Alþingi:

Ristir grunnt
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

B

úsáhaldabyltingin ýfði nokkuð umræðuna um Alþingi
og stöðu þess gagnvart framkvæmdarvaldinu. Í öllum
stjórnmálaflokkum endurómuðu þau viðhorf að staða
framkvæmdarvaldsins gagnvart Alþingi væri of sterk.
Ýmsir töldu að þar mætti jafnvel finna rætur þess
vanda sem þjóðin stendur nú andspænis.
Að vísu er villandi að tala um valdahlutföll milli löggjafarvalds
og framkvæmdarvalds. Grundvöllur þingræðisreglunnar er sá að
meirihluti Alþingis á hverjum tíma er einráður um framkvæmdarvaldið. Vandinn er sá að stjórnarandstaðan hefur lengi verið í
veikri stöðu gagnvart meirihlutanum á Alþingi.
Sterk tök Alþingis á framkvæmdarvaldinu hafa vissulega gert
minna úr aðhaldshlutverki þingsins. Ein af gömlum venjum framkvæmdarvaldsmeirihlutans á Alþingi er að kjósa forseta Alþingis
úr sínum röðum. Þetta var sterklega gagnrýnt í búsáhaldabyltingunni. Því hefur verið haldið fram að þessi skipan auðveldi
framkvæmdarvaldsmeirihlutanum að keyra mál í gegnum þingið
án þess að stjórnarandstaðan geti veitt nauðsynlegt aðhald. Satt
best að segja er nokkuð til í því.
Í þessu ljósi vekur það nokkra athygli að nýi framkvæmdarvaldsmeirihlutinn á Alþingi ákvað að víkja þingforsetanum, sem
kjörinn var til loka kjörtímabilsins, frá til að koma eigin manni
að. Ólíklegt er að umræða síðustu vikna hafi ekki náð eyrum
þeirra sem þessu réðu. En af þessu má draga þá ályktun að hún
hafi ekki rist djúpt í hugum þeirra.
Framsóknarflokkurinn hefur gengið lengra en aðrir flokkar í umræðu um aðskilnað löggjafar- og framkvæmdarvalds.
Af þeim sökum kemur nokkuð á óvart að hann skuli í kjölfar
umræðunnar taka þátt í þingforsetakjöri framkvæmdarvaldsins
nú. Þetta bendir einnig til að Framsóknarflokkurinn hafi í reynd
tekið meiri ábyrgð á ríkisstjórninni en að verja hana falli og taka
afstöðu til einstakra mála eftir efni þeirra.
Hvalveiðimálið er annað dæmi um að nýju framkvæmdarvaldshafarnir virðast ekki hafa tekið til sín að virða beri þingræðisregluna betur en gert var í tíð gömlu valdhafanna. Í því máli liggur fyrir ályktun Alþingis og skýr meirihluti á sitjandi þingi. Eigi
að síður sendir nýr sjávarútvegsráðherra út viðvörun um að ekki
sé sjálfgefið að framkvæmdarvaldið ætli að virða þingræðið.
Fáum blandast lengur hugur um nauðsyn þess að ljúka heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar. Ein af stóru spurningunum sem
þar þarf að glíma við er gleggri aðgreining valdþáttanna. Önnur
stór spurning lýtur að því einu hvernig á að standa að breytingum
á stjórnarskránni.
Ekki er fullkomlega ljóst hvaða stjórnarskrárbreytingar ríkisstjórnin ætlar að setja fram og afgreiða fyrir vorið. Sumar þeirra
geta verið einfaldar. Aðrar eru flóknar og geta haft mikil efnahagsleg áhrif og kalla á yfirvegað mat og ítarlega umræðu.
Af yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar að dæma sýnast áform
hennar vera þau að keyra stjórnarskrárbreytingar í gegnum þingið án þess að horfa til þessarar aðgreiningar. Það lýsir takmörkuðum skilningi á hlutverki Alþingis og gildi þess að minnihlutinn
geti veitt stjórnarmeirihlutanum eðlilegt aðhald.
Búsáhaldabyltingin leiddi til stjórnarskipta. Hún sýnist á hinn
bóginn ekki hafa haft teljandi áhrif á hugarheim framkvæmdarvaldshafanna þó að þar sitji nú nýtt fólk.
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Til varnar Sturlu

Regla eða undantekning?

Kristinn úr kuldanum?

Guðbjartur Hannesson var kjörinn forseti Alþingis í gær, við mikla óánægju
sjálfstæðismanna. Geir H. Haarde
sagði þetta lýsa „takmarkalausri
valdagræðgi“ Samfylkingarinnar og
talaði um aðför að Sturlu Böðvarssyni, sem hefði staðið sig vel í starfi
forseta. Þetta þykir Sturlu eflaust vænt
um að heyra og líklega þykir honum
heldur verra að vera ekki lengur forseti Alþingis. En hvort ætli honum
hafi sárnað meira: a) að vera
skipt út sem forseta þingsins
af nýrri ríkisstjórn skipaðri pólitískum andstæðingum sínum?
eða b) þegar flokksbræður
hans spörkuðu honum úr
ráðherraliðinu eftir síðustu
alþingiskosningar?

Það er engin nýlunda að skipt sé
um forseta Alþingis eftir að ríkisstjórn springur á miðju kjörtímabili. Guðrún Helgadóttir tók við af
Þorvaldi Garðari Kristjánssyni eftir að
ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar sprakk
árið 1988; Oddur Ólafsson tók við af
Gils Guðmundssyni þegar ríkisstjórn
Ólafs Jóhannessonar sprakk 1979;
Gylfi Þ. Gíslason tók við af Eysteini
Jónssyni þegar stjórnin sprakk
1974 og Jón Pálmason tók við
af Emil Jónssyni 1958, svo nokkur
dæmi séu nefnd. „Takmarkalausa
valdagræðgin“ sem
Geir Haarde talar
um virðist því
vera regla en ekki
undantekning.

Umræður um stefnu ríkisstjórnarinnar fóru fram á Alþingi í gærkvöldi.
Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir
þar sem jafn margir þingmenn frá
hverjum þingflokki flytja framsögur.
Athygli vakti að Kristinn H. Gunnarsson var einn af ræðumönnum Frjálslynda flokksins. Kristinn hefur sem
kunnugt er verið upp á kant við aðra
þingmenn flokksins og úti í kuldanum á þingflokksfundum.
Ætli þetta sé til marks um
sættir í flokknum?
bergsteinn@frettabladid.is

Stækkun NATO
F

innland er ekki í Atlantshafsbandalaginu af þeirri einföldu ástæðu, að Finnar ákváðu
sjálfir að standa utan bandalagsins. Ef þeir óskuðu nú eftir aðild,
yrði þeim vafalaust hleypt inn án
tafar. Sama máli gegnir um Svía,
Svisslendinga og Íra. Þessar þjóðir ákváðu á sínum tíma að standa
utan Nató, hver á sínum eigin forsendum. Nató er heimili þessara
þjóða í þeim hversdagsskilningi,
að heimili manns er staðurinn,
þar sem verður að hleypa honum
inn.
Hvers vegna kusu Finnar að
gerast ekki stofnaðilar að Nató
1949 eins og Danir, Íslendingar og Norðmenn? Finnum þótti
hyggilegt að halda sig utan við
Nató vegna nábýlisins við Rússa
og í ljósi sögunnar. Finnar töpuðu vetrarstríðinu 1939-40 fyrir
Rússum með miklu mannfalli
(19.000 manns) og neyddust til
að láta af hendi 42.000 ferkílómetra af landi sínu; þetta land,
Karelíu, hefur Finnum ekki tekizt að endurheimta. Karelar búa
nú við miklu lakari kjör en þeir
myndu búa við, ef Karelía væri
ennþá hluti Finnlands. Finnar
voru í reynd dyggir bandamenn
vesturveldanna og gengu ásamt
Svíum og Austurríkismönnum
í Evrópusambandið við fyrstu
hentugleika 1994, skömmu eftir
hrun Sovétríkjanna. Svíar kusu
líkt og Finnar að standa utan við
Nató og sögðust vera hlutlausir í
kalda stríðinu, en voru það ekki:
byssukjaftarnir þeirra sneru
allir í austur, þótt kjaftar margra
sænskra stjórnmálamanna vissu
í vestur. Írar voru ekki í Nató
vegna þess, að þeir gátu ekki
hugsað sér að vera þar með Bretum, en þeir gengu samt í ESB
1986, þótt Bretar væru þar fyrir.
Af því má ráða hagsbæturnar, og

ÞORVALDUR GYLFASON

Í DAG | Utanríkismál
þá á ég ekki við styrkina, heldur félagsskapinn, aðhaldið og
agann, sem Írar töldu sig með
réttu geta sótt til ESB. Svisslendingar lýstu sig hlutlausa í utanríkismálum, en ekki innanríkismálum, enda bjuggu þeir við
lýðræði og markaðsbúskap líkt
og þjóðirnar í kring. Aðild Sviss
að Nató kom því ekki til greina,
og Svisslendingar gerðust ekki
aðilar að Sameinuðu þjóðunum
fyrr en 2002.

Nató færist nær Rússlandi
Eftir hrun Sovétríkjanna 1991
ákváðu Pólland, Tékkland og
Ungverjaland að ganga í Nató.
Þar var þeim tekið tveim höndum, og 1999 voru þessi Evrópulönd komin aftur í þann gamla
félagsskap, sem leppstjórnir
Rússa höfðu hrifið þau úr eftir
síðari heimsstyrjöldina. Það þótti
Rússum slæmt, en þeir fengu
ekki rönd við reist. Nató var þó
ekki enn komið alla leið upp að
landamærum Rússlands, því að
Pólland, Tékkland og Ungverjaland eiga hvergi landamæri að
Rússlandi. Skömmu síðar, 2002,
voru Rússum líkt og í skaðabótaskyni tryggð formleg tengsl við
Nató með tillögurétti án atkvæðisréttar á vettvangi Nató-Rússlandsráðsins.
Næst gerðist það, að Eistland,
Lettland, Litháen, Búlgaría,

Rúmenía, Slóvenía og Slóvakía
gengu í Nató 2004. Nú var Nató
komið alla leið að landamærum
Rússlands, því að Eistland og
Lettland liggja að Rússlandi.
Þrjú lönd liggja milli hinna nýju
Nató-landanna og Rússlands:
Hvíta-Rússland, sem er frumstætt einræðisríki eins og áður
og gæti átt eftir að sameinast
Rússlandi, Moldavía, fátækasta
land Evrópu, og Úkraína, þar
sem búa 46 milljónir manns.
Úkraína er klofin í tvær fylkingar. Önnur fylkingin vill ganga í
Nató og ESB, en hin vill heldur
halla sér að Rússum og virðist
nú sækja í sig veðrið. Svipaður ágreiningur er uppi í Georgíu, sem liggur að Rússlandi eins
og Úkraína. Ríkisstjórn Georgíu sækist eftir aðild að Nató án
tafar og einnig að ESB. Hefði
Georgía verið komin inn í Nató,
þegar Rússar réðust þangað inn
fyrir nokkru, hefði innrás Rússa
jafngilt árás á Ísland og önnur
aðildarríki samkvæmt stofnsáttmála Nató, óháð aðdraganda innrásarinnar. Hefðum við viljað
það?

Hver á að gæta bróður þíns?
Bandaríkjastjórn hefur hug á að
hleypa bæði Georgíu og Úkraínu inn í Nató í fyllingu tímans og
ábyrgjast varnir þeirra, þar eð
ríkisstjórnir beggja landa hafa
óskað inngöngu. Evrópuríkin í
Nató hika þó mörg við að hleypa
þeim inn. Hikið er skiljanlegt.
Undir efanum býr öðrum þræði
tillitssemi Frakka, Þjóðverja og
annarra við Rússa, sem hryllir
við tilhugsuninni um fleiri Natóríki við landamæri Rússlands og
það jafnvel í Kákasusfjöllum, þar
sem allt logar í ófriði. Georgía
er gömul púðurtunna. Finnland
væri annar handleggur.

Í hinu liðinu
að stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi.
Bankarnir stækkuðu hlutfallslega
mest á árunum 2004 og 2005, einkum
með kaupum á erlendum fyrirtækjum.
Á hvoru ári, tvöfaldaðist stærð banksíðustu vikum hefur því verið hent
anna. Á þessum tíma kallaði þessi vöxtá lofti að Fjármálaeftirlitið hafi
ur ekki á miklar athugasemdir í samfé„leyft“ bönkunum að verða of stórir og
laginu. Þvert á móti var það markmið
verið í „hinu liðinu“. Þessu hefur verið
stjórnmálamanna að stuðla að vexti og
svarað, en einhliða umfjöllun fjölmiðla
viðgengi fjármálageirans, m.a. að gera
veitir útskýringum litla athygli.
Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð.
Fjármálaeftirlitið hefur það hlutJÓNAS FR. JÓNSSON
Eftir að lausafjárkrísan skall á um
verk að gæta þess að eftirlitsskyldir
mitt ár 2007, stækkaði enginn af bönkunum þremaðilar starfi samkvæmt lögum. Heimildir þess
ur með kaupum á dótturfélögum erlendis. Stærstu
til inngripa byggja á því að reglur séu brotnar.
kaupin á erlendu fjármálafyrirtæki gengu til baka,
Ákvörðun um stækkun fyrirtækja, t.d. með kaupen það voru kaup Kaupþings á hollenska bankanum á dótturfélögum, er rekstrarleg ákvörðun
um NIBC. Hefðu þau kaup gengið eftir hefði fjársem tekin er af stjórnendum fyrirtækjanna og á
málakerfið orðið 25% stærra.
þeirra ábyrgð. Ef stækkunin samrýmist lögum
Eftirlitsstofnanir eins og Fjármálaeftirlitið eiga
getur Fjármálaeftirlitið ekki bannað slíkt eftir
að starfa af fagmennsku, hlutleysi og innan lagageðþótta. Það er hvorki hlutverk þess að hvetja né
heimilda. Það á hvorki að vera með eða á móti
hefta vöxt fyrirtækja. Ef setja ætti takmarkanir
þeim aðilum sem það hefur eftirlit með. Skilaboð
við slíkum vexti þyrfti að setja sérstakar lagaum annað fela í sér afturhvarf frá málefnalegri
heimildir, sem gæti reynst erfitt vegna ákvæða
stjórnsýslu og innleiðingu geðþóttavalds.
EES-samningsins. Einnig þyrfti að skoða úrræði
Höfundur er fráfarandi
Seðlabankans sem fer með eftirlit á heildarforstjóri Fjármálaeftirlitsins.
áhrifum af fjármálastarfsemi í hagkerfinu, þ.e.

UMRÆÐAN
Jónas Fr. Jónsson skrifar um hlutverk Fjármálaeftirlitsins
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„HÉR VORU
ENGAR REGLUR“
Sumir halda að litlar sem engar reglur hafi gilt um fjármálastarfsemi
á Íslandi. Hér hafi ríkt „nýfrjálshyggja“ og „frumskógarlögmál“ og vegna
regluleysis hafi öllu verið komið í kaldakol. Samkvæmt upplýsingum
Fjármálaeftirlitsins gilda þessar reglur um íslenskan fjármálamarkað
í landi „nýfrjálshyggjunnar“.

Kostnaður hins opinbera við að framfylgja þessum
reglum hefur margfaldast á undanförnum árum og
skiptir milljónum króna á hverjum einasta degi.
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Bæ bæ, Nýi Hallgrímur
í pólitíkinni. Nú liggur
hann á framrúðunni hrópandi á Geir og kallar í
Fréttablaðinu á laugardag
á aðför gegn auðmönnum
og „Nýtt Ísland“ (Bæ, bæ
gamla Ísland!).
Mörgu fólki þykir dálítEN MORE YEARS!“
s a gði H a l lg r í mu r
ið vænt um þennan fyrHelgason að við segðum HELGI HJÖRVAR
irgang allan því hann er
spegill á þjóðarsálina.
innst inni á tíu ára valdaVitnar um grunnhyggni okkar
afmæli Davíðs Oddssonar – ferski
sjálfra og hvernig við í persónuforsætisráðherrann eins og þá hét.
Þá hryllti hann sig yfir því hve
dýrkun og patentlausnaleit sveiflÖgmundur var gamaldags þegar
umst úr einum öfgunum í aðrar. En
Bjarni Ármanns kenndi honum á
þetta sem var elskulegt ístöðuleysi
nýja hagkerfið í Kastljósi. „Þetta
í allsnægtasamfélagi er nú orðið
var ekki alþýðan,“ sagði hann um
eitthvað allt annað og verra.
mótmælendurna á 1. maí 2001.
Nýjustu fötin
Svo tók hann til við að mæra Ingibjörgu Sólrúnu sem þá var borgNýja Ísland er einsog nýja hagkerfarstjóri. Því næst kaus hann Björn
ið og Nýi Landsbankinn bara nýtt
Bjarnason sem borgarstjóra í stað
nafn á gjaldþrota kennitölu. Við
þurfum ekki fleiri patentlausnir
Ingibjargar. Gekk svo til liðs við
Samfylkinguna, en gerðist fyrst
eða heimsendaspár, persónudýrkkórstjóri í útrásarkórnum og lofun eða hatur, innihaldslausar uppsöng „bestu viðskiptasyni Íslands“
hrópanir og auglýsingamennsku.
og yfirburði okkar umfram aðrar
Við þurfum þvert á móti að láta
af hjarðhegðuninni sem klæðþjóðir. Þá fannst honum Geir
ist þeirri skoðun að morgni sem
helvíti fínn og miðjan aðalmálið

UMRÆÐAN
Helgi Hjörvar svarar
grein Hallgríms Helgasonar
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hún heldur að flestir verði á í dag.
Þurfum að líta hvert og eitt í eigin
barm og horfast heiðarlega í augu
við það sem við hefðum mátt gera
öðruvísi eða hugsa sjálfstæðar.
Það er nefnilega jafn fáfengilegt
að vera liðsforingi í hefndarsveitunum nú og var að stjórna klappliðinu áður.
Hrunið á að brýna okkur í því
sem við þegar vissum í stað þess að
flýja í nýjar patentlausnir. Það sem
við vissum var að félagshyggjufólk þarf að standa saman því
annars deilir Sjálfstæðisflokkurinn og drottnar áratugum saman.
Að jöfnuður er forsenda hagsældar en ekki öfugt. Að við eigum að
hætta í sjálfumglaða víkingaleiknum og verða ábyrgir þátttakendur
í Evrópusamstarfinu með kostum
þess og göllum. Að þau sem þora
að gagnrýna eru ekki óflokksholl eða kverúlantar heldur kjörkuð. Og svo þurfum við að gera að
lögum gömul frumvörp Jóhönnu og
annarra jafnaðarmanna um stjórnlagaþing, beint lýðræði og siðferði
í viðskiptum og stjórnsýslu. Því
gamla Ísland, þótt gallað væri,

var býsna gott samfélag að mörgu
leyti. Frá því eigum við ekki að
hlaupa í eina bábiljuna enn, heldur
bæta það sem okkur brast einurð
til að ljúka.

Að ljúga í gæsalöppum
Það fylgir starfi mínu að vera rangtúlkaður og öll erum við stundum
misskilin. En það er nýbreytni í
grein Hallgríms að hann skáldar á
mig ummælum í gæsalöppum. „Það
er fáránlegt að okkar fólk segi af
sér á meðan Sjallarnir gera það
ekki,“ segir hann mig hafa sagt.
Á fundinum fræga í Þjóðleikhúskjallaranum og raunar strax í
haust sagðist ég vera því mótfallinn að reknir væru einn eða tveir
ráðherrar til að Geir Haarde og við
hin gætum haldið áfram að stjórna
landinu. Eins og Buiter sagði er
ábyrgðin forsætisráðherra, seðlabankastjóra, fjármálaráðherra
og forstjóra Fjármálaeftirlits í
þessari röð en um leið okkar allra
í stjórnarmeirihlutanum. Mér
fannst þessvegna hugleysi hjartans að láta einn eða tvo almenna
ráðherra axla ábyrgð okkar allra.

Réttara væri að við gerðum það
öll með því að boða til almennra
kosninga. Við þyrftum að biðja
þjóðina afsökunar á því sem gerðist. Ekki ef okkur hefði orðið eitthvað á, heldur vegna þess að við
öll brugðumst. Og þau okkar
sem vildu sækja umboð sitt aftur
þyrftu að skýra býsna vel hversvegna treysta ætti okkur og til
hvers. Þetta sagði ég en það misheyrist margt þegar traustið er
farið í samfélaginu.
Það væri synd ef lýðskrumarar legðu undir sig lýðræðisbyltinguna. Því hún var ekki gerð af
þeim, þótt þeir hafi margir jogglað með. Búsáhaldabyltingin var
gegn þeim sem alltaf dansa með,
ekki síður en valdinu. Hana gerðu
alþýða manna, grandvart fólk með
gefandi hugmyndir og krefjandi
gagnrýni og vonandi finnur það
henni áfram skapandi farveg. Þess
þurfum við með en ekki þessa.
Höfundur er alþingismaður.
(Titillinn er vísun í titil greinar
Hallgríms, sem aftur vísar í sýningu á Akureyri í fyrra).

Höldum heimilum gangandi

Auðlind í þágu þjóðar

stofnunum um land allt
UMRÆÐAN
og námsráðgjafa í framhaldsskólum landsins.
Anna M.Þ. Ólafsdóttir
Net Hjálparstarfsins er
skrifar um Hjálparstarf
þéttriðið og eiga ekki
kirkjunnar
aðeins allir greiða leið að
aðstoð heldur er okkar
fólk vakandi fyrir þeim
ftir annasöm jól við
sem gætu verið í vanda
úthlutun matar og
gjafa til rúmlega 2%
staddir. Á síðasta ári fékk
landsmanna tekur nýtt ár ANNA M.Þ.
fólk úr 54 sveitarfélögum
ÓLAFSDÓTTIR
við. Þá verður markmið
aðstoð, eða úr 70% sveitHjálparstarfs kirkjunnar á innanarfélaga. Þar áður úr 62 þeirra.
landsvettvangi að hjálpa fólki að
Bjargráðin eru þessi
halda heimilum sínum gangandi,
hjálpa því að eiga mat á borð og
Og hver eru bjargráðin sem
Hjálparstarfið býður? Félagsláta lífið ganga sinn vanagang,
ráðgjafi sem veitir innanlandseins og hægt er. Þar vill stofnundeild Hjálparstarfs kirkjunnar
in leggja hönd á plóginn og hjálpa
fjölskyldum sem hafa orðið – og
forstöðu tekur alla þá sem í neyð
verða illa úti á næstu mánuðum
eru, í viðtal. Þar er grafist fyrir
vegna efnahagsáfalla þjóðarinnum aðstæður hvers og eins og
ar. Fyrir jól fjölgaði umsóknum
hverju sé brýnast að leysa úr.
um rúmlega 1000 og urðu 2.691.
Á landsbyggðinni þjóna prestar
Á bak við hverja þeirra voru
og félagsráðgjafar á stofnunum
2,5 einstaklingar eða rétt rúmþessu hlutverki og senda umsóknlega 2% landsmanna. Mest auknir til okkar. Aðstoð er svo veitt á
ing, eða 3%, var í hópi 20 ára og
grunni upplýsinga úr viðtalinu
yngri. Við búumst við að ástandsvo hún miðist við þörf umsækjið versni á næstu mánuðum enda
anda en ekki það sem okkur væri
voru flestir í hópi nýrra umsækjútbært af birgðum á þeirri stundenda, fólk sem aldrei áður hafði
inni. Mataraðstoð er fyrirferðarþurft að leita sér aðstoðar, fólk
mest og það sem ekki fæst gefsem hafði misst vinnuna eða
ins kaupum við svo matarpakkinn
misst tökin á fjárhag heimilisins
sé rétt samsettur og dugi fólki í
í kjölfar efnahagsástandsins.
nokkrar máltíðir. Annað innihald pokanna er sífellt endurNet Hjálparstarfs kirkjunnar
metið til að svara þörfum hvers
dekkar landið
og eins, verðbreytingum eða öðru
Þjónustusvæði Hjálparstarfsins
sem hefur áhrif á innkaupagetu fólks. Nú verður aðstoð við
er allt landið. Hjálparstarf kirkjunnar er eina hjálparstofnunfólk utan Reykjavíkursvæðisins
in sem veitir fólki á öllu landinu
aukin, svo jafnræðis sé gætt, þar
aðstoð. Það er gerlegt með samsem fólk þar getur ekki leitað til
vinnu við presta í rúmlega 100
annarra samtaka. Fötum er deilt
prestaköllum, félagsráðgjafa á
út eftir þörfum sem lýst hefur

UMRÆÐAN
Karl V. Matthíasson
skrifar um sjávarútveg
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Sorg og sjálfsvíg
Samvera í Fella- og Hólakirkju í kvöld kl. 20.
Svavar Stefánsson ræðir um sjálfsvíg.
Allir velkomir.

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

verið í viðtalinu. Fólki er hjálpað að greiða nauðsynleg lyf en
lyfja- og lækniskostnaður sligar
marga sem litlar tekjur hafa.
Séð er fram á aukningu í þessum
þætti. Mikil áhersla er lögð á að
láta börn sem minnst verða þess
vör að foreldrar þeirra glími við
fátækt. Sérstakir fjármunir eru
til þess að styðja tómstundastarf
þeirra, fatakaup, skóladót og sumarnámskeið.
Reynsla áranna hefur einnig
sýnt að unglingar í efnaminni fjölskyldum eiga á hættu að heltast
úr námi og verða þannig líklegri
til að fá aðeins láglaunavinnu
á fullorðinsárum. Til að koma
í veg fyrir þetta rekur Hjálparstarfið Framtíðarsjóð sem styður krakkana til að kaupa bækur,
ritföng og greiða skólagjöld o.fl.
Tilvist sjóðsins hefur nú verið
ítrekuð við námsráðgjafa í framhaldsskólum landsins. Lyf, námskeið og gjöld eru greidd beint
til seljanda eða gegn kvittun.
Þannig er tryggt að styrkir fari í
það sem þeir eru ætlaðir til. Ofan
á efnislega aðstoð er nauðsynlegt að hlusta og við þessar erfiðu aðstæður nú, er teymi þjálfaðra sérfræðinga tilbúið að veita
ókeypis viðtöl. Hver sem er getur
borið sig eftir þeim hjá okkur og
við getum jafnvel greitt túlkun
fyrir erlenda umsækjendur.

Áhersla á fagmennsku og traust
Hjálparstarf kirkjunnar leggur
mikið upp úr faglegum vinnubrögðum, gætir jafnræðis og
starfar um allt land. Þess vegna
skipuleggur félagsráðgjafi starfið. Þess vegna er matarpakkinn
alltaf fjölbreyttur og vel samsettur, af því magni sem fjölskyldustærð segir til um. Ekki stundum
stór og stundum lítill. Þess vegna
fær fólk föt sem passa á það og
henta. Þess vegna er biðstofa, hlý
og björt. Þess vegna eru skráð
helstu atriði í frásögnum skjólstæðinga til að geta fylgt þeim
eftir og veitt meiri og langvarandi aðstoð gerist hennar þörf
síðar. Eins dregur það úr hugsanlegri misnotkun.
Við höfum fundið mikinn stuðning fólks og fyrirtækja í þrengingum síðustu vikna. Kirkjurnar hafa líka aukið framlög sín til
Hjálparstarfsins, jafnvel minnstu
sóknir sem glíma við fjárskort.
Við finnum að á þessu sviði vill
fólkið í landinu standa saman
um að hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Hjálparstarf kirkjunnar þakkar velvild í hug og verki.
Við vitum að þörfin mun aukast
á næstu mánuðum og vonumst til
að mega treysta á áframhaldandi
stuðning fólks og fyrirtækja.

Höfundur er verkefnastjóri hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar.
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hafa vegna kvótakerfisins endurspegla líka
þessi átök sem og nýlegur úrskurður Mannréttindanefndar Sameinuðu
þjóðanna um jafnræði
til veiða.

þeirri endurskoðun
sem nú fer fram á fjármálum þjóðarinnar verðHver á fiskimiðin?
ur að huga að því hvort
kvótakerfið hefur skilað
En hvað sem hinum
eiganda sínum – þjóðinni KARL V.
almenna borgara finnst
MATTHÍASSON
– eðlilegum arði. Auðæfi
um réttlæti þessa kerfis, er það enn við lýði. Það viðsjávar eru sameign þjóðarinnar
og hún á að fá fullan arð af eign
horf að handhafar kvótans séu
eigendur hans hefur hreiðrað
sinni.
Til að hamla gegn ofveiði var
um sig hjá þeim sjálfum og þeir
tekið upp aflamarkskerfi í hringverja hagsmuni sína með kjafti
nótaveiðum á síld árið 1975. Næstu
og klóm, jafnvel með þeim rökum
ár á eftir voru tvö önnur kerfi
að andstæðingar kerfisins vilji
prófuð, skrapdagakerfi og sóknrústa útgerðinni og koma fjölda
ardagakerfi. Þessi kerfi reyndust
fólks á vonarvöl. Margir hafa
hins vegar bent á þá staðreynd
misjafnlega og var því ákveðið
að taka upp aflamarkskerfi. Frá
að heilu byggðarlögin hafi misst
árinu 1984 var það samhliða sóknnæstum allan rétt til fiskveiða
arkerfi sem smám saman var látið
vegna kvótakerfisins.
víkja og er nú horfið með öllu.
Það sjónarmið að aflaheimildirnar séu meðhöndluð sem
Með vissum undantekningum
séreign handhafa þeirra stríðmá segja að stjórn fiskveiða hafi
ir gegn fyrstu grein laga um
byggst á sömu meginreglu allt frá
árinu 1984. Á því ári var kvótanstjórn fiskveiða, en hún er svona:
um að miklu leyti úthlutað í sam„Nytjastofnar á Íslandsmiðum
ræmi við aflareynslu skipa þrjú
eru sameign íslensku þjóðarinnár þar á undan. Kvótakerfið var
ar. Markmið laga þessara er að
lögfest til eins eða tveggja ára
stuðla að verndun og hagkvæmri
í senn fyrstu árin, en árið 1990
nýtingu þeirra og tryggja með því
var kerfið fest í sessi ótímabundtrausta atvinnu og byggð í landið. Rökin fyrir þessari breytingu
inu. Úthlutun veiðiheimilda samvoru þau, að slíkt skapaði stöðugkvæmt lögum þessum myndar
leika og öryggi í greininni.
ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir
Framsal á fiski
veiðiheimildum.“ Við þessa mótMeð fyrrnefndum lögum frá 1990
sögn getur þjóðin ekki búið!
var gerð önnur afdrifarík breytÝmsar röksemdir eru færðar
ing; kvótinn var gerður framfyrir því að arður af auðlindum
seljanlegur. Þeir sem kusu að
í höndum einkaaðila skili sér til
selja kvóta og snúa sér að öðru
viðkomandi þjóðar, m.a. að eigandinn hafi hag af því að nýta
fengu skyndilega mjög háar fjárhæðir upp í hendurnar, fjárhæðauðlindina sem best til lengri tíma
ir sem þeir fengu án eðlilegs
og að umframhagnaður komi því
vinnuframlags. Kvótinn var nú
að lokum fólkinu til góða. Aðrir
orðinn eins konar séreign sem
telja líklegt að í svona kerfi sitji
hægt var að kaupa, selja, leigja
eigendurnir einir að hagnaðinum.
og jafnvel veðsetja með óbeinÞeir skeyti lítt um eiganda auðum hætti. Kvótinn varð fljótlega
lindarinnar, þjóðina, eða jafnvel
mjög dýr. Útgerðir hafa jafnvel
um starfsfólk sitt þegar stórar
ákvarðanir eru teknar um sölu
talið hag sínum betur borgið með
því að leigja frá sér kvóta í stað
eigna eða hagræðingu.
þess að veiða fiskinn. Eigandinn,
Sáttaleiðin
þjóðin sjálf, hefur ekki fengið þá
peninga í hendur. Þetta háa verð
Aflamarkskerfið hefur reynst
sæmilega til að stjórna veiðum
hefur leitt til mikillar skuldasöfnunar útgerðar í landinu auk
á ýmsum fisktegundum. Eignarþess sem nýliðun í greininni er
hald útgerðanna á veiðiréttinum
nánast engin.
er hins vegar í algerri mótsögn
Þetta fyrirkomulag, að afhenda
við hagsmuni og vilja þjóðarinnar.
fáum aðilum stóran hluta auðÍ því felst ranglæti sem vegur að
linda þjóðarinnar, var umdeilt
mannréttindum og grefur undan
frá upphafi. Fjöldi breytinga á
búsetu á landsbyggðinni. Ég tel að
lögunum frá 1990 endurspeglar
sáttaleið þessa mikla deilumáls
felist í því að stjórnvöld gæti að
það. Á næstu átta árum eftir að
fullu eignarhalds á auðlindinni
kvótakerfið var fest í sessi voru
fyrir hönd þjóðarinnar og jafnekki færri en sex breytingar
gerðar á lögunum. Segja má að
ræðis útgerðarmanna til nýtingnú sé búið að breyta öllum greinar hennar. Þetta er hægt að gera
um upphaflegu laganna, nema
á grundvelli aflamarkskerfisins
þeirri fyrstu, en hún kveður á
og án þess að kollvarpa útgerð í
um eignarétt þjóðarinnar á auðlandinu.
lindinni. Ófáir dómar sem fallið
Höfundur er alþingismaður.

SELLERÍ og annað afskorið grænmeti á stilkum helst
frekar stökkt og ferskt ef skorna endanum er stungið í
bleyti. Í vatninu varðveitist bæði safi og bragð lengur.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Ragnhildur segir eðlilegt að henni þyki vænt um hjartahálsmenið frá móður sinni þar sem hún sé í raun Kani, en hún bjó í 18 ár í
Bandaríkjunum. „Við erum svo væmin!“ segir hún og hlær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hófst ﬂú nám í vélvirkjun
en laukst ﬂví ekki?

Á safn af sokkabuxum
Ragnhildur Magnúsdóttir, dagskrárgerðarkona á Bylgjunni, segist lítið spá í tísku en hefur hins vegar
gaman af ýmiss konar glingri. Sokkabuxur eru auk þess í miklu uppáhaldi og á hún þær í massavís.

Hefur ﬂú starfa› í greininni í fimm ár e›a lengur?
Vilt ﬂú ljúka námi í vélvirkjun?

Samskonar verkefni er veri› a› vinna í málarai›n, húsasmí›i,
matrei›slu, stálsmí›i og blikksmí›i.

Einn tveir og þrír 4.140

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400, frekari uppl‡singar er jafnframt hægt a› nálgast
á www.idan.is.
Rafrænar fyrirspurnir er hægt a› senda á radgjof@idan.is

„ Ég keypti þetta perluhárband á útsölu en ég er með æði
fyrir ódýru glingri, fylgihlutum og sokkabuxum. Síðan fékk
ég hjartahálsmenið frá móður
minni en mér þykir mjög vænt
um það,“ segir Ragnhildur Magnúsdóttir, dagskrárgerðarkona á
Bylgjunni.
„Ég hef helst safnað fylgihlutum í gegnum tíðina en auðvelt er
að breyta og skreyta með svoleiðis glingri,“ segir Ragnhildur og
brosir. „Auk þess hef ég takmarkaðan áhuga á að velta mér upp úr
tísku. Ég hef alltaf verið svolítil
strákastelpa og hef aldrei nennt
að leggja of mikla orku í að leita
að fötum,“ segir hún og bætir við
að hún kaupi einfaldlega það sem

henni þyki fallegt og sem hún hafi
efni á hverju sinni.
„Ég hef alltaf verið frekar glötuð í tískupælingum. Einu sinni
keypti ég Vogue-blað en það var
bara til að lesa viðtal,“ segir
Ragnhildur en viðurkennir að
vissulega hafi helstu tískustraumar áhrif. „Það þýðir samt ekki að
ég sækist eftir því að vita hvað er
í tísku heldur næ mér í það sem til
er í búðunum hverju sinni.“
Sokkabuxur eru í miklu uppáhaldi hjá Ragnhildi og segist hún
safna þeim eins og frímerkjum.
„Ég búin að koma mér upp ágætis sokkabuxnalager heima. Þessa
dagana er maður ekkert að kaupa
sér rosa mikið af fötum og þá er
ágætt að geta keypt sér eitthvað

ódýrara í staðinn eins og sokkabuxur,“ segir hún.
Auk þess að vera áhugamanneskja um sokkabuxur hefur Ragnhildur mikinn áhuga á kvikmyndagerð og hefur hún nú þegar gert
eina heimildarmynd, From Oakland to Iceland. Myndin var sýnd
í fimm vikur á MTV-vef Skandinavíu síðasta haust og á RÚV.
Einnig hefur Movieola tekið hana
til dreifingar í Kanada. „Myndin
segir frá ferðalagi íslensks/bandarísks plötusnúðs á heimaslóðir
eftir 25 ára fjarveru og hvernig
hann upplifir hip-hop menningu
Íslands. Plötusnúðurinn er reyndar bróðir minn en við ólumst upp í
Bandaríkjunum,“ segir hún.
hrefna@frettabladid.is

www.lyfja.is
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– Lifið heil

20%
% verðlækkun

NERVIDIX
DIX
Segðu BLESS
LESS við taugaóróa og stress. Upplifðu
innri frið og skýrari fókus – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.

1.494 kr.

20%
20
0%
% verðlækkun

DEPR
DEPRIDIX
RID
DIX
Segðu
u BLESS
B
við depurð og tómleikatilfinningu.
Finndu lífsorkuna á ný – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.

1.494 kr.

20%
2
0% verðlækkun

ENERGIX
ENERGIX
Segðu
Seg
ðu BLESS við orkuleysi. Örvaðu orkuflæðið
og einbeitinguna – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.

1.494 kr.

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir til 15. 2. 09

MJÚKIR FÆTUR og vel snyrtar tær eiga alltaf vel við. Ekki er til dæmis fallegt
að vera í opnum skóm við sparikjólinn ef ekki hefur verið hirt um fæturna lengi.

Grænir tónar
voru áberandi
á hátískusýningu Valentino.

Elstu lífstykkin (korsilett) sem
vitað er um eru frá 12. öld
og gerð úr járni. Þau urðu þó
ekki sjálfsagður hluti af klæðnaði kvenna fyrr en á endurreisnarskeiðinu en uppruni
þeirra er rakinn til stálbrynjanna sem voru herklæði
karlanna.
Tíska aldanna eftir Ásdísi Jóelsdóttur

NÝTT!!

Augnháralitur og augnbrúnalitur

Plokkari með ljósi
NORDICPHOTOS/GETTY

Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

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

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

Laugaveg 54,
sími: 552 5201

Litríkur
Valentino
Valentino Garavani settist í helgan stein á
síðasta ári. Á tískuvikunni í París voru því
sýnd föt eftirmanna hans, þeirra Pier Paolo
Piccioli og Maria Grazia Chiuri.
Fötin voru falleg, sniðin óaðfinnanleg og
saumaskapurinn eins og best verður á
kosið. Samt sem áður voru gagnrýnendur
ekki sáttir við hátískusýningu Valetinotískuhússins sem fram fór á tískuvikunni
í París á dögunum.
Valentino Garavani, upphafsmaður
tískuhússins, settist í helgan stein á síðasta ári en við honum tóku Pier Paolo
Piccioli og Maria Grazia Chiuri sem í tíu
ár hafa hannað fylgihluti fyrir Valentino.
Þótti fatalína þeirra, þótt falleg væri,
ekki ná að líta til framtíðar eins og
vonir stóðu til. Hinar klassísku Valentino-línur þóttu koma of berlega í ljós.
Þó bar á nokkuð öðru litavali en
vaninn er hjá tískuhúsinu. Voru
rauðir, grænir og sæbláir litir með
metaltónum áberandi. Þá voru hælar
skónna kubbslaga en ekki á pinnum
og ekki var veski nokkurs staðar að
sjá.
solveig@frettabladid.is
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ÚTSALA

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Mikil verðlækkun

Silkidraumar á sumarnótt

F

yrirtæki eru meira eða
minna að spara og skera
niður kostnað og á það
einnig við um fínustu
tískuhúsin. Chanel framlengdi til
dæmis ekki tvö hundruð skammtímasamningum um síðustu
áramót og sýndi ekki hátískuna
í þetta skiptið í Grand Palais,
sýningarhöllinni frægu sem er
frá Heimssýningunni í París í
byrjun tuttugustu aldar. Chanel
sýndi í sal nálægt Cambon-búðinni og skar verulega niður
gestalistann, hönnunin var undir
áhrifum japanskrar origamipappírsvinnu, látlausari og innhverfari en áður. Allt í hvítu á
tímum þegar farið er í gegnum
núllpunktinn og byrjað upp á
nýtt. Fjöldi minni spámanna eins
og Anne-Valérie Hash til dæmis
sýndu ekki að þessu sinni og
sagði hún það mikilvægasta að
starfólkið héldi vinnunni.
Svona mætti lýsa nýafstöðnum
hátískusýningum fyrir komandi sumar í París en það undarlega er að hönnunin var langt
frá því að vera undir merkjum
kreppunnar. Þar sannast líklega
sú gamla kenning að í alvarlegri
heimskreppu selst dýrasti lúxusinn betur enn nokkru sinni því
þeir sem hafa ráð á honum vilja
endilega sýna ríkidæmi sitt.
Þversögn sem virðist þó sanna
sig ef marka má hátískukjólana.
Christian Lacroix sagði fyrir
sína sýningu í Pompidou-safninu
kreppuna vera eins og grátt ský
yfir höfðum okkar og því sé ekki
á það bætandi með dapurlegum
hátískusýningum. Reyndar bætti

hann við að það væri kannski
ekki sanngjarnt en alltaf væru
til peningar. Sýning Lacroix var
einstaklega litrík, í barokkstíl en
með mjög stuttum kjólum. Líkt
og kjólar frá tímum Lúðvíks 14.
án neðriparta og fyrirsæturnar
allar með stífgreitt hár í ætt við
ballerínur.
Hjá Jean-Paul Gaultier vakti
athygli endurkoma fyrrverandi
toppmódels og hönnuðar á sýningarpallana, hinnar 51 árs
gömlu Inès de la Fressange, og
var hún í heldur betra formi
en jafnaldra hennar, Madonna.
Annars má spyrja hvort gegnsæju kjólarnir hafi verið tilraun
til að spara í efniskostnaði en
margir þeirra voru líkt og aðeins
væri um innralag að ræða.
Hjá Dior notaði Galliano handmálað silkiefni í efnismikla kjóla
undir áhrifum flæmsku málaranna Van Dycks og Vermeers
með fíngerðu blúnduefni sem
minnti á postulín.
Tískuhús Martins Margiela
var kannski það eina í takt við
tímann og sýndi eingöngu handunna vöru, stundum úr endurunnum og umhverfisvænum
efnum. Sérstaka athygli vakti
að þessu sinni smókingjakki úr
bréfþurrkum eingöngu og kjóll
úr 140 horn- og plasthárgreiðum.
Nánast enginn tískuhönnuðanna virtist því vera sammála
Karli Lagerfeld sem sagði á dögunum að tími hógværðar væri
runninn upp í tískuheiminum.
Að vanda eru það þeir litlu sem
fyrstir tapa í tískuheiminum.
bergb75@free.fr

Leikkonurnar samankomnar á frumsýningu myndarinnar He‘s just not that into
you.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fimm sætar
Tískumeðvituðu stjörnurnar
í kvikmyndinni He‘s just not
that into you, skörtuðu sínu
fegursta á frumsýningu myndarinnar.
Kvikmyndastjörnur eru tískufyrirmyndir margra og leikkonurnar
í myndinni He‘s just not that into
you eru þar engin undantekning.
Þær voru glæsilegar á að líta
þegar þær mættu á
frumsýninguna í Los
Angeles á dögunum.
Drew Barrymore
var stelpuleg í kjól
frá Lanvin, Jennifer Connelly var
í hátískukjól frá
Balmain. Nafna
hennar Aniston
var í klassískum
smóking frá
Burberry,
Ginnifer
G oodw i n í
stuttum appelsínugulum
kjól frá Bottega
Veneta og Scarlett Johansson, sem
hefur ávallt verið
veik fyrir blómamynstri, var í blómakjól frá Oscar de la
Renta.
- sg

20% auka afsláttur
af útsöluvörum.

w w w.vefta.is

Vefta • Hólagarði • S: 557 2010 • & Mjódd • S: 578 2051

LOKADAGAR
ÚTSÖLUNNAR
Winter Z.

Winter Z.

11933 51707

11823 52733

Litir: Svart, hvítt
Stærðir:
36 - 42 20.990

Litir: Svart, brúnt
Stærðir:
36 - 42 24.995

11.995

14.995

Gærufóðraðir

Loðfóðraðir

40% afsláttur

af öllum ecco
leðurstígvélum
KRINGLAN

SMÁRALIND

LAUGAVEGUR
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LANDAKORT sem ekki eru lengur í notkun geta til
dæmis verið skemmtilegur gjafapappír fyrir hina ævintýragjörnu. Þegar pakkað er inn er um að gera að láta
hugmyndaflugið bara ráða.

FERÐATÖSKUR Baðker með neonljósum

Baðker í öllum regnbogans litum með glimmeri og blikkandi neonljósum eru á meðal þess sem gefur að
líta í versluninni Yourstyle. Þar fást einnig marglita plastloft, veggskreytingar og munstraðar glerhurðir.

Verð frá 7.200 kr.

Í versluninni Yourstyle, sem var
opnuð í Ármúla um miðjan síðasta
mánuð, fást nýstárlegar lausnir
fyrir heimilið. Þar er höfuðáhersla
lögð á baðker, vaska og sturtubotna
sem fást í öllum regnbogans litum.
Hægt er að velja glimmerliti og
mismunandi granít í kerin og jafnvel neonljós sem skipta litum.
Af öðrum vörum má nefna veggmyndir sem geta verið allt að fjögurra metra háar og 30 metra langar. Með þeim er hægt að skreyta
heilu veggina með fjölskyldu- eða
landslagsmyndum svo dæmi séu
tekin.
„Við bjóðum einnig upp á margs
konar plastfilmur í loft. Þær fást
í háglans og hinum ýmsu perlulitum og eru skemmtileg tilbrigði við
hvítu loftin sem flestir eru með,“
segir Gústaf Kristján Gústafsson,
eigandi verslunarinnar, sem skiptir við verksmiðjur á Ítalíu, í Póllandi og Lettlandi. „Eins erum við
með svokallað Flake sprey sem er
nýjung hér á landi. Málningu er
þá úðað á vegg sem gefur fallega
áferð. Aðferðin gerir fólki einnig
kleift að skreyta hjá sér veggi með
frumlegu graffiti og munstri.
Þótt Gústaf leggi megináherslu á
baðherbergi og veggi þá fæst ýmislegt fleira sem er til þess fallið að

Fyrir dömur og herra.
Nýkomið úrval af vönduðum
kuldaskóm úr leðri, gæruskinnfóðraðir. Margar gerðir.
Dömuskór, verð
frá: 19.700.- til 21.700.Herraskór,verð
frá: 15.900. - til 24.775.-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Góðar ferðatöskur
á góðu verði

Eigendur verslunarinnar, þeir Gústaf
Kristján Gústafsson
og Ugis Janitens,
eru með ýmiss
konar baðker.

lífga upp á heimilið í versluninni.
Má þar nefna munstraðar glerhurðir og glerskilrúm af ýmsu
tagi. „Þá eru mósaíkflísar með
myndum væntanlegar auk þess
sem við tökum að okkur að hanna
eldhús. Eins erum við með hönnuð á okkar snærum sem fólk getur
leitað til.“
vera@frettabladid.is

Kerin fást í hinum ýmsu litum og jafnvel
með neonljósum sem skipta litum.

Stefán B. Jónsson á
Suður-Reykjum í Mosfellssveit var líklega fyrstur manna á Íslandi til að
leiða heitt vatn í hús til
sín til upphitunar um
1908. Erlendur Gunnarsson á Sturlureykjum í Borgarfirði leiddi hveragufu í
hús sitt um það bil þremur árum síðar.

www.visindavefur.is

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

- amerísk gæða heimilistæki

Þurrkari
- 10 kg -

Þvottavél
Topphlaðin
- 10 kg -

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS
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Með silfraðan uppsteyt
Vanalega er ekki til siðs að vera með uppsteyt, en nú þykir það
bera vott um góðan smekk og fágaðan lífsstíl.
„Skartgripalínan heitir Uppsteyt því í henni brjótum við upp
hefðbundna skartgripagerð en höldum okkur innan ráðandi
tískustrauma með eigin ákveðna stílbragði sem blómstrar eftir
óhefðbundnum leiðum,“ segir gullsmiðurinn Berglind Snorra,
sem einnig er húsgagna- og vöruhönnuður. Uppsteyt hannaði hún í samstarfi við hinn rómaða gullsmið Snorra Sigurðsson, en leiðir þeirra í skartgripahönnun lágu saman
hjá skartgripaframleiðandanum Jens, sem notið hefur fádæma vinsælda meðal þjóðarinnar í árafjöld og bæði
hafa hannað eðalskart fyrir.
„Uppsteyt olli heilmiklum uppsteyt þegar vörulínan
var sett í prufusölu um jólin og nokkrir vöruflokkar
seldust upp. Skartið er unnið úr silfri með
hvítagullshúð, sem hentar sérstaklega
vel íslenskum aðstæðum því síður fellur á það,“ segir Berglind um Uppsteyt sem inniheldur falleg sett
skartgripa fyrir dömur og karlmannlegt herraskart. „Eftir
störf mín sem gullsmiður hjá
Jens veit ég hvað fólk vill og
hvað er vinsælt. Uppsteyt hefur
því engin aldurstakmörk en er
Fagurt,
hugsað fyrir þá sem vilja skapa sér
sterkt og
sérstakan eigin stíl og karakter, því
öðruvísi fyrir
skartið er sannarlega ekki eitthvað sem
fólk sem vill standa
upp úr og vekja
vanalega sést.“ Uppsteyt fæst hjá Jens í
athygli fyrir eigin stíl
Kringlunni og í Leðurheimum á Barónsstíg
og karakter.
11a. Einnig á www.uppsteyt.is.
- þlg

Erna segist ganga mestmegnis út frá íslensku ullinni í hönnun sinni og leggur upp úr að nýta það hráefni sem til er í landinu.
MYND/EYÞÓR ÁRNASON

Skapað í sveitinni
Kurlproject Iceland er fatalína
sem hönnuð er af Ernu Óðinsdóttur klæðskerameistara sem
býr og starfar á Flúðum.

Játa landinu ást sína
„Við höfum fundið fyrir verulegri söluaukningu á bolunum hvort sem það stafar af því
að þessi hönnun fellur betur í
kramið en annað sem við höfum
gert eða af því að ferðamenn fá
einfaldlega meira fyrir aurana
sína en áður. Kannski bara sambland af hvoru tveggja,“ segir
Gísli Eysteinsson hjá fyrirtækinu How do you like Iceland,
sem hannar og selur áprentaða
boli og fatnað.
Nýjasta afurð fyrirtækisins eru áðurnefndir bolir með
slagorðunum How do you like
Reykjavík og How do you like
Iceland sem rokseljast að sögn
Gísla. Hann fer ekki leynt með
þá staðreynd að hugmyndina megi rekja til frasa eins
og How do you like New York
sem prentaðir eru á boli erlendis. „Við erum alls ekki að finna
upp hjólið, en erum að fara nýja
leið með „konseptið“. Höfum
til að mynda skipt hjartanu út

„Þetta er fyrsta línan mín undir
þessu vörumerki sem varð til síðasta vor,“ segir Erna Óðinsdóttir klæðskerameistari sem hannar
fatalínuna Kurlproject Iceland.
Enn eru fötin eingöngu fáanleg
hjá Ernu en til stóð að þau færu
í sölu. „Ég er með ágætis vinnustofu þar sem ég get tekið á móti
fólki en ég ætlaði að setja fötin í
sölu og var búin að fá beiðni um
að þau yrðu í þremur búðum. En
ég vil starfa ein og hef í raun ekki
annað eftirspurn vegna annríkis,“
segir hún einlæg. „Eftir sýninguna
Handverk og hönnun í haust jókst
eftirspurnin og hef ég haft mjög
mikið að gera síðan,“ segir Erna en
bætir við að líklega komi að því að
fötin fari í verslanir.
Erna segir að þótt hún búi og
starfi á Flúðum þá veigri fólk sér
ekki við að koma til hennar. „Fólk
gerir sér alveg ferð til mín og hér
er góður vinnufriður,“ segir hún.
Erna notar aðallega íslensku ullina
og segist ganga mestmegnis út frá
henni í hönnun sinni. „Ég blanda
líka ullinni við önnur efni eins
og bómull og nota hana í skraut

Áhersla er á Ísland og íslensk sérkenni á bolum frá fyrirtækinu How
do you like Iceland. MYND/ÚR EINKASAFNI

fyrir mynd af Íslandi sem ég
veit ekki til að hafi verið gert
áður. Ferðamönnum virðist líka
uppátækið; þeir virðast hrifnari
af þessum frösum en útúrsnúningum á íslenskum orðatiltækjum sem þarfnast auðvitað alltaf
útskýringa við.“
- rve

ENDURFUNDIR
31. janúar – 30. nóvember

Erna er klæðskerameistari að mennt og ber fallega sniðinn
fatnaðurinn sem frá henni kemur þess merki.

og pífur. Áherslan er hins vegar
á ullina og það að nýta hráefni
sem til er í landinu,“ segir hún og
bætir við: „Ég er mjög fastheldin
á að gera allt sjálf og handþrykki
skraut á fötin og prjóna efnin sjálf
í prjónavél.“
Erna reynir að gera fötin þannig
að þau klæði sem flesta. „Fólk er
alla vega í laginu en markmiðið
er að fötin séu klassísk og klæðileg en samt einstök,“ segir hún og
útilokar ekki að stækka við sig
og bæta við starfskrafti en segist aldrei myndu fjöldaframleiða

fötin. „Ég þarf að
vera með puttana í
þessu sjálf,“ segir
hún og brosir.
Er na verður
með sýningu í
Kirsuberjatrénu
10. til 30. mars
Erna þrykkir
næstkomandi
sjálf myndirnar
en helstu uppá fötin.
lýsingar um
Kurlproject
Iceland má finna
á vefsíðunni www.
kurlproject.is. -hs

Spennandi leikir og
verkefni fyrir fjölskyldur
og skólahópa!

SÝNING FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

Á sýningunni má sjá gripi sem fundust
við fornleifarannsóknir á mörgum helstu
sögustöðum þjóðarinnar sem styrktar
voru af Kristnihátíðarsjóði 2001–2005.
Suðurgata 41

·

101 Reykjavík

·

sími 530 2200

·

www.thjodminjasafn.is/endurfundir

·

Opið alla daga vikunnar nema mánudaga kl. 11–17
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Veljum
íslenskt

gott í dagsins önn...
Ömmu

flatkökur
Ömmu
spelt
flatkökur

Gunnar Örn Sigurðsson gítarsmiður að störfum á verkstæði sínu, Gítarsmíðar og viðgerðir. Hér heldur hann á tveimur gullfallegum, handsmíðuðum rafmagnsgíturum eftir sjálfan sig en þeir njóta mikilla vinsælda hjá íslenskum tónlistarmönnum.

Ömmu
kleinur

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Handbragð rokks og róls
Á spennandi gítarsmíðaverkstæði í Laugarnesinu verða
til hljómfagrir, öndvegisfínir
og rammíslenskir rafmagnsgítarar.

Ömmubakstur ehf.
Kársnesbraut 96a | 200 kópavogi | S: 545 7000

Veljum
íslenskt

„Ég hef haft brennandi áhuga á
gítarsmíðum síðan ég var smástrákur,“ segir gítarsmiðurinn Gunnar Örn Sigurðsson; sá
eini sem smíðar rafmagnsgítara
í lýðveldinu Íslandi. „Þegar ég
fór sjálfur að spila á tólfta árinu
fékk ég gefins forláta pikköppa úr
rafmagnsgíturum sem ég setti á
kassagítarinn minn og tengdi við
lampaútvarp til að fá aðeins meira
rokk og ról, en gítarsmíðar fyrir
alvöru og aðra hófust fyrir áratug,“ segir Gunnar sem lærði gítarsmíði kassa- og rafmagnsgítara

á spænsku eyjunni Formentera og
í Svíaveldi á sínum tíma.
„Það er mikill munur á smíði
kassagítara og rafmagnsgítara,
en það tekur mörg ár að verða
fullnuma í hvoru um sig,“ segir
Gunnar sem nú kennir smíði rafmagnsgítara á 100 tíma námskeiðum í Tækniskólanum og heldur
úti umfangsmiklu gítarviðgerðaverkstæði, en notar hverja lausa
stund til gítarsmíða.
„Þetta hefur gengið ljómandi
vel og nóg að gera. Margir áberandi gítarleikarar í tónlistarlífinu eiga og spila á handsmíðaða gítara frá mér,“ segir Gunnar en meðal margra á listanum
má nefna gítarsafnarann og stórsöngvarann Björgvin Halldórsson
og Ómar Guðjónsson í Jagúar.
„Gítararnir eru handsmíðaðir

frá grunni og nostrað við þá á alla
kanta. Ég smíða gjarnan kópíur
af frægum gíturum eins og Fender Stratocaster og Fender Telecaster, en ávallt með mínu skýra
handbragði. Hljómurinn stenst
fyllilega samanburð við gítara í
sama gæðaflokki og gott betur,
en verð á þeim er frá 200 upp í
300 þúsund. Dýrari týpur leynast
einnig innan um, eins og Telecaster-eftirlíking úr rósaviði sem er
hugmynd sótt í frægt atriði ofan
af þaki Abbey Road-stúdíósins í
Let it be-kvikmynd Bítlanna frá
1968 og var sérsmíðaður fyrir
George Harrison,“ segir Gunnar
sem selur gítara sína í hljóðfæraverslunum, ásamt því að sérsmíða
eftir óskum á verkstæði sínu.
Sjá nánar www.luthier.is.
- þlg

gott í dagsins önn... Skordýr munu spila undir
Gæða
kleinur

Orkukubbur

Gæðabakstur ehf.
Álfabakka 12 | 109 Reykjavík | S: 545 7000

Rás 1 heiðraði minningu tónskáldsins Olivier Messiaen með
ýmsu móti á hundrað ára fæðingarafmæli hans í fyrra. Staðið var
fyrir ýmsum tónleikum en auk
þess var pantað nýtt verk, flautukonsert. Íslenska tónskáldið og
flautuleikarinn Þuríður Jónsdóttir
var beðin fyrir verkinu.
„Í verkinu leika engisprettur
og krybbur frá meginlandi Evrópu stórt hlutverk,“ segir Þuríður um verk sitt Flutter. Þuríður
er menntuð í raftónlist og notar
upptökur með skordýrahljóðum
undir hljóðfæraleik sinfóníunnar. „Þetta voru hljóð sem heilluðu
mig mjög mikið og mér fannst þau
passa vel við flautuna,“ útskýrir
Þuríður og bendir á að Messiaen
hafi sjálfur fengið innblástur af
hljóðum fugla. „Þar sem verkið
er samið í minningu hans fannst
mér þetta passa vel.“
Skordýr virðast vera Þuríði
nokkuð hugleikin en hún hefur
áður samið flautuverk sem heitir
Eldflugur. Þuríður viðurkennir að
hún heillist af skordýrum og segir
þau algeng í draumum sínum. „Ég
á ágætt samband við skordýr og
er ekki hrædd við þau,“ segir Þuríður en henni finnst spennandi að
nota tæknina til að leyfa hljóðum

Flautukonsertinn Flutter eftir Þuríði Jónsdóttur verður frumfluttur af Sinfóníuhljómsveit Íslands í kvöld. Einnig verður flutt Turangalila-sinfónían eftir Olivier Messiaen.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þessara dýra að njóta sín jafnvel
með stórri sinfóníuhljómsveit.
„Það er gaman að tefla saman
smáum og stórum hljóðum á
jöfnum grundvelli,“ segir Þuríður og hlakkar til að heyra flautukonsertinn fluttan í fyrsta sinn í
kvöld.
Þetta er þó ekki í fyrsta sinn
sem sinfónían flytur verk eftir
Þuríði. Áður hefur verk hennar Flow and fusion verið flutt af
hljómsveitinni. „Maður er auðvitað þakklátur fyrir að fá tækifæri

til að heyra verkin sín flutt svona
stuttu eftir að þau eru samin,“
segir Þuríður en ekki er laust við
að hún sé eilítið stressuð fyrir
kvöldið. „Það er mikil spenna og
alltaf kvíði um að eitthvað fari
úrskeiðis.“
Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefjast klukkan 19.30 í
Háskólabíói. Auk flautukonserts
Þuríðar verður flutt stórverkið
Turangalila-sinfónía eftir Olivier
Messiaen.
- sg
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Cortes-bræður syngja með Óperukórnum
Tónleikar Óperukórsins í Reykjavík sem
haldnir verða sunnudaginn 8. febrúar
verða nokkurs konar ættarmót Cortesfjölskyldunnar. Þar fer fremstur Garðar Cortes sem hefur stjórnað kórnum
frá því hann stofnaði hann árið 1973.
Þá syngja synir hans tveir, þeir Garðar
Thór Cortes tenór og Aron Axel Cortes
baritón með kórnum.
Á dagskránni eru tvö verk eftir Giacomo Puccini en í lok síðasta árs voru
150 ár liðin frá fæðingu hans. Verkin

eru Messa di Gloria sem Puccini samdi
átján ára gamall og Requiem sem samið
var seint á árinu 1904 til að minnast
þess að fjögur ár voru liðin frá láti tónskáldsins Giuseppe Verdi. Ekki er vitað
til að Requiem Puccini hafi áður verið
flutt hér á landi.
Tónleikarnir verða í Aðventkirkjunni
við Ingólfsstræti í Reykjavík og hefjast
klukkan 17. Miðaverð er 2.500 krónur
og eru miðar seldir á midi.is og við innganginn.
- sg Bræðurnir Aron Axel og Garðar Thór Cortes syngja verk eftir Puccini.

Kjartan Ólafsson, formaður Tónskáldafélags Íslands, hlakkar til hátíðarinnar.
MYND/EINAR ÓLASON

Myrkir músíkdagar í febrúar
Tónlistarhátíðin Myrkir músíkdagar verður haldin á tímabilinu 6. til
13. febrúar næstkomandi. Hátíðin
hefur verið haldin frá árinu 1980.
Að tónlistarhátíðinni stendur Tónskáldafélag Íslands í samstarfi
við tónlistarfólk og -hópa með það
að markmiði að koma á framfæri
nýrri íslenskri samtímatónlist,
sem og annari áhugaverðri tónlist
hvaðanæva úr heiminum.
Myrkir músíkdagar eru vettvangur fyrir fjölbreytta þróun
í tónlist sem átt hefur sér stað á
undanförnum áratugum. Ár frá ári
hefur hátíðin stækkað og úrvalið
aukist. Margt af helsta tónlistarfólki landsins tekur þátt í hátíðinni
en opinber heimasíða hátíðarinnar er www.listir.is/myrkir. Þar má
fræðast nánar um dagskrá, flytjendur og tónskáld.
- hs
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Elíza Geirsdóttir Newman verður meðal
þeirra sem koma fram á Paddys í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Trúbatrixur í
Keflavík í kvöld
Tónlistarhópurinn Trúbatrixur
stendur fyrir tónleikum á Paddys
í Reykjanesbæ í kvöld.
Hópurinn fagnar þeirri grósku
sem nú á sér stað meðal íslenskra
tónlistarkvenna og eftir röð tónleika í vetur á Café Rósenberg
verður nú troðið upp í Keflavík.
Meðal þeirra sem fram koma eru
Frumpets, Nanna, Aðalheiður /
Girl in a dark room, Heiða Eiríks,
Myrra, Elíza Newman, Ragga og
Emma og Fríða Dís.
Allar flytja konurnar frumsamið efni svo eftir miklu er að
sækja fyrir unnendur íslenskrar tónlistar. Tónleikarnir hefjast klukkan 20 í kvöld á Paddys,
Hafnargötu 38 og er aðgangur
ókeypis.
Vefsíða Trúbatrix er www.
myspace.com/trubatrix.
- rat
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Fullunninn í Eyjum
Margir kannast við matvörurnar
frá Grími kokki en þar er einkum
um fiskmeti að ræða þótt líka sé
boðið upp á grænmetisbuff.
„Nýjast á markaðnum hjá
okkur er tilbúin humarsúpa sem
vakið hefur gríðarlega eftirtekt
og lukku. Svo framleiðum við til
dæmis plokkfisk, fiskbollur, gratíneraða ýsu með brokkolíi og mexíkósósu, fiskbuff, salsafisk, fiskborgara og litlar fiskbollur með
fyllingu. Svo erum við með ýmiss
konar grænmetisbuff,“ segir Grímur Þór Gíslason framkvæmdastjóri
fyrirtækisins, eða Grímur kokkur
eins og hann er oftast kallaður.
Allar uppskriftir eru frá Grími
og eru réttirnir fulleldaðir þannig
að nóg er að hita þá upp. „Þetta
hentar vel uppteknu fólki þar sem
maturinn er keyptur nánast tilbúinn. Í raun þarf bara að hita
hann og er hann tilbúinn á innan
við fimm mínútum,“ segir
Grímur.
Fiskbollurnar, sem eru
nú vi nsælasta varan
ásamt
plokkfiskinum,
eru

það fyrsta sem Grímur kokkur
framleiddi. „Fyrirtækið í núverandi mynd var sett á laggirnar
fyrir þremur árum en ég er búinn
að vera í þessu í áratug. Til að
byrja með var ég líka í veitingabransanum, veisluþjónustu og þess
háttar, en svo var bara orðið svo
mikið að gera þannig að ég sneri
mér alfarið að framleiðslunni,“
segir Grímur um fyrirtækið, sem
hefur stækkað verulega undanfarin ár.
Grímur kokkur er í Vestmannaeyjum þar sem framleiðslan fer
fram. „Í Vestmannaeyjum starfa
hjá okkur fjórtán manns. Miðað
við höfðatölu er þetta töluvert stórt
fyrirtæki. Hér fullvinnum við fiskinn, en það hefur mig lengi dreymt
um, og gengur vel. Svo erum við
líka með dreifingaraðila í Reykjavík,“ segir Grímur ánægður. - hs

Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur og varaformaður samtakanna Landsbyggðin lifi, segir umhverfið í dag kalla á grasrótarvinnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Farsæld til framtíðar
Plokkfiskurinn
og fiskbollurnar eru einna
vinsælust.

Hjá Grími kokki starfa fjórtán manns í Vestmannaeyjum og er fyrirtækið því frekar
stórt miðað við höfðatölu og lyftistöng fyrir samfélagið.
MYND/GRÍMUR KOKKUR

Félagasamtökin Landsbyggðin lifi ganga út á að efla
byggðirnar í landinu. Samtökin munu standa fyrir málþingi
á Akureyri um helgina um
tækifæri til atvinnusköpunar.
„Við beitum okkur fyrst og fremst
fyrir því að skjóta styrkari stoðum
undir landsbyggðina,“ segir Ragnar Stefánsson jarðskjálftafræðingur en hann er varaformaður samtakanna Landsbyggðin lifi.
Á laugardaginn fer fram málþing í Brekkuskóla á Akureyri
á vegum samtakanna þar sem
áhersla verður lögð á sjálfbærni,
mannauð og tryggt matvælaöryggi, ásamt og beinna lýðræði,
meiri samheldni og betra siðferði,
en verið hefur.
„Sumir hafa sagt að samtökin byggi á kjörorðinu Guð hjálpar
þeim sem hjálpa sér sjálfir,“ segir
Ragnar. „En það sem einkennir
samtökin er að boða fólk til funda
og ræða hvers konar atvinnutækifæri hægt er að byggja upp. Við
leggjum mikið upp úr því að fólk

Ragnheiður
tryggir ferskleikinn og gæðin

komi sjálft fram með hugmyndir
og þar liggur áherslan frekar en
beinlínis að sækja til yfirvalda um
styrki. Við viljum hvetja grasrótina til að taka sjálf af skarið. Félagasamtökin starfa líka þvert á
alla flokka því um þessi mál er fólk
sammála. Þó fólk rífist og sláist í
sveitarstjórnum þá nær það saman
um þetta óháð pólitík.“
Innan samtakanna Landsbyggðin lifi starfa almenn félög víða
um land. Ragnar segir starfsemina eins upp byggða; öll reyni félögin að glöggva sig á hvar tækifærin liggi á hverjum stað til atvinnusköpunar. Hann segir félögin
vera umræðuvettvang frekar en
framkvæmdavettvang og fari
ekki beinlínis sjálf út í aðgerðir.
Þeim hugmyndum og verkefnum
sem verða til er fylgt eftir af einstaklingum eða sveitarfélögum og
fyrirtækjum. Samtökin hafa sett
upp heimasíðuna www.landlif.is,
sem er hugsuð sem tengivettvangur margra vefmiðla af landsbyggðinni.
„Nú er einmitt umhverfið til að
fara af stað með fundaherferð um

MARKAÐURINN
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á www.visir
alla daga
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atvinnusköpun. Fólk hefur meiri
trú á grasrótarvinnu nú en áður
eftir að hafa haft svo mikla trú á
pólitíkusunum undanfarið og að
þeir geri hlutina fyrir okkur. Nú
vill fólk gera hlutina sjálft.“
Fyrsta málþingið fer fram
eins og áður sagði, næstkomandi
laugardag klukkan 11.30 í Brekkuskóla á Akureyri. Fleiri fundir
munu svo fylgja í kjölfarið víða
um land en föst dagskrá hefur ekki
verið ákveðin.
Meðal fyrirlesara á laugardaginn verða Páll Skúlason, prófessor
í heimspeki við Háskóla Íslands en
hann fjallar um ný tækifæri í sjávarútvegi, Hjörleifur Einarsson,
prófessor við Háskólann á Akureyri, fjallar um framtíð landbúnaðar – lífrænan iðnað og Guðrún
Þóra Gunnarsdóttir, deildarstjóri
ferðamála við Háskólann á Hólum,
flytur erindið Ferðaþjónusta til
farsældar. Stefnt er á að fyrirlestrarnir verði stuttir svo góður
tími verði fyrir almenna umræðu
og hugmyndir fái að njóta sín. Nánari upplýsingar er að finna á www.
landlif.is.
- rat

veljum íslenskt ● fréttablaðið ●
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Einhver besta uppspretta A- og D-vítamíns
Eyjólfur Friðgeirsson með vörur
frá Hollustu úr hafinu sem fást nú
líka á netinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hollusta í
netverslun
Matvörur frá fyrirtækinu
Hollusta úr hafinu ehf. er nú
líka hægt að nálgast á netinu
en vefverslunin nattura.is hóf
nýlega sölu á vörum frá því.
Hollusta úr hafinu vinnur
matvöru úr þara og á heimasíðu fyrirtækisins kemur
fram að þaranum er safnað í hreinum og ómenguðum
fjörum og er áhersla lögð á
verkun við bestu aðstæður.
Eitt af markmiðum fyrirtækisins er að endurvekja
þjóðlega hefð í matargerð og
stuðla að neyslu fólks á hollu
sjávarfangi. Einnig má nálgast vörurnar í verslunum,
meðal annars í Heilsuhúsinu,
Heilsubúðinni Góð heilsa gulli
betri, Heilsuhorninu á Akureyri og Fjarðarkaupum. - rat

Umbúðir hins nýja Murr-kattarmatar, en murr þýðir að mala.

Heilnæmur
kattarmatur
„Kettir eru sérhæfðustu
kjötætur á jörðinni og ekki
til sú kattartegund sem á sér
forsögu um að borða fisk,
enda þurfa þeir lífsnauðsynlega ensím og amínósýrur
úr kjöti, sem ekki finnast í
fiski,“ segir Þorleifur Ágústsson, dýralífeðlisfræðingur
og stjórnarmaður Murr ehf.,
sem í mars setur á markað
fyrsta kattarmatinn úr íslenskum kjötafurðum og sérsniðinn að líffræðilegri næringarþörf katta. „Íslendingar
búa við mikið dýraheilbrigði
og hafa aðgang að heilbrigðum sláturdýrum svo hráefnið er afbragð, en afurðir
hafa ekki verið nýttar nógu
vel til þessa. Við höfum því,
í samstarfi við SH-Afurðir á
Blönduósi og Norðlenska á
Akureyri, nýtt hráefni sem
stimplað er til manneldis
fyrir ketti og lagt upp með
að nota engin viðbætt aukaefni eða E-efni. Því er Murrkattarmatur lífrænn, náttúrulegur og rétt samsettur
miðað við daglega orkuþörf
dýrsins.“
- þlg

Eitt af því heilsusamlegasta sem Íslendingar láta inn fyrir sínar varir er
lýsi, hvort sem það er sopið af stút lýsisflösku eða innbyrt í pilluformi. Lýsi
er samheiti á fitu sem unnin er úr
sjávardýrum, en til eru margar gerðir af lýsi, eins og þorskalýsi, loðnulýsi, síldarlýsi, túnfisklýsi, háfalýsi,
hákarlalýsi og sardínulýsi, og meðan
enn voru stundaðar hvalveiðar við Ísland var einnig framleitt lýsi úr hval.
Þorskalýsi er ein besta uppspretta
A- og D-vítamína og var lengi notað til
að tryggja að almenningur fengi nægi-

legt magn af þessum vítamínum. Í lýsi
úr fiskum eru fitusýrurnar DHA og
EPA í flokki Omega-3 fitusýra. Þykir
nánast fullsannað að Omega-3 fitusýrur dragi úr líkum á hjarta- og
æðasjúkdómum, en rannsóknir hafa
verið gerðar víða um heim þar sem
áhrif DHA og EPA á liðagigt, þunglyndi, eyrnabólgu í börnum og elliglöp
voru skoðuð. Hefur áhugi manna líka
vaknað á DHA og jákvæðum áhrifum
þess á meðgöngu, fóstur, þroska heila
og taugakerfis og ýmsa geðræna sjúkdóma.
- þlg

Lýsi gerir augun falleg og hjartanu gott, svo fátt sé upp talið af heilsusamlegum eiginleikum þess.
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MATVÆLI verða alltaf að vera fersk þegar þau eru
fryst. Umbúðir eiga að vera þéttar og merktar síðasta
neysludegi. Ekki má þíða mat og frysta hann aftur.

Heiðarlegur ítalskur matur
Á veitingastaðnum Basil og Lime er allur matur búinn til frá grunni. Á það við um pastað og brauðið jafnt sem eftirréttina. Innan tíðar gefst gestum kostur á að skreyta dúka staðarins með vaxlitamyndum.
Veitingastaðurinn Basil og Lime opnaði í byrjun október en þar er hægt
að bragða ítalskan mat eins og hann
gerist bestur.
„Hér er allt heimalagað. Við búum
til pasta, brauð, sósur og deserta frá
grunni,“ segir eigandinn Óli Gísli
Sveinbjörnsson. „Ég kalla þetta heiðarlegan mat sem er auk þess á heiðarlegu verði en ég tók þann pól í hæðina að vera mjög varkár í verðlaginu.
Flestir pastaréttirnir eru undir tvö
þúsund krónum og er því ódýrara
koma hingað og fá sér pasta og hvítvínsglas en að kaupa sér skyndibita,“
fullyrðir hann.
Veitingastaðurinn er til húsa að
Klapparstíg 39 þar sem Pasta Basta
var á sínum tíma. Óli Gísli starfaði
þar á tíunda áratugnum og hefur leitast við að endurvekja það besta sem
staðurinn hafði upp á að bjóða.
„Ég er með nokkra rétti af síðasta
matseðlinum sem ég gerði á Pasta
Basta í kringum 1997 og það er gaman
að segja frá því að verðið er nánast
það sama og þá. Þá legg ég mikið upp
úr því að hafa staðinn hlýjan og kósí
og vil að hann höfði til sem flestra.
Hingað geta barnafjölskyldur komið
á mánudegi og fengið sér lasagna og
pasta með heimagerðri tómatsósu
alveg eins og pör og saumaklúbbar,“ segir Óli Gísli en frá því að hann
opnaði hefur verið mikið um að heilu
saumaklúbbarnir komi til að eiga góða
kvöldstund.
Óli Gísli segist lengi hafa gengið

FUSILLI PASTA
með kjúklingi og pestó FYRIR FJÓRA

Óli Gísli leggur áherslu á það að halda verðlaginu í skefjum og á milli 17 og 19 er börnum
yngri en sex ára boðið að borða frítt.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

með nafnið Basil og Lime í maganum.
Bæði hráefnin notar hann í matargerðina eftir því sem við á. „Þessi staður er
andstæðan við að vera skyndibitastaður og hér er hægt að fá rétti í líkingu
við þá sem fást á ítölskum sveitaveitingastöðum,“ segir Óli Gísli og nefnir réttinn Osso buco, sem tekur fjóra
til fimm tíma að elda, sem dæmi. Þá
var ég að enda við að verða mér úti um
ísvél til að geta gert ísinn á staðnum.
Eitt af því sem Óli Gísli hyggst end-

urvekja frá því að Pasta Basta var og
hét er að bjóða gestum að teikna á
borðin en það var ein af sérkennum
staðarins. „Innan tíðar mun
pappírsörkum verða komið
fyrir ofan á dúkum og geta
gestir dundað við að
vaxlita myndir í kringum diska og glös á
meðan þeir bíða eftir
matnum.“
vera@frettabladid.is

400 g fusilli pasta
(eða pasta að eigin
ósk)
3-400 g kjúklingakjöt, beinlaust og
skorið í bita.
200 g sveppir,
skornir í 4-6 bita
hver
½ l rjómi 36%
Smakkið til með
kjúklingakrafti, salti
og svörtum pipar úr
kvörn.

á pönnunni)
setjið þá sveppina
saman við og
steikið til viðbótar í
2-3 mínútur. Hellið
rjómanum saman
við og látið sjóða.
Smakkið til með
kjúklingakrafti.
Látið sjóða niður
um helming eða
þar til rjóminn
hefur þykknað
smá.

Byrjið á að steikja
kjúklinginn á
góðri pönnu
með smá
ólífuolíu.
Þegar
kjúklingurinn
er fallega brúnaður (2-3 mínútur,
fer eftir hitanum

Pastað
Setjið pastað
ávallt út í sjóðandi
saltað vatn. Farið
eftir uppgefnum
leiðbeiningum á
pakkanum um
suðutíma (getur
munað nokkrum
mínútum eftir

tegundum). Sigtið
allt vatnið vandlega frá og hellið
saman við kjúklinginn og sósuna.
Blandið vel saman
svo að sósan þeki
allt pastað.
Færið upp á disk
eða fat. Skreytið
með kirsuberjatómötum eða
góðum íslenskum
tómötum skornum
í bita. Hellið því
næst yfir þetta,
pestói, ferskum
rifnum parmesan
og nýmuldum
pipar úr kvörn.
Berið fram með
nýbökuðu brauði,
hvítvíni eða rauðvíni og salati ef vill.

07. Febrúar 2009

14. – 15. Febrúar 2009

Blind date

Valentínusarhelgi

Þorrablót einhleypra 25 ára og eldri.

Við bjóðum þér og þú býður makanum.

Matur, gisting, dinnertónlist og dansleikur
og morgunverður.
Verð: 10.900 kr. á mann

Gisting 3. rétta hátíðarkvöldverður, dinnertónlist,
dansleikur og morgunverður.
Verð fyrir ykkur bæði: 12.900 kr.

Hlíðarvegur 7 | 860 Hvolsvöllur | s: +354 487 8050 | fax: +354 487 8058 | hotelhvolsvollur@simnet.is | www.hotelhvolsvollur.is

Grafíska vinnustofan ehf. HH08-0128
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0-250 þús.

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

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

Skoðaður 2010

VW Transporter árg. ‘97 3ja manna,
langur. Tilboðsverð 190þ. S. 860 6610.
DODGE CHARGER SRT-8 ,árg.2006,
ek.13þús.km, 426hö, sjálfsk, leður lúga,
rafmagn, omfl, Mjög vel með farinn
gullmoli!! Ásett verð 5890þús.kr

HARLEY DAVIDSON DYNA WIDE GLIDE,
árg.2004, ek.2þ.mílur, Flott hjól!!
Tilboðsverð aðeins 1650þús.kr stgr!!!

Milljón í afslátt!

Tilboð 129 þús !!!! ny
skoðaður til 2010 100%
lán visa/euro

Allt að 100% lán í boði VW GOLF GL.
Árgerð 1997, ekinn 190 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 129.000. Bílabankinn
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is ny skoðaður til 2010

BMW 535D E60. Árgerð 2005, ekinn 61
þ.km, DÍSEL, Túrbó, eiðsla 9 litrar innanbæjar og mikill kraftur.Sjálfskiptur. Verð
6.850. þús TILBOÐ 5.850 þús ... 100%
lán ... Rnr.127246

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

TOPP BÍLL Á 165 ÞÚSUND

VW Vento 1.6 árg 97“ ekinn 160þ , bsk ,
vetrar og sumardekk , uppls 857-7245
Volvo S80 TURBO 20V, árg. 4/2002,
ek.99þús.km, sjálfsk, leður, rafmagn,
Dolby hljóðkerfi, innbyggður sími ofl.!!
Flottur bíll!! Ásett verð 1790þús.kr

Land Rover Freelander, árg.9/2001,
ek.90þús.km, beinsk, rafmagn, álfelgur,
Vél keyrð um 5000km,!! Topp bíll á
góðu verði!! Ásett verð 890þús.kr

Tilboð 1890 þús stgr !

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

VW Golf 1400 árg. ‘98 ek. 131þ. nýsk.
3ja dyra. Gott verð. S. 892 4624.
VOLVO V50 2,0 DÍSEL, árg. 4/2008,
ek.5200km, beinsk. 6 gíra, leður,
rafmagn, Einn hlaðinn aukabúnaði!!
Umboðsbíll og í ábyrgð!! Ásett verð
3900þús.kr, Listaverð hjá Brimborg
4490þús.kr

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

1-2 milljónir

Tilboð 990 þús 100% lán
í boði!

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

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

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

Ertu klár að koma þér á framfæri, Ef svo er kíktu þá á WWW.
THORMAKINGMONEY.COM

Sendibílar

Vaskbíll M. Benz 413 árg. ‘05, 20m3
kassi, 750kg lyfta. Verð 5,3. S. 663
9664.

Fellihýsi
Tilboð - 590 þús.

CHEVROLET TAHOE 4X4, árg. 2002,
ek.102þús.km, sjálfsk, leður, rafmagn,
Flottur jeppi á frábæru verði!!, Ásett
2100þús.kr, Tilboðs verð aðeins
1199þús.kr

Benz Vario með hillukerfi Frábær sem
verkstæði eða sölubíll. Góður í húsbíl.
2003 árg. Lítið keyrður. Tilboðsv. 2.450
þús. Uppl. í 821-7537.

Til sölu dökkgrár Toyota Aygo árgerð
2006. Beinsk. Fór á götuna í janúar
2007. Keyrður 21.000 km. Frítt í stæði í
Reykjavík, Visthæfur bíll Lítil eyðsla eða
um 5 á hundraði Yfirtaka á íslensku láni
sem stendur í 1.332.963,-kr. Afborgun
um 27.000,-kr. á mánuði Nýr Aygo
kostar 1.790.000,-kr. Upplýsingar gefur
Svanhildur gsm. 699 3799.

Fellihýsi Palamino Colt ‘05, 9 fet. Uppl.
í s. 693 1273, Hafsteinn.

Vinnuvélar

Til solu Opel vectra arg.03’ 2,2 bensin
150 ho 17’alufelg, spoiler og fl. Bara
yfirtaka a launi 1.240pus. ath.skifta
moguleg a odyrari Uppl. i s. 869-3473
Sja myndir a bilasolur.is
Ford EXPLORER Limited 4WD,
árg.12/2004, ek. 74þús.km, sjálfsk,
rafmagn, leður, stigbretti, loftkæling,
krómfelgur, omfl. Ásett verð 2890 þús.
kr, Tilboð 2550þús.kr stgr!!!

Tilboð 490 þús !!!!!!! möguleiki á 100%
láni Allt að 100% lán í boði KIA K2500
PALLBÍLL. Árgerð 2004, ekinn 129
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 935.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is ásett verð 935
þús

Bátasmiður eða sprautari með reynslu
af trefjaplöstun og undirbúningi fyrir
sprautun? Reynsla af bátarafmagni,
siglingatækjum og vélum æskileg. Fyrst
og fremst plastvinna og allsherjar verkstjórn á tíu manna kínversku teymi við
gera upp skemmtibát. Laun greidd í
erlendri mynt. Frítt fæði, húsnæði og
ferðalög. Þarf að geta byrjað strax, tekur
6-10 vikur og möguleiki á fleiri verkefnum. Vinnumál: enska . Áhugasamir
hafið samband á kristrunlind@gmail.
com

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.

Milljón í afslátt!

DODGE RAM 3500 QUAD ST/SLT.
44“ dekk , ekinn 40 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. SVAKALEGA FLOTTUR BÍLL
Verð 9.9. millj 1 milljón í afslátt 8,9 millj
Rnr.125290

Jeppar

Hyunday Starex H1, árgerð 2005, diesel, 9 manna, sjálfskiptur, nýleg tímareim, þjónustubók, viðhald mjög gott,
ekinn 155 þús., sk.’09, 100% lánað,
verð 1.350.000,- S. 821 6292.

2 milljónir +
Mjög góður Ford Focus Caravan 1.6,
rauður, 5 gíra. Árg. ‘00. Ek. 130 þ.km.
S. 616 2597.

Dökkgrár Rav 4 GX til söluÁrgerð 2006
Sjálfskiptur. Keyrðurum 30 þús km
Skyggðar rúður, dráttarkúla,gúmmímotta í skotti og heilsársdekk.Verð
3.400.000,-kr. Skoðum uppítöku
á ódýrari bíl. Upplýsingar í gsm 699
3799
Ford EXPLORER EDDIE BAUER 4WD,
árg.2004, ek. 90þús.km, sjálfsk, rafmagn, leður, bakkskynjarar, loftkæling,
omfl. Ásett verð 2490 þús.kr, Tilboð
1990þús.kr stgr!!!

SSANGYONG MUSSO Árgerð 1997
Ekinn 146 þ.km. Nýskoðaður, einn iegandi frá upphafi. Gott eintak. Verð 475
þús. S. 848 4490

www.snjokedjur.is

BETRI VERÐ í KREPPUNNI! Snjókeðjur
fyrir VINNUVÉLAR & VÖRUBÍLA. SKM
ehf. Bíldshöfða 16 (í porti) S: 517
8400.

Bílar óskast

Til sölu Case CX80 ca 9t árg. ‘06 sími
892 5855.

Kia K2500, árgerð 2006, vinnuflokkabíll, diesel, 6 manna, pallur, ekinn
52 þús., sk.’09, 100% lánað, verð kr.
1.590.000,-m.vsk. S. 821-6292.

CHEVROLET SILVERADO K1500 CREW
CAB 4X4, árg.10/2007, ek. 28þús.km,
sjálfsk, bensín, rafmagn, cd, loftkæling,
omfl., Ásett verð 3690þús.kr, Tilboð
2990þús.kr stgr!!!

Skoda Octavia Wagon 1,9 diesel 2005
ek. 98þ.km ný skoðaður, ssk. sumar og
vetrardekk á felgum. Verð 1790.000.Uppl. í síma 848 4490.

7 manna ódýr!

Hyundai Trajet 2.0 , 7 manna, nýskráður
10/02 , sjálfskiptur, einn eigandi , ek.
124þ.km, Rafm í rúðum og samlæsingum, hiti í sætum, kastarar, Nýlegir
demparar ofl. Rúmgóður fjölnotabíll.
Verð kr: 990þ.

Nú er tími notaðra bíla

Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2
- Sími 588-5300

Til sölu MAN 32-361 árg. ‘88 krani 45t
metrar sími 892 5855.

Óska eftir bíl fyrir ca. 50þ. má vera
jeppi. Verður að vera í góðu lagi og
helst sko. S. 864 9556.

Ford Transit árg03/04 15manna, ekinn
122 þús., diesel, sk.’09, 100% lánað,
verð kr. 2.260.000,- 821-6292
NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE CAB
MT SE árg.09/06, ek.46þús, beinsk,
Álfelgur, Dráttarbeisli, Líknarbelgir,
Plasthús, Ásett verð 2990 þús.kr. ,
Tilboð 2500þús.kr stgr!!!

Til sölu Benz 320C árg. ‘98 ek. 211 þús.
Mjög fallegur og góður bíll. V. 690 þús.
S. 615 0888 & 615 3252.

Óska eftir Ford Econline ‘91-’94 eða
sambærilegum bíl. Helst 6cc. Á sama
stað er til sölu Toyota Hiace ‘91 dísel
fjórhjóladrifinn. Nýleg kúpling, púst og
reimar. Góð dekk. Sk. ‘09 V. ca. 300
þús. Uppl. í s. 894 2009.

Til sölu Case 621 ca 13t árg. ‘90 sími
892 5855.

Vantar 5 dyra bíl, er með um 350 þús
staðgreitt. Eingöngu góðir bílar með
miklum afslætti koma til greina. Hafið
samband í síma 892 2831.

Wrangler Sahara

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

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

MM Pajero árgerð 1998, diesel 2,5
beinskiptur, 33“ ný nagladekk, sk.’10,
ekinn 215 þús.km., upptekin vél, 100%
lánað, verð kr. 680.000,- S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Er að leita að ódýrum en góðum bíl
má kosta allt að 300 þús. Uppl. í s.
820 9085.

DODGE MAGNUM R/T, árg. 2005,
ek.2þús.km, leður, topplúga, loftkæling, rafmagn, omfl, Mjög flottur bíll!!
Ásett verð 2980þús.kr, Tilboð 2500þús.
kr stgr!!!

Reunolt Clio ‘98 ek. 103 þús. sk. ‘10 5
gíra. Nagladekk. S. 891 9847.

Clio ‘98 sk. ‘10 v. 145 þús.

Óska eftir vel meðförnum fólksbíl
fyrir allt að kr. 250.000.- uppl. í síma
8931991

Subaru Impressa árg. ‘97 sk. ‘09. V.
150þ. Mazda 323 árg. ‘96 þarfnast viðg.
V. 80 þ. S. 861 1544 & 897 7564.

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

Nýl. vöru og dráttarbílar til sölu 8x4,
4x4, 6x6. Einnig véla og flatvagnar.
Ísl. fjárm. sk. mög. Uppl. s. 824 1840
Landsverk ehf.
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Bílapartar ehf S. 587
7659.

Fjármál

Tölvur

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is
Nýl. hjólaskóflur, „Búkollur“ valtari,
þjöppur, skotbómulyftari, ljósavélar, fleygar, ýmsar skóflur, ofl. til sölu.
Uppítaka mögul. Ísl. fjárm. Uppl. s. 824
1840. Landsverk ehf.

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

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.

Viðgerðir

Bátar
Óska eftir notaðri hældrifsbátavél Volvo
Penta eða eitthvað annað. 2-300 hö.
Uppl. í s. 661 9005 & 661 9007.

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

Bílaþjónusta

Húsaviðhald
Vandaðar tölvuviðgerðir

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000

Nudd
Fine end body massage. Any time! Tel.
869 8602

Útsala!

-Whole body massage. S.8411837

Hreingerningar

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.

Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar

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

Hjólbarðar

Óskast keypt

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn

Óska eftir notuðu rafpíanói; þarf að
vera létt og meðfærilegt. Uppl. í síma
845 5455, Hjalti.

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

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

Garðyrkja
Fellum og fjarlægjum tré, jarðvegsskipti
og almenn jarðvinna. Véló ehf. S. 823
7473 & 616 2698.

Tölvur

Trjáfellingar

Er tölvan biluð?

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

Önnur þjónusta

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

Snjómokstur fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Véló ehf. S. 823 7473 & 616
2698.

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

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

Bókhald

Óska eftir 17“ felgum 5x110 með eða
án dekkja. S. 899 6318.
4 stk dekk 175/70R13 á Sunny álf. á
20þ. 4 stk. dekk 185/65R14 á Escord
felgum á 10 þ. 4 stk Legacy álf. á 5þ.
S. 896 8568.

Varahlutir
Er að rífa Escord ‘98, Sunny 4x4, Sedan
Twin Cam árg. ‘92. Accent árg. ‘95.
Impreza árg. ‘97. Vinstra framljós á
BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai
Tuscon S. 896 8568.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar
ofl. S. 696 3969 og á www.ulfurinn.is

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

Búslóðaflutningar Stór
bíll. S. 692 7078
Millibíll S. 659 1047.

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

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.

Verslun

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

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

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.
Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Uppl. í síma 864 5920.

Byggingarfélag

Getur bætt við sig verkefnum bæði í
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni,
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.

Múrverktakar

Múrvertakar geta bætt við sig allt
alment múrverk eða múrviðgerðir.
Margt kemur til greina. S. 865 2782.

Iðnaður

Til sölu

Pípulagnir

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

Rafvirkjun

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

Ýmislegt

Húsaviðgerðir

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

Stífluþjónusta

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

Þjónusta

Til sölu tvíburakerruvagn, með svefnpokum og skiptitösku, ónotaður. Uppl.
849 8451.

Óska eftir ljósabekk. 899 0452

Gínur og 2 brúðarkjólar nr. 12 til sölu.
Uppl. í s. 692 8159.
Stór alvöru peningaskápur til sölu.( 1
tonn) Uppl í s 860 5580.
Básamottur, nótuð plastborð, plast í
fjárhús, (dallas) girðingar, járnrimla
girðingar, útileiktæki, hjólabrettarampar, og m.fl. www.johannhelgi.is S. 565
1048

Vinnuvélar

8

5. febrúar 2009 FIMMTUDAGUR

3-4 herbergja íbúð í 101
Rvk

Heilsuvörur

Húsnæði í boði

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

Herbergi í 101!
INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE
Level I: 4 weeks Md-Frd;
18-19:30 PM or 10-11:30
AM !

Til leigu fullbúið herbergi í
miðbæ Rvk. Aðgangur að baði
og eldhúsi, þvottahúsi og fríu
interneti. Laus strax. Á Besta
stað í bænum.
Upplýsingar í síma 661 7015 og
898 8685.

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.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

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

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

Leiguverð 25.500 á mánuði
Eigum eftir 5 einingar m/
aðgang að eldhúsi og snyrtingu
í fallegu umhverfi í Mosfellsbæ.
Mikið útsýni.
Upplýsingar Í síma 821 3767.

Þjónusta

Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari,
Bolholti 4. S. 892 3899.
Heilnudd Heilnudd. Uppl. í s. 616
7232.
Vinsælu Comfort ferðanuddbekkirnir.
Nokkrir eftir á gamla verðinu. Uppl.
8916447 Óli.

Exclusive tantra massage

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

Nudd - Japanska baðið

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.

Snyrting

Gisting
Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa
De Aro. Reykjavík, sv.101 Uppl. í s. 899
5863, www.helenjonsson.ws & www.
starplus.info

Fyrir veiðimenn
Miðfjarðará silungur.

Góð og skemmtileg á 3 stangir með
veiðihúsi. Uppl. í síma 824 6460 info@
midfjardara.is

Ýmislegt
Smart Motion hlaupastíls námsk hefst
10.2. í Egilshöll 4x www.smartmotion.
org

Til sölu

Ágætis trommusett fyrir byrjendur á
aldrinum 8-12 ára aðeins 15.000 þúsund hringið í síma 5811775

Hverfisgata 39

Herb. til leigu. Aðgangur að öllu. +
adsl. Svæði 105, leiga 33 til 35 þús. S.
693 4848.

4 herb. íbúð til leigu í Seljahverfi.
Íbúðin er á 1. hæð með stæði í bílageymslu. Laus stax. Leiga 110þ. Uppl.
í s. 892 9108.

Hátún RVK. 2 Herb. Allt ný uppgert.
Leiga 90,000. s 8924578 bjorgvin@
igl.is

Stórgott herb. með öaðgang að öllu.
Uppl. í s. 860 0360.

Til leigu 2-3 herb. íbúð með sérinngangi í 111. Uppl. í s. 867 9403.
107 Vesturbær. 70fm 2ja herb. íbúð.
Sérinng.Laus strax. Uppl.S. 6914898/6624573

Herbergi í Hafnarfirði

ÓDÝR STÓR OG FULLB.HERB.MEÐ
ADSL SAMEIGINL. ELDUNAR BAÐ
OG ÞVOTTAAÐST. SJÁ HOTELFLOKI.IS
BJARNI S.869-7799

Til leigu 5 herb. einbýlishús í Vogum,
Vatnleysuströnd. Leiga 100þ. á mán.
+ rafm. og hiti. Uppl. í s. 424 6421 &
869 6521.

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

20 fermetra skrifstofu
herb. Til leigu.

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

Til leigu 106fm 4 herb. íbúð í Rimahverfi,
Grafarvogi. Uppl. í s. 663 3300.

60fm nýtt einbýlishús á Vatnsenda í
Kóp. Má jafnvel hafa gæludýr. Laus
strax. Verð 100þús m/rafm. og hita.
Ekki húsaleigubætur. S. 893 2262

Ýmislegt

Nudd

Námskeið

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

Barnagæsla

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

Til leigu 4 herb sérhæð+2 lítil herb
kjallara. Í 105 Rkv.Uppl. í s. 821 0800.

2-3 herb. íbúð til leigu í Kóp. og stakt
herb. til leigu á sama stað. S. 581
2891.

Ökukennsla

AUPAIR Íslensk/Færeysk fjölskylda sem
býr í Tórshavn Færeyjum leitar eftir
aupair frá 1 apríl-1 ágúst. Börninn eru
tvö, 5 ára gömul stúlka en hún er í
leikskóla á daginn og 8 mánaða gamall
drengur. Yngri en 18 ára koma ekki
til greina. Turið og Arngrímur. addia@
kallnet.fo 00298 321288

Íbúð/herb. til leigu á svæði 104.
Apartments/Rooms for rent contact
number 661 4096 & 698 3211.

Herb. til leigu í Hfj. Öll aðstaða innifalin.
Eldhús, þvottahús, WC, sturta. Einnig
er TV og internet aðgangur. Uppl. í s.
895 8843.

Start 16/2, 16/3, 20/4 Level II: 7 w;
Md/Wd/Frd; 20-21:30: 16/2, 6/4. Level
III: 10 w Tsd/Thsd: 20-21:30: 17/2 ,
28/4. Level IV:10 w Sat/Sun 14-15:30:
21/2. Ármúli 5, s.5881169 - www.
icetrans.is/ice
HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is

Snotur 2ja herb. íbúð til leigu í
Seljahverfi. 80þ. á mán. Hiti og rafmagn
innifalið. Sér inng. Uppl. í s. 821 5702

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

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
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.

Glæsilegt herb. f. vandláta á frábærum
stað í 101 m. aðg. að eldh. & baðh. Allt
innif. + intern. Uppl. í s. 8656750.
Mjög falleg og nýlega uppgerð 2herb.
íbúð til leigu miðsvæðis í Hfj. Góð íbúð
fyrir par eða einstakl. Leiga 80 þús.
með hita og rafmagni. Uppl. í síma
848-7676
Herbergi á óðum stað í 101 (rétt hjá
Iðnskólanum) á 42þ til 54þ.Sameiginl.
eldhús, WC, þvottav + þurrkari, ADSL
mögul. s: 823 2937
115 fm verslunarhúsnæði við Lækjargötu
í Hafnarfirði til leigu. Bílastæðahús og
Vörumóttaka. Laus strax. S. 663 5791.
Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð,
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og internet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 6692.

2-3 Herbergja, 78fm íbúð á góðum stað
í hafnaf. Laus frá 1.mars kr 100þ. allt
innifalið! simi:6647412
TIL LEIGU Í GARÐABÆ Arnarás ehf hefur
til leigu eina 2ja herb íbúð 70 fm og
eina 3ja herb íbúð 100 fm Upplýsingar
í síma 565 9118
Herb. með húsgögnum. langtímaleiga
við Lokastíg, 101 Reykjavík. Kr 25þ.60þ. S. 861 4142 kl 8.00-16.00.
MOSFELLSBÆ 2ja herb. íbúð til leigu
frá 1.mars. Jarðhæð í einbýlish. 65m2.
Allt sér. Fylgir þvottavél,ísskápur,sjónvarp, stöð2, nettengi. 94.000 á mán.
Trygging 100 þús. s-8960415 Páll
Stúdíoíbúð og herb. með baðh. til leigu
í Stapahrauni 2, Hf. Eldh. þvottah, frítt
internet. S. 893 6060.

Leigjendur, takið eftir!

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

Húsnæði óskast
Þriggja manna fjölskyldu vantar til leigu
snyrtilega 4 herb. íbúð í póstnúmeri 107, 170 eða þar mjög nálægt.
Leigusamningurinn þarf að geta verið
allt að 2 ár. Áreiðanlegum greiðslum
og góðri umgengni heitið. S. 820 2646
& 856 7461.
Óskum eftir 4 herb í Rvk frá 1 mars,
jarðhæð og bíls er + Uppl í s 8600071
eða omar@trs.is
Einsaktl. óskar eftir 2 herb. eða studíóíbúð. Greiðslug. 40-60þ. + 1 mán.
fyrirfram. S. 846 9530.
2 herb. íbúð óskast til leigu. Uppl. sendist á david@verksjon.is & s. 694 1385.
Miðaldra karlmaður óskar eftir stutíóíbúð eða 2.herb. íbúð. Reglusamur með
öruggar greiðslur. Uppl. í s. 772 7690.
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Sumarbústaðir
Til sölu 1 hektari eignalóð í landi
Þórisstaða í Grímsnesi. Kalt vatn á
miðri lóð, hiti og rafm. við lóðamörk.
Verð 1500þ. Uppl. í s. 424 6421 &
894 4651.

Geymsluhúsnæði

Vááá!Ég fékk $844,26 við aðeins 10 klt
vinnu.Og ég hef sönnun fyrir því!Kíktu
á http://netvidskiptaskolinn.com strax
í dag!

Finnst þér gaman að
daðra við karlmenn ?

Rauða Torgið leitar samstarfs við yndislegar símadömur á aldrinum 20-40
ára. Góðir tekjumöguleikar, frjáls vinnutími. Nánari upplýsingar á www.chat.
is (atvinna).

geymslaeitt.is

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

www.buslodageymsla.is

Atvinna óskast
Vantar vinnu, get allt. 35 ára karlmaður
óskar eftir vinnu, allt kemur til greina, er
með meirapróf. Uppl í síma 8622288

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

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

geymslur.com

Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

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

Gisting

GISTING Í
KAUPMANNAHÖF TILBOÐ

"L¹SKËGABYGGÈ 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI (RUNNAMANNAHREPPI
3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI OG &LËAHREPPI

3AMKV¾MT MGR GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR   ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI
AÈALSKIPULAGSBREYTINGU
 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPUR "ÒÈARH¹LSLÅNA 
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ !ÈALSKIPULAGI 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPS   VEGNA "ÒÈARH¹LSLÅNU  ¹SAMT MEÈFYLGJANDI
UMHVERÙSSKÕRSLU &YRIRHUGAÈ ER AÈ REISA VATNSAÚSVIRKJUN VIÈ "ÒÈARH¹LS ¹SAMT  K6 H¹SPENNULÅNU FR¹ STÎÈVARHÒSI
VIRKJUNAR VIÈ AUSTANVERT 3ULTARTANGALËN AÈ SPENNUSTÎÈ VIÈ 3ULTARTANGAVIRKJUN (¹SPENNULÅNAN ER UM  KM Å HEILD OG ÖAR
AF ERU UM   KM INNAN 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPS OG FJALLAR BREYTINGIN EINGÎNGU UM ÖANN HLUTA
 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPUR 4ENGIVEGUR YÙR ¶JËRS¹
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ !ÈALSKIPULAGI 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPS   VEGNA F¾RSLU ¹ TENGIVEG YÙR ¶JËRS¹ ¥ GILDANDI
AÈALSKIPULAGI ER GERT R¹È FYRIR AÈ TENGIVEG FR¹ ¶JËRS¹RDALSVEGI YÙR ¶JËRS¹ AUSTAN ¶JËRS¹RHOLT OG INN ¹ ,ANDVEG -EÈ
BREYTINGUNNU ER BRÒARST¾ÈIÈ F¾RT UM  KM VESTAR OG F¾RIST VEGST¾ÈIÈ AÈ SAMA SKAPI OG ER NÒ GERT R¹È FYRIR AÈ VEGURINN
TENGIST ¶JËRS¹RDALSVEGI RÁTT VESTAN VIÈ ÖÁTTBÕLIÈ RNES 3AMSVARANDI BREYTING ¹ !ÈALSKIPULAGI 2ANG¹RÖINGS YTRA HEFUR
EINNIG VERIÈ AUGLÕST

3AMKV¾MT MGR GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR   ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI
DEILISKIPULAGSTILLÎGUR

Gista.is / S. 694 4314

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

!5',µ3).' 5- 3+)05,!'3-,
¥ 50036%)45- 2.%33µ3,5 /' &,«!(2%00)

Einkamál

Símaþjónusta
Spjalldömur

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

S. 908 6666.
opið allan sólarhringinn

 2EYKJAVELLIR  3UNNUÚÎT Å "L¹SKËGABYGGÈ $EILISKIPULAG LÎGBÕLIS
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FYRIR LÎGBÕLIÈ 3UNNUÚÎT LANDNR   3KIPULAGSSV¾ÈIÈ ER RÒMIR  HA OG LIGGUR UPP AÈ LANDI 2EYKJAVALLA
VESTAN 2EYKJAVALLAVEGAR ¥ TILLÎGUNNI ER GERT R¹È FYRIR TVEIMUR RÒMLEG   HA FRÅSTUNDAHÒSALËÈUM AUK ÖESS SEM GERT R¹È FYRIR BYGGINGARREIT
UTAN UM NÒVERANDI ÅBÒÈARHÒS OG GERT R¹È FYRIR ST¾KKUN ÖESS UPP Å ALLT AÈ  FM BYGGINGARREIT FYRIR ALLT AÈ  FM SKEMMU BYGGINGARREIT
FYRIR  FM GRËÈURHÒS OG BYGGINGARREIT FYRIR TVÎ SM¹HHÕSI
 (¾ÈARENDI Å 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI $EILISKIPULAG FRÅSTUNDABYGGÈARINNAR &OSSVELLIR
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈARINNAR &OSSVELLIR Å LANDI (¾ÈARENDA Å 'RÅMSNESI 3KIPULAGSSV¾ÈIÈ ER UM  HA AÈ ST¾RÈ OG
LIGGUR UMHVERÙS (¾ÈARENDAL¾K SUNNAN "ÒRFELLSVEGAR 'ERT ER R¹È FYRIR  LËÈUM ¹ BILINU   TIL   HA ÖAR SEM HEIMILT VERÈUR AÈ REISA
 FM FRÅSTUNDAHÒS OG  FM AUKAHÒS EN H¹MARKSNÕTINGARHLUTFALL M¹ ÖË EKKI FARA UPP FYRIR 
 (LÅÈ Å 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI $EILISKIPULAG FRÅSTUNDABYGGÈAR
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR Å LANDI (LÅÈAR Å 'RAFNINGI 5M ER AÈ R¾ÈA UÖB  HA SPILDU ÖAR SEM GERT ER R¹È FYRIR  LËÈUM
¹SAMT OPNU SV¾ÈI VEGST¾ÈUM STÅGUM OG LEIKSV¾ÈI ,ËÈIRNAR ERU ¹ BILINU     HA AÈ ST¾RÈ .ÕTINGARHLUTFALL LËÈA ER   OG HEIMILT AÈ
BYGGJA  FRÅSTHÒS OG ALLT AÈ  FM AUKAHÒS ¹ HVERRI LËÈ
 SËLFSSTAÈIR )) Å 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI $EILISKIPULAG FRÅSTUNDABYGGÈAR
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDAHÒSALËÈA Å LANDI SËLFSSTAÈA )) 3KIPULAGSSV¾ÈIÈ ER UM  HA AÈ ST¾RÈ OG AFMARKAST AF LANDAMERKJUM
VIÈ SËLFSSTAÈI  FR¹ ÖJËÈVEGI NR  ¶JËRS¹RDALSVEGI OG NORÈUR FYRIR ÅBÒÈARHÒS SËLFSSTAÈA ) OG )) ¥ TILLÎGUNNI ER GERT R¹È FYRIR  FRÅSTUNDA
HÒSALËÈUM OG ERU  AF ÖEIM  HA AÈ ST¾RÈ EN  UM  HA !UK FRÅSTUNDAHÒSALËÈA ER GERT R¹È FYRIR SKËGR¾KTARSV¾ÈI Å SAMR¾MI VIÈ SAMNING
VIÈ 3UÈURLANDSSKËGA

Atvinna í boði
Óska eftir verktaka vönum smíðum
og viðhaldsvinnu. Uppl. í s. 892 8647,
Ragnar.

 +ÅLHRAUN Å 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI "REYTING ¹ FRÅSTUNDABYGGÈINNI SHILDARMÕRI
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR VIÈ SHILDARMÕRI Å LANDI +ÅLHRAUNS ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ LËÈIN RHRAUNSVEGUR NR 
ST¾KKAR ÒR  FM Å  FM OG RHRAUNSVEGUR NR  ST¾KKAR ÒR  Å  FM %KKI ERU GERÈAR BREYTINGAR ¹ SKILM¹LUM SV¾ÈISINS

Opal Seafood óskar eftir manneskju
til kynningarstarfa í verslunum. Þarf
að vera vel máli farin, snyrtileg, stundvís og hafa aðlaðandi framkomu. Um
hlutastarf er að ræða. Góð laun í boði.
Áhugasamir sendi umsókn á opal@
opal.is

 6OTAMÕRI  Å 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI $EILISKIPULAG FRÅSTUNDAHÒSALËÈAR
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDAHÒSALËÈAR ÒR LANDI 6OTUMÕRAR  ¹ 3KEIÈUM ,ËÈIN ER   HA AÈ ST¾RÈ OG ER STAÈSETT VIÈ ¶JËRS¹ SUÈAUSTAN
VIÈ B¾INN 6OTAMÕRI (EIMILT VERÈUR AÈ REISA ALLT AÈ  FM FRÅSTUNDAHÒS
 3TËRA (OF Å 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI %NDURSKOÈUN DEILISKIPULAGS FRÅSTUNDABYGGÈAR
4ILLAGA AÈ ENDURSKOÈUN DEILISKIPULAGS FRÅSTUNDABYGGÈAR Å LANDI 3TËRA (OFS 5PPHAÚEGT SKIPULAG ER FR¹  EN HLUTA ÖESS VAR BREYTT Å JÒLÅ
 -ARKMIÈ ENDURSKOÈUNAR ER AÈ AFMARKA LËÈIR Å SAMR¾MI VIÈ HNITSETNINGU AUKA FRAMBOÈ LËÈA OG BREYTA SKILM¹LUM Å SAMR¾MI VIÈ
ÖAÈ SEM TÅÈKAST Å ÎÈRUM FRÅSTUNDAHÒSAHVERFUM Å DAG ,ËÈIRNAR ERU  TALSINS OG ÖAR AF ERU  BYGGÈAR

Nýr veitingastaður sem býður uppá
hollan og framandi matseðil, vantar
starfsfólk í þjónustu og aðstoð í eldhúsi. Áhugasamir sendi inn umsóknir á
haukvi@gmail.com

 "ITRA Å &LËAHREPPI $EILISKIPULAG FRÅSTUNDABYGGÈAR OG 'OLFVALLAR
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDBYGGÈAR OG GOLFVALLAR Å LANDI "ITRU Å FYRRUM (RAUNGERÈISHREPPI ¥ TILLÎGUNNI FELST AÈ GERT ER R¹È FYRIR 
FRÅSTUNDAHÒSALËÈUM AUK  HOLU GOLFVALLAR 4ILLAGAN ER Å SAMR¾MI VIÈ ¹ÈUR AUGLÕSTA BREYTINGU ¹ AÈALSKIPULAGI SEM SVEITARSTJËRN HEFUR
SAMÖYKKT EN HEFUR EKKI HLOIÈ ENDANLEGA STAÈFESTINGU  ,ËÈIRNAR ERU ¹ BILINU    HA AÈ ST¾RÈ OG MIÈAST H¹MARKSBYGGINGARMAGN HVERRAR
LËÈAR VIÈ NÕTINGARHLUTFALLIÈ  ÖAR AF M¹ AUKAHÒS AÈ H¹MARKI VERA  FM

Auglýsi eftir fólki í allar stöður á veitinga
og skemmtistað í miðborginni. Enga
umsækjendur undir 22 ára. S. 895 5010
milli kl. 12-17.

Fasteignir

 +L¾NGSSEL Å &LËAHREPPI $EILISKIPULAG TVEGGJA ÅBÒÈARHÒSALËÈA
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI TVEGGJA T¾PLEGA   HA LËÈA ÒR JÎRÈINNI +L¾NGSSEL LANDNR   ,ËÈIRNAR KALLAST +L¾NGSSEL  OG  OG ¹ B¹ÈUM
ÖEIRRA ER GERT R¹È FYRIR BYGGINGARREIT FYRIR ÅBÒÈARHÒS OG ÒTIHÒS !ÈKOMA AÈ LËÈUNUM ER UM HEIMKEYRSLU AÈ +L¾NGSSELI
 3YÈRI 'EGNISHËLAR "IRKILAND Å &LËAHREPPI $EILISKIPULAG NÕBÕLIS
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FYRIR "IRKILAND LANDNR  Å &LËAHREPPI SEM SKIPT VAR ÒR LANDI 3YÈRI 'EGNISHËLA 'ERT ER R¹È FYRIR AÈ BYGGJA ALLT
AÈ  FM ÅBÒÈARHÒS ¹SAMT BÅLSKÒR OG ALLT AÈ  FM SKEMMU SEM RÒMA ¹ HESTHÒS OG ÖJ¹LFUNARAÈSTÎÈU

3AMKV¾MT MGR GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR   ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI
DEILISKIPULAGSBREYTINGAR
 !USTUREY ) Å "L¹SKËGABYGGÈ "REYTING ¹ SKILM¹LUM FRÅSTUNDABYGGÈAR
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ SKILM¹LUM FRÅSTUNDABYGGÈAR Å LANDI !USTUREYJAR ) ¹ BÎKKUM !PAVATNS ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ ¹ HVERRI LËÈ VERÈI HEIMILT
AÈ REISA EITT FRÅSTUNDAHÒS OG EITT AUKAHÒS ÖANNIG AÈ H¹MARKSNÕTINGARHLUTFALL VERÈI  (¹MARKSST¾RÈ AUKAHÒSS M¹ ÖË AÈ H¹MARKI VERA
 FM ¶¹ ER GERT R¹È FYRIR AÈ M¾NISH¾È HÒSA ¹ ÎLLUM FRÅSTUNDAHÒSALËÈUM MEGI VERA ALLT AÈ  M FR¹ JÎRÈU

4IL SÎLU

 NÕ EINBÕLISHÒS ¹SAMT HESTHÒSI
.ESVEG  OG  (ÎFNUM ERU STUTT FR¹ ALLRI ÖJËNUSTU 3T¾RRA
HÒSIÈ ER FM -INNA HÒSIÈ ER FM 6EGLEG GIRÈING ALLT Å KRING
&R¹B¾R AÈSTAÈA FYRIR SJ¹LFST¾ÈA ATVINNUSTARFSEMI (UNDAR¾KT FER
ÖAR FRAM NÒNA GETUR FYLGT MEÈ 3NIÈUGT T¾KIF¾RI FYRIR  FJÎLSK
6ERÈ  M

5PPL Å S 

Til leigu

 "ÎÈMËÈSSTAÈIR Å "L¹SKËGABYGGÈ "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR ÒR LANDI "ÎÈMËÈSSTAÈA ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ LËÈINNI "JARKARHÎFÈI VERÈI SKIPT Å ÖRJ¹R
LËÈIR Å STAÈ ÙMM SKV GILDANDI SKIPULAGI OG AÈ HÒS INNAN SV¾ÈISINS VERÈI  Å STAÈ FJÎGURRA ¶¹ ER EINNIG GERT R¹È FYRIR AÈ HEIMILT VERÈI AÈ REISA
ALLT AÈ  FM HÒS ¹ HVERRI LËÈ AUK  FM GEYMSLU
 %FRI 2EYKIR Å "L¹SKËGABYGGÈ %NDURSKOÈUN DEILISKIPULAGS FRÅSTUNDABYGGÈA
4TILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR Å LANDI %FRI 2EYKJA !È ST¾RSTUM HLUTA ER UM AÈ R¾ÈA ENDURSKOÈUN ¹ SKIPULAGI ELDRA
HVERÙS ÖAR SEM ALLAR LËÈIRNAR HAFA VERIÈ M¾LDAR UPP OG HNITSETTAR ¶¹ ERU INNAN SV¾ÈISINS LËÈIR DEILISKIPULAGS SEM AUGLÕST VAR FYRIR NOKKRUM
¹RUM EN KL¹RAÈIST EKKI MEÈ AUGLÕSINGU Å B DEILD STJËRNARTÅÈINDA ¶ESSAR LËÈIR VORU ÖË STOFNAÈAR OG MARGAR ÖEGAR BYGGÈAR !È AUKI B¾TAST
VIÈ NOKKRAR LËÈIR SEM EKKI HAFA ¹ÈUR VERIÈ INNAN DEILISKIPULAGS ¶¹ ER GERT R¹È FYRIR AÈ BREYTINGU ¹ SKILM¹LUM TIL SAMR¾MIS VIÈ AÈLIGGJANDI
HVERÙ
 ²THLÅÈ Å "L¹SKËGABYGGÈ "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR VIÈ 'UÈJËNSHVAMM
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI LËÈA VIÈ 'UÈJËNSHVAMM   Å ²THLÅÈ ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ EIN LËÈ B¾TIST VIÈ AUK ÖESS SEM AFMÎRKUN
OG ST¾RÈ FJÎGURRA LËÈA BREYTIST LÅTILLEGA
 ²THLÅÈ Å "L¹SKËGABYGGÈ "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR D¾LUSTÎÈ VIÈ 3KARÈAVEG
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR Å ²THLÅÈ SEM FELST Å AÈ GERT ER R¹È FYRIR LËÈ UNDIR ALLT AÈ  FM D¾LUSTÎÈ VIÈ 3KARÈAVEG
RÁTT -IÈBRÒN
 (RAUNBORGIR Å 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR FYRIR SV¾ÈI ! OG "
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI ¹ SV¾ÈI ! OG " Å (RAUNBORGUM Å 'RÅMSNESI &YRIR SV¾ÈI " FELST BREYTINGIN Å SKILM¹LABREYTINGU ÖANNIG AÈ
HEIMILT VERÈI AÈ REISA  FM FRÅSTUNDAHÒS OG  FM AUKAHÒS ¹ HVERRI LËÈ Å STAÈ  FM OG  FM .ÕTINGARHLUTFALL M¹ ÖË EKKI VERA H¾RRA EN
  SV¾ÈI ! ER GERT R¹È FYRIR SAMB¾RILEGUM SKILM¹LABREYTINGUM AUK ÖESS SEM GERT ER R¹È FYRIR  NÕJUM LËÈUM OG AFMARKAÈAR ERU SÁR
LËÈIR UTAN UM ORLOFSBÒSTAÈI
 +LAUSTURHËLAR Å 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI "REYTING ¹ SKILM¹LUM ! " OG # GÎTU
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ SKILM¹LUM DEILISKIPULAGS FRÅSTUNDABYGGÈAR VIÈ ! " OG # GÎTU Å LANDI +LAUSTURHËLA ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ ¹ HVERRI LËÈ
VERÈI NÒ HEIMILT AÈ BYGGJA FRÅSTUNDAHÒS OG AUKAHÒS ÖANNIG AÈ NÕTINGARHLUTFALL VERÈI AÈ H¹MARKI  !UKAHÒSIÈ M¹ ÖË AÈ H¹MARKI VERA
 FM AÈ ST¾RÈ

3KIPULAGSTILLÎGURNAR LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU VIÈKOMANDI SVEITARFÁLAGS OG HJ¹ EMB¾TTI SKIPULAGSFULLTRÒA UPPSVEITA RNESSÕSLU $ALBRAUT 
,AUGARVATNI ¹ SKRIFSTOFUTÅMA FR¹  FEBRÒAR TIL  MARS  !È AUKI ER H¾GT AÈ N¹LGAST TILLÎGURNAR ¹ VEFSLËÈINNI HTTPWWWSVEITIRISSKIPULAGS
FULLTRUIAUGLYSINGAR !THUGASEMDUM VIÈ SKIPULAGSTILLÎGUNA SKULU BERAST TIL SKIPULAGSFULLTRÒA UPPSVEITA RNESSÕSLU Å SÅÈASTA LAGI  MARS  OG
SKULU Ö¾R VERA SKRIÚEGAR (VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA INNAN TILSKILINS FRESTS TELST VERA SAMÖYKKUR HENNI

0ÁTUR )NGI (ARALDSSON
3KIPULAGSFULLTRÒI UPPSVEITA RNESSÕSLU OG &LËAHREPPS

26

5. febrúar 2009 FIMMTUDAGUR

KARL SIGURBJÖRNSSON, BISKUP
ÍSLANDS, ER 62 ÁRA Í DAG.

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

Önnu Ástu Georgsdóttur
Laugarnesvegi 89, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, fyrir alla umönnun og hlýhug.
Halldór Steinþórsson
Steinþór Steinþórsson
Georg Steinþórsson
Margrét Steinþórsdóttir

Bryndís Kristjánsdóttir
Sigríður Erna Valgeirsdóttir
Susan P. Dunning
Kristinn Klemenzson

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Dagbjartur Jónsson
Álakvísl 106, 110 Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi, mánudaginn
2. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.
Ingibjörg Auður Ingvarsdóttir
Dagrún Dagbjartsdóttir
Viktoría Dagbjartsdóttir
Inga Hanna Dagbjartsdóttir
Þóra Jóna Dagbjartsdóttir
Dagbjartur Vigfús Dagbjartsson
Ellen Árný Barnes
barnabörn og barnabarnabörn.

Halldór Jónsson
Júlíus Þór Júlíusson
Jónas J. Hallsson
Hlynur Hjörleifsson

„Egg er viðkvæmt og brothætt. Eins og lífið. Boðskapur páskanna er krafa
um lotningu fyrir lífinu! Við
sköpum ekki líf. Við getum
ekki skapað eitt einasta
lóuegg. En við eigum auðvelt með að brjóta það!“
Áður en Karl Sigurbjörnsson
varð biskup þjónaði hann sem
sóknarprestur í Hallgrímssókn í Reykjavík.

Jeffrey Barnes
timamot@frettabladid.is

Elskulegur maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Magnús St. Magnússon
pípulagningameistari í Hafnarfirði,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi 30. janúar,
verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
föstudaginn 6. febrúar kl. 13.00.
Guðrún E. Guðmundsdóttir
Sigríður Harðardóttir
Margrét Magnúsdóttir
Sigríður Magnúsdóttir
Einar Gylfason
Guðmundur Magnússon
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðbjörg Einarsdóttir
frá Drangsnesi,
áður til heimilis að Hvassaleiti 58,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir mánudaginn 2. febrúar.
Jarðarförin auglýst síðar.
Halldóra Hallfreðsdóttir
Gunnar Guðmundsson
Hanna Hallfreðsdóttir
Hjálmar Haraldsson
Einar Hallfreðsson
Margrét Ingólfsdóttir
Bjarni Hallfreðsson
Gerður Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
FRAMSÝNN FRUMKVÖÐULL Birgir fer fögrum orðum um föður sinn,

Otto B. Arnar, sem stofnaði fjölskyldufyrirtækið fyrir 90 árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Georg Jónsson
blikksmíðameistari,
Bólstaðarhlíð 45, Reykjavík,

lést á heimili sínu föstudaginn 30. janúar.
Útförin verður auglýst síðar.
Jóel H. Georgsson
Eyjólfur Georgsson
Guðm. Birgir Georgsson
Helga U. Georgsdóttir
Edda J. Georgsdóttir
afabörn og langafabörn.

Eygló F. Guðmundsdóttir
Dong Qing Guan
Hafsteinn Vilhelmsson
Albert Pálsson

OTTO B. ARNAR EHF.: ER 90 ÁRA
Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Magnús Kristinn
Finnbogason
vélstjóri, Álfhólsvegi 151, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítala Landakoti föstudaginn
30. janúar. Útförin fer fram frá Digraneskirkju
föstudaginn 6. febrúar klukkan 13.00.
Erlendur Magnússon
Steinunn Hlín Guðbjartsdóttir
Kristín Magnúsdóttir
Lárus Pálmi Magnússon
Sonja Lampa
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskaði eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi,

Ástkær systir okkar,

Óttar Bjarkan Bjarnason

Guðríður Sveinsdóttir

bakarameistari,

lést laugardaginn 31. janúar á gjörgæsludeild
Landspítalans við Hringbraut. Útförin fer fram frá
Hjallakirkju föstudaginn 6. febrúar kl. 15.00.
Guðrún Ásgerður Sölvadóttir
Róbert Óttarsson
Selma Barðdal Reynisdóttir
Rebekka Óttarsdóttir
Ögmundur Arnarson
Þuríður Óttarsdóttir
Eygló Þóra Óttarsdóttir
Heimir Sverrisson
Pálmi Bjarni Óttarsson
og afabörn.

Kleppsvegi 120, Reykjavík,
áður Hábæ í Vogum,

lést þriðjudaginn 27. janúar. Útför hennar verður gerð
frá Kálfatjarnarkirkju í dag, fimmtudaginn 5. febrúar
kl. 14.00.
Systkini hinnar látnu.

Okkar innilegustu þakkir til þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langlangamma,

Hulda Stefánsdóttir
lést á Sjúkrahúsi Siglufjarðar laugardaginn 31. janúar.
Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn
7. febrúar kl. 14.00.
Hrafnhildur Stefánsdóttir
Birgir Björnsson
Álfhildur Stefánsdóttir
Marteinn Haraldsson
Stefán Páll Stefánsson
Ingibjörg Oddsdóttir
Guðrún Stefánsdóttir
Theodór Júlíusson
Hilmar Jón Stefánsson
Sigríður Þórarinsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Helgu Guðrúnar
Sigurðardóttur

Farsælt starf
„Fyrirtækið var stofnað árið 1919 af föður mínum, Otto B.
Arnar, og var hann þá aðeins 24 ára,“ segir Birgir Arnar,
framkvæmdastjóri Otto B. Arnar ehf. en fyrirtækið fagnar í dag 90 ára afmæli.
„Pabbi hóf starfsferil sinn hjá Landsímanum árið 1914 og
þar kynntist hann símtækninni,“ segir Birgir. „Árið 1915
stofnaði hann Félag íslenskra símamanna sem var fyrsta
hagsmunafélag opinberra starfsmanna og er hið elsta sinnar tegundar í dag. Árið 1919 fékk hann verslunarleyfi og
stofnaði sitt eigið fyrirtæki en fljótlega upp úr þessu má
finna auglýsingar frá honum í blöðum.“
Otto auglýsti fyrst Corona-ritvélar en þegar hann hóf
verslunarrekstur flutti hann inn talsíma og ritvélar. „Hann
var mikill frumkvöðull en á þessum tíma var hann búinn
að sigla bæði til Bandaríkjanna og Evrópu og kynna sér
tæknina í Bandaríkjunum. Hann opnaði fyrstu útvarpsstöðina á Íslandi árið 1926 og var framsýnn maður og
heimsborgari sem talaði mörg tungumál reiprennandi,“
segir Birgir áhugasamur og nefnir að faðir hans hafi verið
sjálfmenntaður eftir barnaskóla. „Hann var beðinn um að
koma aftur inn í Símann til að sinna þar störfum símaverkfræðings, eftir að hann stofnaði fyrirtækið, en þá var
enginn í starfanum. Þótt hann væri ekki menntaður verkfræðingur né með nein háskólapróf var hann settur sem
símaverkfræðingur.“
Mikið var skrifað um Otto bæði í Morgunblaðið og Ísafold á sínum tíma en auk þess skrifaði Otto sjálfur margar greinar í dagblöð og tímarit um efni eins og siglingatækni og fjarskipti. Skrifstofuvélar og annar tækni- og
rafeindabúnaður hafa ávallt verið aðalinnflutningsgreinar fyrirtækisins og eru enn. Tvö elstu umboð þess eru
Datacard, sem er afleiða af Addressograph-fyrirtækinu,
og Pitney Bowes sem eru frímerkjavélar. Núna eru Datacard-vélar notaðar við útgáfu allra greiðslukorta á Íslandi
og lengi vel voru frímerkjavélarnar þær einu sem seldust
hérlendis. „Í dag erum við með fjölda annarra umboða og
eru helstu söluvörurnar stimpilklukkur og tímaskráningarkerfi, skjalatætarar, innbindivélar, plöstunarvélar, umslagaísetningarvélar og pappírsbrotavélar. Auk þess höfum
við undanfarin 20 ár verið leiðandi í innflutningi á Visa og
Mastercard bankakortum,“ segir Birgir.
Þrátt fyrir kreppu horfir Birgir bjartsýnn fram á veginn. „Fyrirtækið hefur alltaf verið í eigu fjölskyldunnar og
verður væntanlega áfram,“ segir hann og brosir.
hrefna@frettabladid.is

Dvalarheimilinu Hlíð,
áður til heimilis í Stafholti 14, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Víðihlíðar,
Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri.
Þórður Snæbjörnsson
Snæbjörn Þórðarson
Liv Gunnhildur Stefánsdóttir
Helga Kristrún Þórðardóttir Karl Jónsson
Haukur Þórðarson
Kristbjörg Jónsdóttir
Örn Þórðarson
Ingibjörg Eyjólfsdóttir
Hrafn Þórðarson
Ragnheiður Sveinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð og hlýhug
vegna andláts föður okkar og tengdaföður,

Helga Hálfdanarsonar,
Máshólum 19, Reykjavík.
Hálfdan Helgason
Ingibjörg Helgadóttir
Sigurður Helgason

Erla Benediktsdóttir
Árni Björnsson
Kristín Magnúsdóttir
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Glöggt er gests augað … eða?

Þ

HANN ER MEÐ RISAVAXIÐ VANDAMÁL

SENDU
NDU SM
S
SMS
MS ESL
ESL DVD
DÁN
NÚME
NÚMERIÐ
ÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU IGOR Á DVD, TÖLVULEIKIR,
AÐRAR DVD MYNDIR, PEPSI OG MARGT FLEIRA.

LEN DIR Í ELKO
5. FE BRÚAR

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

NOKKUR ORÐ
Sigríður Björg
Tómasdóttir

egar í ljós kom að Jóhanna Sigurðardóttir yrði næsti forsætisráðherra
Íslands gladdist ég. Loksins var
komið að því að kona yrði forsætisráðherra Íslands þó að ekki sé nú víst að
það verði lengur en í tvo mánuði. Margir fögnuðu breytingunni, fannst tími
Jóhönnu kominn og tími vinstri stjórnar
líka. Það þurfti hins vegar erlend augu
til að benda á að hér væri heimssögulegur atburður á ferð, fyrsti
opinberlega samkynhneigði forsætisráðherrann væri tekinn til
starfa. Erlenda pressan hafði
reyndar einkar gaman af því
að spyrða þá staðreynd saman
við fyrri starfa Jóhönnu sem
flugfreyja: Samkynhneigð flugfreyja bjargar Íslandi er til dæmis
ekki fyrirsögn sem hefði birst í
íslenskum fjölmiðli.

Blanda af áhugaleysi Jóhönnu á því að
ræða kynhneigð sína opinberlega og frjálslyndi Íslendinga í kynferðismálum og virðing fyrir einkalífi fólks er líklega skýring
þess að það þurfti gests auga til þess að
benda á að val hennar í forsætisráðherrastól væri heimsfrétt. Ég játa að mér fannst
– í fyrsta skipti í langan tíma – að við
Íslendingar værum nú svolítið kúl. Hins
vegar held ég því miður að við séum ekki
jafn frjálslynd og flott eins og val Jóhönnu
gæti gefið til kynna og jafn hlutur karla
og kvenna í ríkisstjórninni nýju sömuleiðis. En ekki kvarta ég yfir þróuninni, vona
bara að það sé meiri innistæða á bak við
fullyrðingar um frjálslynt jafnréttisþjóðfélag en var á bak við þá ímynd sem eitt
sinn var haldið á lofti, að hér byggju eintómir viðskiptasnillingar sem beittu séríslenskum aðferðum til að græða peninga
með góðum árangri!

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Ég spyr
sjálfan mig.

Veistu hvað
hestur kostar?

Hvort þetta sé
skynsamlegt?

Það er
rétt.

Og veistu að hann
sleppur við alla
þessa fáranlegu
reiðgalla

Að ekki
sé talað
um það

■ Gelgjan
Þetta er
æði!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já!

Að liggja
hérna,

Þetta er eins
og nótt bara
með sól.

alveg
rólegur

Það má
alveg skilja
þetta
þannig.

og kúra.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Alveg rétt,
þið eruð
alveg eins!

ME
Ð
EN
S
TAL KU
I

ÍSL

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Ilmkerti væru
notaleg núna!

■ Barnalán
Ótrúlegt!

9. HV
E
VINN R
UR !

Eftir Kirkman/Scott

Viltu sjá stærðina
á þessu?

Það væri
hægt að
nota þetta
sem tjald,
borðdúk
eða jafnvel
fallhlíf!

Vitiði hvað?
Ég þarf ekkert
aðstoð við
þvottinn!

Og láttu mig hafa
nærbuxurnar mínar.
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MÝS VERÐ FRÁ 990
HÁTALARAR VERÐ FRÁ 790
SKJÁIR VERÐ FRÁ 24.990
SKJÁKORT VERÐ FRÁ 5.490
TURNKASSAR VERÐ FRÁ 2.990
PC LEIKIR VERÐ FRÁ 990
HLJÓÐKORT VERÐ FRÁ 1.490

80%
AFSL
ÁTTU
R

HEYRNATÓL 15-40% AFSLÁTTUR
LYKLABORÐ 20-35% AFSLÁTTUR
HLJÓÐNEMAR 20-30% AFSLÁTTUR
TÖSKUR VERÐ FRÁ 1.490
ÞRÁÐLAUST NET 15-45% AFSLÁTTUR VEFMYNDAVÉLAR VERÐ FRÁ 990

VERÐDÆMI
ACER ASPIRE BLUE 6530G-703G32MN FARTÖLVA HLAÐIN BÚNAÐI - 139.990
WACOM BAMBOO ONE TEIKNIBORÐ MEÐ ARTRAGE MYNDVINNSLUFORRITINU - 11.990
LOGITECH S500 SVART HÁTALARAKERFI MEÐ 5 HÁTÖLURUM OG BASSABOXI - 6.490
RAIDSONIC MP3010HW MARGM.SPILARI MEÐ UPPTÖKU, NETTENGINGU, HDMI O.FL - 39.990
LOGITECH ALTO ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ OG FARTÖLVUSTANDUR. MEDIA HNAPPAR, USB HUB O.FL. - 12.990

NÚ ER ÓTRÚLEG ÚTSALA Á TÖLVUM OG TÖLVUVÖRUM Í TÖLVULISTANUM
HÉR ER AÐEINS BROT AF ÚRVALINU – TAKMARKAÐ MAGN!
4¶6456%"("3Á54½-6 – &,,*.*44""'&446

TL.IS

www.tolvulistinn.is
REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

t

KÓPAVOGUR
HLÍÐASMÁRA 10
S: 414 1760
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STÓRVIRKI FLUTT Í KVÖLD
Fyrstu tónleikar ársins í hádegistónleikaröð Hafnarborgar bjóða upp á
breska barítóninn Alex Ashworth.
Á dagskrá verða þekktustu barítónaríurnar úr óperum eftir Mozart, Donizetti, Wagner og Bizet. Tónleikarnir
standa yfir í um hálfa klukkustund og
eru hugsaðir sem tækifæri fyrir fólk
til að njóta góðrar tónlistar í hádegishléi. Tónleikarnir eru í boði Hafnarborgar, Antonía Hevesi píanóleikari
leikur undir en hún er listrænn stjórnandi raðarinnar.

menning@frettabladid.is

5. febrúar kl. 12:15

Klassík í hádeginu

Áshildur Haraldsdóttir, flauta, Gunnar Kvaran, selló
og Nína Margrét Grímsdóttir, píanó
6. febrúar kl. 20 ı Félagsfundur

Kvæðamannafélagið Iðunn

Allir velkomnir

Þorratengt efni, flytjendur m.a. Sigurður dýralæknir og
Hilmar Örn alsherjargoði. Litla hagyrðingamótið er á sínum stað

Ráðstefnusalir og fundaherbergi

Í Gerðubergi er frábær aðstaða fyrir ráðstefnur, fundi,
námskeið og veislur. Salir og fundarherbergi fyrir
8-120 manns. Fjölbreyttur tækjabúnaður er til staðar

Sýningar:

EFRI HÆÐ: Heyrðist eins og harpan væri að gráta
NEÐRI HÆÐ: Þetta vilja börnin sjá
BOGINN: Úr högum og heimahögum

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa. Netfang: gerduberg@reykjavik.is s. 575 7700
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700 ı www.gerduberg.is

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

Hart í bak

Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem snertir okkur öll
EB, FBL

Þá er komið að því: Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur
í kvöld hina risavöxnu og
stórfenglegu Turangalîlasinfóníu eftir Olivier
Messiaen. Flutningurinn er
stærsti viðburður starfsársins fullyrða þau en þess er
nú minnst í Háskólabíói að
100 ár eru liðin frá fæðingu
tónskáldsins.
Afmæli hans hefur verið fagnað um víða veröld á þessu hausti,
enda fá tónskáld 20. aldar sem
sköpuðu jafn einstæðan og heillandi heim í verkum sínum. Í tónlist Messiaens renna saman áhrif
úr ýmsum áttum: fuglakvak,
munkasöngur, indverskir rytmar
og kaþólsk guðfræði eiga sinn
stað í tónverkinu. Tónleikarnir
eru óvenju viðamiklir þar sem
þrír framúrskarandi einleikarar koma til landsins og spila með
Sinfóníuhjómsveitinni sem verður
í stærra lagi í kvöld. Stjórnandi er
Rumon Gamba, aðalhjómsveitarstjóri hljómsveitarinnar.
Þessi magnaða sinfónía er skrifuð fyrir hljómsveit og tvo einleikara, og í þetta sinn leika með
hljómsveitinni þau Steven Osborne,
einn fremsti píanisti Bretlands
um þessar mundir, og Cynthia
Millar. Hún leikur á Ondes mar-

TÓNLIST Besta band í landinu við æfingar á stórvirkinu í gær.

tenot, óvenjulegt rafmagnshljóðfæri sem hefur himneskan hljóm
og Messiaen notaði oft í verkum
sínum. Hljóðfærið er eitt fyrsta
rafmagnshljóðfærið, fundið upp af
Maurice Martenot og er enn notað í
dag meðal annars af Jonny Greenwood í Radiohead. Þetta sérkennilega hljóðfæri er ekki til á Íslandi
og hefur því verið sérstaklega flutt
til landsins af þessu tilefni. Það
átti sér eftirkomendur í moognum
og mellótróninu sem eru fágætir
gripir eins og ondes martenot.
Heiti sinfóníunnar, Turangalîla,
er fengið úr sanskrít og hefur fjölþætta merkingu. Lîla þýðir leikur, og í inngangi sínum að verkinu
kveðst Messiaen hafa túlkað orðið

MYND FRÉTTABLAÐIÐ/

sem „áhrif guðdómsins á alheiminn, leikur sköpunar, eyðingar, endursköpunar, leikur lífs og dauða“.
Lîla hefur auk þess aðra merkingu:
ást. Turanga er hreyfing, rytmi;
tíminn sem flæðir eins og sandkorn í stundaglasi. Turangalîla er
því fyrst og fremst ástarsöngur:
óður til gleðinnar, tímans, hreyfingarinnar, lífs og dauða.
Á tónleikunum verður einnig
frumfluttur flautukonsertinn Flutter eftir Þuríði Jónsdóttur, en hann
er saminn sérstaklega í tilefni aldarafmælis Messiaen og tileinkaður minningu hans. Einleikari er
Mario Caroli, sem hefur getið sér
frábært orð fyrir flutning sinn á
nútímatónlist.
pbb@frettabladid.is

Vertu velkominn heim
Febrúarsýning Íslenska dansflokksins er að jafnaði einn
stærsti dansviðburður ársins. Þá
er að jafnaði frumsýnt verk og að
þessu sinni er það samstarfsverkefni, þróað í samvinnu danshöfunda og tónlistarmanna. Lofar Íd
miklu sjónarspili danslistar, tónlistar, lýsingar, búninga og sviðsmyndar.
Danshöfundarnir eru þau Katrín
Hall, listrænn stjórnandi Íslenska
dansflokksins, Cameron Corbett og Peter Anderson sem eru
báðir dansarar hjá flokknum og
hafa að auki lagt fyrir sig danssmíð í styttri verkum en sýningin í kvöld tekur um klukkustund í
flutningi. Þrír valinkunnir tónlistarmenn komu til liðs við Íslenska
dansflokksins fyrir þetta verkefni

LEIKLIST Stórsýning haustsins hjá
Íslenska dansflokknum er unnin í nánu
samstarfi tónlistarmanna, dansara og
danshöfunda.
MYND ÍD/GOLLI

með nýtt frumsamið efni sem þeir
þróuðu í sköpunarferli með flokknum og danshöfundum: drymbillinn
Sigtryggur Baldursson, Pétur Ben,
gítarleikari og tónsmiður, og Frank

Hall, gítarleikari úr hljómsveitinni
Ske. Þeir stíga á svið og taka þátt
í sýningunni, kalla fram kröftuga
stemningu með takföstum trumbuslætti og fallegum hráum rokktónum sem geta breyst úr mús í
móhíkana á augabragði.
Búningar Filippíu Elísdóttur
og Agnesku Baranowska vísa til
fortíðar, nútíðar og framtíðar og
á sviðinu munu birtast hetjur liðinna alda sem og dagsins í dag.
Lýsing og sviðsmynd Aðalsteins
Stefánssonar setur svo umgjörðina, sem er stílhrein og gljáandi en
samtímis gróf og ber, en að þessu
sinni er lagt í smíði leikmyndar
sem er jafnan sparsamlega hugsuð í rekstri flokksins.
Sýningar verða næstu sunnudaga.
- pbb

Tónleikaröðin Von

fös. 6/2 örfá sæti laus
sun. 7/2 örfá sæti laus
Sýningum lýkur í mars

Sumarljós

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

sun. 8/2 örfá sæti laus
sun. 15/2 örfá sæti laus, síðasta sýning

Helgin
6. og 7.
febrúar

Heiður

Joanna Murray-Smith
Drepur girndin ástina?
JVJ, DV

lau. 7/2 örfá sæti laus
lau. 14/2 örfá sæti laus
Sýningum lýkur 28/2

Kardemommubærinn
Thorbjörn Egner

Frumsýning 21. febrúar
Miðasala í fullum gangi!

Skoppa
og Skrítla

snúa aftur í febrúar!
Minnum á Samstöðukortin

Vegna fjölda áskoranna endurtökum
við stórafmælisdansleikinn
föstudags- og laugardagskvöld.

Tónleikaröðin sem kennd er við
Von, félagsheimili SÁÁ, heldur
áfram og verða tónleikar vikunnar endurteknir að þessu sinni.
Nína Margrét Grímsdóttir er listrænn stjórnandi tónleikanna og
hefur fengið til liðs við sig þjóðþekkta tónlistarmenn í metnaðarfulla dagskrá.
Í dag koma
þau Áshildur
Haraldsdóttir flautuleikari,
Peter Maté píanóleikari og Gunnar
Kvaran sellóleikari
fram. Tónleikarnir verða
í dag í
Gerðubergi kl.
12.15 og ÁSHILDUR HARALDSDÓTTIR
verða
endurteknir í Von á föstudaginn,
6. febrúar. Þau flytja verk eftir
Couperin, Beethoven, Rakhmaninoff og Weber.
Klassík í hádeginu er tónleikaröð sem haldin er í Gerðubergi
og Von frá október 2008 og fram í
mars 2009. Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari stendur fyrir
verkefninu í samstarfi við Gerðuberg og SÁÁ. Menningarmiðstöðin er til húsa við Gerðuberg 3-5 í
Breiðholti og Von, hús SÁÁ, er við
Efstaleiti 7 í Reykjavík.
- pbb
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Gaf út smáskífu í Danmörku
JÓHANN JÓHANNSSON

LILY ALLEN

> Í SPILARANUM
Jóhann Jóhannsson - Fordlandia
Morrissey - Years of Refusal
Animal Collective - Merriweather Post Pavilion
Antony and the Johnsons - The Crying Light
Lily Allen - The Fear

tonlist@frettabladid.is

Akureyrski tónlistarmaðurinn
kæmi út. Viðtalið var aftur á móti
Rúnar Eff gaf nýverið út sína
flautað af þegar sending með
fyrstu smáskífu í Danmörku. Á
smáskífunum tafðist í tollinum í
henni er Aha-lagið Take on Me og
heila fimm daga. „Svo kom þetta
You, sem bæði eru á fyrstu sólóekki fyrr en daginn sem ég var
plötu hans Farg.
að fara heim. Þetta verður að bíða
„Ég veit að þetta er farið í
betri tíma,“ segir Rúnar og játar
að vera örlítið svekktur enda átti
útvarpsspilun á einhverri af stóru
stöðvunum,“ segir Rúnar Eff. „Ég
hann einnig að mæta í þáttinn í
desember. Ekkert varð af því
er með konu sem sér um öll svona
vegna góðs árangurs danska
mál úti og hún er alla vega nokkuð
bjartsýn.“
kvennalandsliðsins í handbolta á
sama tíma.
Rúnar sló í gegn í Danmörku
í lok síðasta árs þegar hann tók
Rúnar fær góða heimsókn á
þátt í raunveruleikaþættinum All RÚNAR EFF Tónlistarmað- næstunni því sænski tónlistarStars. Þá opnuðust honum ýmsar urinn Rúnar Eff gaf nýlega maðurinn Pontus Stenqvist, sem
dyr og skrifaði hann meðal ann- út sína fyrstu smáskífu í
hann kynntist úti í Danmörku,
ars undir dreifingarsamning í Danmörku.
ætlar að líta við. Þeir félagar ætla
Danmörku. Fyrr í mánuðinum átti hann svo
að dunda sér við lagasmíðar og einnig halda
að fara í viðtal í sjónvarpsþættinum Go´Aften
tónleika. Hafa þeir þegar bókað sig á AkurDanmark á TV2 á sama tíma og smáskífan
eyri 28. febrúar.
- fb

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Gæðaútgáfa sem kostar ekki krónu
Weirdcore er nafn á raftónlistarkvöldum sem hafa verið haldin í Reykjavík nokkuð reglulega síðustu misseri. Flestir af fremstu raftónlistarmönnum Íslands hafa spilað á kvöldunum og í kring um þau hefur
skapast góð stemning. Seint á síðasta ári settu aðstandendur Weirdcorekvöldanna saman safnplötu sem fólk getur halað niður ókeypis á slóðinni www.weirdcore.com. Á plötunni eru ellefu lög með Agzilla, Anonymous, Biogen, Bix, Dr. Mister, The
Early Exploits of Tras Taylor, Frank
Murder, Plastik, Ruxpin, Skurken
og Tonik. Þetta er öflug safnplata
og það kemur í raun á óvart hvað
gæðastandardinn er hár á henni.
Þetta er greinilega ekkert afgangsefni. Platan er fjölbreytt. Biogen
og Agzilla eru einna harðastir, Dr.
Mister kemur sterkur inn með dubskotið töffarastykki og hágæðalistamenn eins og Anonymous, Bix,
Frank Murder og Ruxpin klikka
ekki hér frekar en fyrri daginn.
Það hefur farið frekar lítið fyrir
útgáfu á raftónlist hér á landi frá
GÓÐ GJÖF Margir af fremstu raftónlistarþví að Thule-útgáfan lagði upp
mönnum landsins eiga efni á Weirdcorelaupana. Þær útgáfur hafa alltént
safninu sem hala má niður af netinu án
farið mjög hljótt. Maður þarf hins
endurgjalds.
vegar ekki að eyða miklum tíma á
MySpace til að komast að því að það er enn fullt af íslenskum tónlistarmönnum að búa til raftónlist. Frumsýning kvikmyndarinnar Rafmögnuð Reykjavík í haust hleypti smá blóði í raftónlistarsenuna og Weirdcoresafnplatan er annað jákvætt merki. Vonandi fáum við meira að heyra á
næstunni.
Það þarf svo auðvitað ekki að taka það fram að Weirdcore-safnplatan er frábær kostur í kreppunni. Tæpur klukkutími af flottri tónlist
fyrir ekki neitt. Ég segi takk fyrir mig.

PLATA VIKUNNAR

Bob Justman - Happiness &
Woe

✮✮✮
Það vantar herslumuninn, kannski
af því að þrátt fyrir augljósa hæfileika og mikinn metnaðhefur Bob
enn ekki tekist að búa til sinn
eigin hljóm.“
- TJ

Þriðja Songfushion-ið í Hvalfirði í október:

Speed-dating með gíturum
Þriðja „Songfushion-ið“ er
fyrirhugað á Hótel Glym í
október. Lagabræðingurinn
hefur spurst vel út og
mikill áhugi er fyrir næsta
lagahöfundamóti. Forsprakkar mótsins segja
frábært að sjá hugmyndina
blómstra eftir alla vinnuna
sem þeir hafa lagt í það.
„Ég kom hingað árið 1994 til að
vinna við bíómyndina Viking
Saga. Ég hélt ég yrði í tvær vikur
en varð svo heilluð af landinu að
ég var í hálft ár. Á fertugsafmælinu mínu skipulagði Gaui litli, sem
ég hafði kynnst við kvikmyndagerðina, veislu á Hótel Glym í
Hvalfirði og þá fékk ég þá hugmynd að gaman væri að gera eitthvað menningartengt þar.“ Hér
talar Ginny Graham, annar forsprakki „Songfushion“ sem tvisvar hefur verið haldið á Hótel Glym
í Hvalfirði. Hinn forsprakkinn er
Chesney Hawkes. Chesney söng
lagið „The One and Only“ eftir Nik
Kershaw, en lagið var í kvikmyndinni Buddy‘s Song sem Chesney
lék aðalhlutverkið í. Nik var einmitt einn þátttakendanna í fyrra.
Ginny fékk Chesney með sér í
verkefnið því þau búa við sömu
götuna í úthverfi í London.
„Umhverfið í Hvalfirði er náttúrulega svakalega hvetjandi.
Maður þarf ekki nema líta út um
gluggann til að langa til að semja
lög,“ segir Chesney. „Nik kallaði
mótið „speed-dating“ með gíturum og það lýsir því ágætlega. Við
erum að koma saman lagahöfundum, bæði frægum og samningsbundnum og algjörlega óþekktum,
og etja þeim út í að prófa nýjar
aðferðir og hugmyndir. Umhverfið og stemningin á Íslandi er svo
það sem til þarf svo að allt gangi
upp.“

ÞARF BARA AÐ LÍTA ÚT UM GLUGGANN Ginny og Chesney standa fyrir þriðja Laga-

bræðingnum í haust.

Á síðustu mótum hafa íslenskir
tónlistarmenn verið um þriðjungur mótsgesta, Fólk eins og Gummi
í Sálinni, Magnús Þór, Dísa og
Sverrir Bergmann hafa samið með
lagahöfundum eins og Michael Jay
og CJ Vanstone. Báðir eru Óskarsog Grammy-tilnefndir lagahöfundar í Los Angeles sem hafa samið
lög fyrir alls konar poppstjörnur. „Allir læra eitthvað nýtt og
nýjar víddir opnast,“ segir Ginny.
„Þú myndir ekki trúa því hversu
margir hafa sagt mótið og Íslandsdvölina hafa breytt lífi þeirra.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þriðji bræðingurinn fer fram í
október og þau Ginny og Chesney
segja gríðarlegan áhuga fyrir mótinu. „Við höfum lagt hörkuvinnu
í þetta og það er gaman að sjá
dæmið blónmstra,“ segir Ginny.
Hún segir viðræður við ýmsa
heimsfræga snillinga standa yfir
þótt enn sé of snemmt að segja til
um hvaða lagahöfundar leggi leið
sína í Hvalfjörðinn í haust. Einn af
þeim sem ku vera orðinn verulega
heitur fyrir Íslandsferð er enginn
annar en Robin Gibb í Bee Gees.
drgunni@frettabladid.is

föstudagur Veðurguðirnir enda með plötu
ur
föstudag

Allt sem þú þarft

„Ég get nú ekki sagt að Idol hafi
hjálpað mér mikið. Ég þurfti eiginlega að vinna mig út úr því. Menn
komu til mín steinhissa eftir gigg og
sögðu: Þetta var helvíti gott hjá þér,
varst þú ekki í Idol? Eftir Idol gerðu
eiginlega allir þær kröfur til manns
að maður væri alveg vonlaus,“ segir
Ingó í Veðurguðunum.
Ingó vakti athygli á sér í þriðju
syrpu Idol keppninnar og varð sjötti
enda „hálf óöruggur í sjónvarpinu“
að eigin sögn. Hann kom sér svo
sjálfur á kortið með því að semja
og syngja sumarsmell síðasta árs,
„Bahama“. „Það gekk ekkert hjá
mér að fá athygli hjá útgáfunum
eftir Idol þótt ég væri með fullt af
frumsömdu efni. En eftir „Bahama“
eru allir orðnir vinir manns og
hringja þrisvar á dag til að reyna
að gefa út plötu með manni. Í útlöndum eru umboðsskrifstofur í því að
reyna að uppgötva listamenn áður
en þeir verða vinsælir, en þessu er
alveg öfugt farið hér.“

Ingó og Veðurguðirnir hafa
hamrað járnið eftir „Bahama“.
Fyrst kom lagið „Drífa“ og fyrir
tveimur vikum kom nýtt lag, „Vinurinn“ – „Það er dálítið öðruvísi
en hin lögin, fyrir annan markhóp
virðist vera. Allavega kom einn
fimmtugur til mín hérna á Selfossi
og sagði að þetta væri besta lagið
okkar.
Ég veit ekki alveg hvað mér á
að finnast um það. Þetta er þorrasmellurinn í ár, enda í E-moll. Mjög
þjóðlegt,“ segir Ingó.
Hann segir hljómsveitina nú
íhuga alvarlega að gefa út fyrstu
stóru plötuna sína í sumar. „Jú það
er líklegt, ég get nánast lofað því að
það komi plata. Ég á allavega bunka
af lögum, mjög ólíkum reyndar,
alls konar stílar. Það eru samt allir
voða bissí. Við spilum mikið, menn
eru að vinna, í skóla og ég í fótboltanum. En við látum þetta ekkert stoppa okkur. Þetta endar með
plötu!“
- drg

MEÐ ÞORRASMELLINN Í ÁR Ingó segir
fyrstu plötu Veðurguðanna líklega koma
í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Mazda6 Touring

15% afsláttur

Mazda3 Touring Plus

16% afsláttur

Mazda5 Touring

19%afsláttur

2,0 bensín sjálfskiptur 4 dyra
16” álfelgur, vindskeið
Fast númer TV558
Skrd. 11/2006. Ek. 21.000 km.
Ásett verð 2.580.000 kr.
Afsláttur 390.000 kr.
Tilboðsverð 2.190.000 kr.

1,6 bensín sjálfskiptur 4 dyra
Fast númer NL558
Skrd. 10/2005. Ek. 43.000 km.
Ásett verð 2.120.000 kr.
Afsláttur 330.000 kr.
Tilboðsverð 1.790.000 kr.

Við erum á
tánum í dag
- fyrir þig

Semdu við okkur um verð.

2,0 bensín beinskiptur 7 manna
Fast númer NK464
Skrd. 04/2007. Ek. 54.000 km.
Ásett verð 2.590.000 kr.
Afsláttur 500.000 kr.
Tilboðsverð 2.090.000 kr.

Fáðu þér notaðan
bíl hjá Mazda í dag,
Bíldshöfða 8.

Fjöldi annarra Mazda bíla í boði.
Hringdu núna í síma 515-7000.

selja gamla

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu
notaðan bíl fyrir þig - farðu síðan á bgs.is
og sannreyndu tilboð dagsins í dag.
Komdu í Brimborg

kaupa nýjan
notaðan
Citroën Xsara Picasso Exclusive

27% afsláttur

Áfram Ísland:

- Nýtum það sem við eigum;
- Endurnýtum gjaldeyrinn;
- Kaupum notaðan bíl;
- Komdu í Brimborg í dag.

Cohn & Wolfe Public Relations Íslandi

Fáðu þér notaðan
bíl hjá Citroën í dag,
Bíldshöfða 8.

1,8 bensín beinskiptur
Fast númer MN727
Skrd. 07/2005. Ek. 59.000 km.
Ásett verð 1.640.000 kr.
Afsláttur 450.000 kr.
Tilboðsverð 1.190.000 kr.

Citroën C4 SX Saloon
1,6 bensín beinskiptur 5 dyra
Skyggðar afturrúður
Fast númer TD935
Skrd. 05/2005. Ek. 43.000 km.
Ásett verð 1.830.000 kr.
Afsláttur 440.000 kr.
Tilboðsverð 1.390.000 kr.

24% afsláttur

Citroën C4 Comfort Saloon

15% afsláttur

Fjöldi annarra Citroën bíla í boði.
Hringdu núna í síma 515-7000.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is

1,6 bensín beinskiptur 5 dyra
16” álfelgur, glerþak
Fast númer KJ818
Skrd. 09/2006. Ek. 20.000 km.
Ásett verð 2.460.000 kr.
Afsláttur 370.000 kr.
Tilboðsverð 2.090.000 kr.
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Al Pacino til liðs við Shakespeare

> ÆVIN Í EINLEIK
Jean Reno hyggst skrifa
einleik um skrautlegt
líf sitt. Reno er fæddur í Marokkó en fluttist með foreldrum
sínum til Spánar.
Þaðan flúðu þau
einræðisstjórn
Franco og fluttu
til Frakklands. „Ég ætla að
gera þetta meðfram kvikmyndaleiknum, við erum
að klára handritið og svo
taka bara við æfingar.“

Al Pacino hyggst
bregða sér í líki
Lés konungs, eins
af þekktustu persónum Williams Shakespeare. Í þessu sígilda
leikriti er sagt frá konungi sem þarf að skipta upp
ríkidæmi sínu á milli þriggja
dætra sinna. Lér ákveður að
hafa þann háttinn á að sú sem
elskar hann mest fær allt.
Tvær af dætrum Lés
flaðra upp um hann og dekra
við hann með öllum hætti en
sú þriðja neitar að taka þátt
í leiknum. Hún er síðan gerð
arflaus, Kóngurinn dagar
hins vegar uppi óhamingjusamur og vansæll.

bio@frettabladid.is

Pacino hefur áður daðrað
við Shakespeare, lék meðal
annars í kvikmyndunum
Kaupmaður í Feneyjum og
Looking for Richard. Stórleikaranum hefur áður verið
boðið hlutverkið en sjálfum
hefur Pacino ekki fundist
hann nógu gamall í það. Pacino veitir ekkert af að hressa
aðeins upp á ferilinn hjá sér
enda hefur hann ekki verið
merkilegur að undanförnu.
Kvikmyndir hans hafa flest
allar verið skotnar niður og
þessi mikli gæðaleikari þarf
heldur betur vind í seglinn.
Leikstjórinn Michael Radford hefur verið ráðinn til að
leikstýra en hann er þekkt-

astur fyrir konfektmolana
sína Il Postino og áðurnefndan Kaupmann í Feneyjum.
Samkvæmt bíósíðu Empire verður myndin búningadrama af bestu gerð, hún
verði svipuð og Kaupmaðurinn í útliti. Þetta þýðir því
að hún muni ekki gerast á
þeim tíma sem Lér konungur ríkti en það var
fyrir tíma Rómverja í
Bretlandi.
LÉR Al Pacino leikur Lé
konung í mynd Michaels
Radford. Pacino finnst
hann nú vera orðinn
nógu gamall til að taka að
sér hlutverkið.

Bílstjóri bin Ladens
á hvíta tjaldið
George Clooney og Adam Sorkin,
þekktastur fyrir West Wing-þættina, ætla að gera kvikmynd um
hugsanleg réttarhöld yfir bílstjóra
Osama bin Laden, Salim Ahmed
Hamdan. Clooney er mikill áhugamaður um Mið-Austurlönd, lék
meðal annars í Syriana sem
fjallaði um olíubraskið á bak
við tjöldin í arabalöndunum
og Bandaríkjunum. Clooney
hefur jafnframt verið harður andstæðingur Bushríkisstjórnarinnar
og talað opinskátt
um hvað honum
hefu r fu nd i st
um fyrrverandi
Bandaríkjaforseta.
Í bakgrunni
ve r ð a h i n a r
umdeildu Guantánamo-búðir
sem núverandi
Bandaríkjaforseti, Barack
O ba m a , hef u r
lofað að loka í lok
á rsi ns. My nd i n
mun því ekki fjalla
um sekt eða sakleysi
Hamdans heldur mun
kastljósinu beint að
deilum lögfræðinganna
Charles Swift og Neals
Katyal um hvort fanga-

búðirnar hafi átt rétt á sér eða
ekki. Lögfræðingarnir fóru með
deilur sína alla leið fyrir hæstarétt
sem úrskurðaði að búðirnar væru
að öllum líkindum ólöglegar gagnvart stjórnarskrá Bandaríkjanna
og samkvæmt Genfarsáttmálanum; smáatriði sem bæði George
W. Bush og Donald Rumsfeld
kusu að horfa fram hjá. Sorkin
mun skrifa handritið eftir bókinni The Challenge of Hamdan
eftir Jonathan Mahler og
Clooney mun að öllum
líkindum bæði framleiða, leikstýra og leika
aðalhlutverkið.
Blaðamenn Empire
mega vart vatni halda
yfir þessar hugmynd
og spá henni mikill velgengni. „Þarna er skotið fast að Bush, þetta er
hæfilegur skammtur
fyrir Law & Order-fíklana og George Clooney í hermannabúningi
mun að öllum líkindum
trylla helming heimsbyggðarinnar,“ skrifar
blaðamaður Empire.
GEGN GUANTÁNAMO George

Clooney mun að öllum
líkindum framleiða, leikstýra
og leika aðalhlutverkið í kvikmynd um bílstjóra Osama
bin Laden.

HOTEL FOR DOGS Hundamyndin

Hotel For Dogs verður frumsýnd
hérlendis á morgun. Hún fjallar
um krakka sem geyma níu götuhunda í yfirgefnu húsi.

Gleðigjafar mannfólksins
Þrjár hundamyndir verða
frumsýndar hérlendis á
næstunni og verður gaman
að sjá hvort Íslendingar séu
jafnspenntir fyrir þessum
loðnu ferfætlingum og
bandarísku kvikmyndagestirnir voru.

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

Hundamyndir hafa löngum notið
mikilla vinsælda vestanhafs,
enda fátt sem bræðir hjörtu bíógesta jafnauðveldlega og sætir og
skemmtilegir hundar.
Lassý, Benji og Beethoven eru
allt hundar sem flestir ættu að
kannast við úr bíómyndum þar
sem þessi besti vinur mannsins
drýgir oftar en ekki hetjudáð
sem hvaða manneskja sem er gæti
verið stolt af. Margir muna einnig eftir hunda- og löggumyndinni
Turner and Hooch þar sem Tom
Hanks lék aðalhlutverkið á móti
ófrýnilegum labradorhundi og
myndin 101 dalmatíuhundur, með
Glenn Close í hlutverki hinnar illgjörnu Cruella De Vil, naut einnig
mikilla vinsælda.

Tekjhuhæstu hundamyndirnar vestanhafs
1. Scooby-Doo (2002)
2. Marley and Me (2008)
3. 101 Dalmatians (1996)
4. Beverly Hills Chihuahua (2008)
5. Cats & Dogs (2001)
6. Scooby-Doo 2 (2004)
7. Eight Below (2006)
8. Snow Dogs (2002)
9. Turner & Hooch (1989)
10. 102 Dalmatians (2000)

Nýlega bárust fregnir af því að
enn ein hundamyndin, Hotel For
Dogs, hefði náð fjórða sætinu yfir
vinsælustu myndirnar vestanhafs.
Hún verður einmitt frumsýnd hérlendis á morgun og er henni lýst
sem gamanmynd fyrir alla fjölskylduna, eins og flestar hundamyndirnar jafnan eru. Fjallar
hún um tvo litla krakka með stór
hjörtu sem laumast til að hýsa
níu götuhunda í yfirgefnu húsi í
nágrenninu. Laumuspilið leiðir af
sér ótrúlegustu uppákomur sem
erfitt er að dylja til lengdar.

Meðal leikara eru Don Cheadle
og Lisa Kudrow, betur þekkt sem
Phoebe úr Friends. Þrátt fyrir
vinsældirnar fær hún aðeins 3,6
af 10 mögulegum í einkunn á
Imdb.com og 44% á Rottentomatoes.com.
Íslenskir bíógestir mega í framhaldinu eiga von á tveimur öðrum
hundamyndum. Fyrst kemur hingað Beverly Hills Chihuahua, sem
var sýnd vestanhafs í fyrra við
miklar vinsældir, þar sem Drew
Barrymore og Andy Garcia tala
fyrir chihuahua-tík og þýskan
fjárhund. Hin myndin, Marley and
Me, var sömuleiðis feykivinsæl í
N-Ameríku. Fjallar hún á skondinn hátt um par (Jennifer Aniston
og Owen Wilson) sem fær sér lítinn hvolp sem verður allsráðandi
og óþolandi þegar hann stækkar.
Hundamyndir eru greinilega
vinsældaformúla sem getur ekki
klikkað. Krakkar flykkjast á þær
með foreldrum sínum og þannig
mun það verða um ókomin ár,
svo lengi sem þessir uppátækjasömu ferfætlingar halda áfram að
standa fyrir sínu sem gleðigjafar
mannfólksins.

Tvær með átján tilnefningar

SENDU SMS ESL BWB Á NÚMERIÐ
RIÐ
Ð
ÐA!!
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR,
TÖLVULEIKIR, GOS OG MARGT FLEIRA
WWW.SENA.IS/BRIDEWARS

ER
9. HV R!
U
VINN

The Curious Case of Benjamin Button og The Reader
státa samanlagt af átján Óskarstilnefningum, þar á
meðal sem besta kvikmyndin og besti leikstjórinn.
Þær verða báðar frumsýndar á morgun auk gamanmyndarinnar Bride Wars.
The Curious Case of Benjamin Button fjallar
um Benjamin Button (Brad Pitt) sem fæðist sem
gamall maður og verður yngri eftir því sem árin
líða. Hún fær 8,4 í einkunn á Imdb.com og 70% á
Rottentomatoes.com og þykir leikstjóranum David
Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac) hafa tekist einstaklega vel upp í þetta sinn.
Stephen Daldry, leikstjóri Billy Elliot og The
Hours, sendir frá sér The Reader. Hún segir frá lögfræðinema (Ralph Fiennes) sem rifjar upp ástarsamband sem hann átti sem ungur maður við eldri konu
(Kate Winslet) þegar hún er leidd fyrir herrétt eftir
seinni heimstyrjöldina. Einkunn: 7,9 á Imdb og 60% á
Rottentomatoes.
Bride Wars fjallar um tvær æskuvinkonur (Kate
Hudson og Anne Hathaway) sem eru að fara gifta sig

THE READER Myndin er gerð eftir sögu Bernhards Schlink,

Lesaranum, sem hefur verið þýdd á íslensku.

og ætla að vera brúðarmeyjar hvor hjá annarri. Fyrir
misskilning eru brúðkaupin bókuð á sama degi á
sama stað og ekkert virðist fá dagsetningunni breytt.
Myndin fær 4,8 á Imdb.com og 12% á Rottentomatoes.

ÚTSALA
50-90% afsláttur
Mögnuð útsala af húsgögnum
í Pennanum Holtagörðum

Síðustu dagar! Enn meiri afsláttur!
=h\\c

Opnunartími
mán. - fös. 10-19 lau. 10-18 sun. 13-18
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Kvikmyndir.is besti vefurinn

> FÚLASTA ALVARA
Joaquin Phoenix hefur staðfest að hann hafi gefið leiklistina upp á bátinn og ætli þess í
stað að gerast rappari. „Þetta
er ekkert gabb,“ sagði hann.
„Á þetta eftir að koma
fáránlega út? Verður hlegið að mér? Það er mögulegt en vonandi á það
ekki eftir að gerast,“ sagði
Phoenix, sem er greinilega fúlasta alvara með
uppátækinu.

Kvikmyndir.is hefur verið valinn besti
afþreyingarvefurinn fyrir árið 2008 af
Samtökum vefiðnaðarins. Bar hann sigurorð af Tónlist.is, Vísir.is, Skjárinn og Iceland Socks.
„Það er mjög ánægjulegt að fá þessi verðlaun. Þau eru viðurkenning á þeirri miklu
vinnu sem býr að baki vefnum og er jafnframt viðurkenning á miklu skemmti- og
afþreyingargildi hans,“ segir Þóroddur
Bjarnason, annar af eigendum Kvikmyndir.is. „Vefurinn hefur verið að festa sig enn
frekar í sessi meðal bíóáhugafólks og hins
almenna bíógests, sem er einmitt það sem
að var stefnt. Við erum rétt að byrja og notendur mega eiga von á stöðugri framþróun
vefjarins hér eftir sem hingað til.“
Í umsögn dómnefndar segir að vefurinn
hafi yfir að ráða miklu og góðu magni af
afþreyingu og upplýsingum sem séu vel

folk@frettabladid.is

SINDRI OG ÞÓRODDUR Sindri Bergmann og

Þóroddur Bjarnason, eigendur verðlaunavefsins
Kvikmyndir.is.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

settar fram. Einnig kemur fram að hönnunin sé létt og góð og að gott samfélag hafi
myndast á vefnum.
- fb

Syngur eigið
lag í Sesame
Breski grínistinn Ricky Gervais
ætlar að koma fram í bandaríska
barnaþættinum Sesame Street. Í
þættinum, sem verður tekinn upp
í New York í næsta mánuði, mun
Gervais syngja eigið lag með
hjálp rauða skrímslisins Elmo.
„Ég hef alltaf haft gaman af
þættinum og sem misheppnuð
rokkstjarna reyni ég að koma
á framfæri mínum eigin lögum
eins oft og mögulegt er,“ sagði
Gervais. Hann hefur áður sungið
í sjónvarpi því í Simpsons-þætti
árið 2006 söng hann eigið lag til
heiðurs Marge. Aldrei hafa fleiri
horft á Simpson-þátt á bresku
sjónvarpsstöðinni Sky en einmitt
þá.

Svavar fer fyrir hæstarétt
Héraðsdómur Reykjaness hefur staðfest lögbannskröfu STEFs gegn
skráaskiptasíðunni Torrent.
is. Framkvæmdastjórinn
Svavar Lúthersson ætlar
að áfrýja málinu til Hæstaréttar.

WEIRD GIRLS Skrítnu stúlkurnar verða áberandi á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni

Northern Wave Festival.

Skrítnar stelpur á
kvikmyndahátíð
Listahópurinn Weird Girls
Project verður áberandi á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni Northern Wave Festival sem verður
haldin á Grundarfirði í annað
sinn í lok febrúar.
Þar ætla stúlkurnar að frumsýna nýtt tónlistarmyndand
auk þess sem nýjasta uppátæki þeirra verður framkvæmt
á hátíðinni. Einnig mun forsprakki Weird Girls, Kitty Von-

Sometime, spila í „næntís“ partíi
ásamt Dj Mokki og útvarpskonunni Margréti Maack.
Fyrsta Northern Waves-hátíðin í fyrra heppnaðist einkar vel
og í ár voru sendar til keppni
yfir níutíu stuttmyndir og tónlistarmyndbönd. Úr þeim bunka
voru fimmtíu myndir valdar frá
fimmtán löndum. Hátíðin fer
fram dagana 27. febrúar til 1.
mars.

MEÐ U
N SK
ÍSLE LI!
TA

‘
Frumsynd
30. janúar

SENDU SMS ESL PSV Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR,
TÖLVULEIKIR, PEPSI OG MARGT FLEIRA
WWW.SENA.IS/SKOGARSTRID

9. HVER !
VINNUR

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

BÚI OG ELLI ERU MÆTTIR AFTUR Í FRÁBÆRRI
TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

„Ég fer örugglega fyrir Hæstarétt
en áður en ég kem með slíkar yfirlýsingar ætla ég að lesa yfir dóminn og forsendur hans. Það er mjög
líklegt að ég fari lengra með það,“
segir Svavar um málið. Honum
var jafnframt gert að greiða eina
milljón króna í málskostnað en
hann hefur þegar þurft að reiða
fram háar upphæðir á meðan
málið hefur velkst um í dómskerfinu. „Ef einhverjir rétthafar
ákveða að fara í mál neyðist ég
til að verja mig sjálfur. Það gæti
farið þannig.“
Á Torrent.is gátu notendur
hlaðið niður innlendu og erlendu
tónlistar- og myndefni án endurgjalds. Vakti starfsemin spurningar um brot á höfundarréttarlögum, enda hafði hún áhrif á
lífsviðurværi fjölmargra fyrirtækja og listamanna.
Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri Stöðvar 2, er einn þeirra
sem hafa kvartað sáran undan
starfseminni enda hafa þættir
á borð við Nætur- og Dagvaktina verið sóttir á skráaskiptasíður í þúsundatali. Hann telur
að tap stöðvarinnar vegna þessa
nemi tugum og jafnvel hundruðum milljóna króna. „Við erum
mjög ánægð með að það sé búið að
úrskurða að þetta sé ólögmætt og
að það sé komin viðurkennd bótaskylda í málum sem þessum. Við
erum búin að reka einkamál í vel
á annað ár til að kanna réttarstöðu
okkar og þessum málum hefur
verið vísað út og suður. Niðurstaðan er algjörlega skýr og þetta er
stærsta skrefið sem hefur verið
stigið í þessari baráttu okkar,“
segir Pálmi.
Snæbjörn Steingrímsson hjá
Smáís, samtökum Myndrétthafa
á Íslandi, lýsti einnig yfir ánægju
sinni með niðurstöðuna. „Ef þessi
dómur er ekki víti til varnaðar
fyrir aðra sem eru að reka svona
síður eða ætla að gera það, þá

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 05. febrúar 2009
➜ Tónleikar
12.00 Alex Ash-

worth baritón og
Antonía Heversi
píanóleikari,
flytja verk eftir
Mozart, Donizetti,
Wagner og Bizet
í Hafnarborg við
strandgötu 34 í
Hafnarfirði.
20.00 Trúbatrixur spila á Paddys Irish
pub við Hafnargötu 38, Reykjanesbæ.
Aðgangur ókeypis.
21.30 Matti sax heldur tónleika ásamt
hljómsveit sinni M-blues project á
Rósenberg við Klapparstíg.

MÓTHERJAR
Svavar Lúthersson (til vinstri) og
Snæbjörn Steingrímsson hafa deilt
hart um síðuna Torrent.is. Svavar vill
áfrýja til Hæstaréttar á meðan
Snæbjörn ætlar að herja
á aðrar síður á borð
við Viking Bay.

eru þeir bara næstir. Öllum þeim
rökum sem Svavar og hans lögfræðingur höfðu sín megin er
hafnað gjörsamlega,“ segir Snæbjörn. „Það er mjög skýrt að með
því að reka svona vef ertu bæði
skaðabótaskyldur og meðsekur. Miðað við hvernig vefurinn
er uppbyggður ertu að hvetja til
brota.“
Hann segir að þrjár skráaskiptasíður séu reknar hér á landi, þar

á meðal Viking Bay. Næst verði
kastljósinu beint að stjórnendum þar enda hafi dómsmálið fordæmisgildi. „Ég er nokkuð viss
um að ef þeir færu og töluðu við
sína lögfræðinga fengju þeir vinsamlega ábendingu um að loka í
hvelli,“ segir hann. „Það er mjög
skýr krafa að fara á eftir þessum
mönnum sem eru í okkar huga
ekkert annað en á góðri íslensku
þjófar.“
freyr@frettabladid.is

➜ Síðustu forvöð

➜ Sýningar

Sýningu Ásdísar Kalman Lúmen, lýkur
á laugardaginn. Opið alla daga nema
sunnudaga kl. 13-16. Listasalur Mosfellsbæjar, Kjarna, Þverholti 2, Mosfellsbæ.

Rögnvaldur Skúli Árnason hefur opnað
myndlistarsýningu í Gallerý Tukt í Hinu
Húsinu við Pósthússtræti. Opið mán.föst. kl. 9-17.
Í Hafnarborg við Strandgötu 34 í Hafnarfirði, standa yfir tvær sýningar. Jónatan
Grétarsson sýnir ljósmyndir og Björg
Þorsteinsdóttir sýnir akrýlverk á striga.
Opið alla daga nema þriðjudaga kl. 1117 og fimmtudaga til kl. 21.

➜ Opnanir
17.00 Þrjár opnanir verða í START ART

listamannahúsi. Ólöf Nordal sýnir í Forsal, Sigríður Melrós Ólafsdóttir í Vesturog Austursal niðri og Kristín Pálmadóttir
á Loftinu.
17.00 Yfirlitssýning á teikningum
Alfreðs Flóka verður opnuð í dag í
Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu
við Tryggvagötu.

➜ Kynningarfundur
20.00 Ferðafélag Akureyrar verður með

kynningu í Ketilhúsinu við Kaupvangsstræti á Akureyri. Nánari upplýsingar á
www.ffa.is.

➜ Listamannaspjall
17.00 Oddný Eir Ævarsdóttir og Birta

Guðjónsdóttir ræða við Davíð Örn Halldórsson um yfirstandandi sýningu hans
í 101 Projects við Hverfisgötu 18a. Allir
velkomnir. Sýningin er opin mið.-lau.
kl. 14-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.
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Borð
og 6 stólar
Nú 79.500 kr.
Áður 159.000 kr.
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%

A F S L Á T T U R

Leðurstóll
Nú 35.600 kr.
Áður 89.000 kr.

70

%

A F S L Á T T U R

BLING
húsgagnalínan
öll með
70% afslætti

Hornborð
Nú 15.200 kr.
Áður 38.000 kr.

Allt að 80% afsláttur af gjafavöru
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%
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Glerskápur
Nú 72.500kr.

60

%

A F S L Á T T U R

60

%

A F S L Á T T U R

Borðstofuborð
og 6 ljósir stólar

Ljóst eikarborð
og 4 svartir stólar

Nú 77.200 kr.

Nú 99.200 kr.

Áður 193.000 kr.

Áður 248.000 kr.

Áður 145.000 kr.

Borðstofuborð
og stólar
Nú 118.000 kr.
Áður 248.000 kr.

ÚTSÖLULOK

FABRIKAN

Enn meiri afsláttur

Opið:
Laugardag kl. 10-17
Sunnudag kl. 13-17

Sími: 553 2075

- bara lúxus
★★★★ /
1

- K.H.G. DV

2

★★★★★ ★★★★★

- L.I.L., Topp5.is/FBL

- S.V., MBL

★★★ /
1

- S.V. MBL

2

Stórbrotin og áhrifarík mynd
frá verðlaunaleikstjóranum

MY BLOODY VALENTINE 3D kl. 8 og 10 - POWER 16
L
OPEN SEASON 2
kl. 6

Sam Mendes

REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.45, 8 og 10.20 12
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

5

ÓSKARSVERÐLAUNA© TILNEFNINGAR

BESTA LEIKKONA Meryl Streep

ÁLFABAKKA
BLOODY VALENTINE - 3D kl. 5:50 - 8 - 10:10 DIGTAL-3D
DOUBT
kl. 5:50 - 8 - 10:10

16
L

ROLE MODELS
BEDTIME STORIES

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

12

ROCKNROLLA
CHANGELING

kl. 10:30
kl. 8

16

CHANGELING
YES MAN

kl. 6 - 9
kl. engin sýn í dag.

TWILIGHT

kl. 5:50

L

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

BEDTIME STORIES
BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 6D
kl. 6(3D)

BEDTIME STORIES
CHANGELING

SELFOSS
kl. 8
kl. 8

ROCKNROLLA
TRANSPORTER 3

L
16

kl. 10:10
kl. 10:40

16
16

ROLE MODELS
TAKEN

AKUREYRI
kl. 8
kl. 8

12

12

ROLE MODELS
AUSTRALIA

KEFLAVÍK
kl. 10:10
kl. 8

12

16

INKHEART

16

VIP
7

KRINGLUNNI
BLOODY VALANTINE - 3D kl. 8:10 - 10:20
DOUBT
ROLE MODELS

BESTI LEIKARI Í AUKAHLUTVERKI BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI BESTA HANDRIT
Philip Seymour Hoffman
Amy Adams
Viola Davis

16

12

kl. 8

10

DIGTAL-3D L
12
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Þrjár mínútur skipta öllu
Það kemur í ljós á laugardaginn eftir rúmlega viku
hvaða lag verður Eurovision-framlag Íslands í ár.
Átta lög eru komin í úrslit
eftir snarpa keppni. Hvaða
lag er sigurstranglegast?
Keppendur síðasta árs
spáðu í spilin.
„Þetta er alltaf eins, góð lög og
svo nokkur örlítið slappari. Það er
mikið af nýjum flytjendum núna,
sem mér finnst gott. Það er gott
að hrista aðeins upp í þessu,“ segir
Friðrik Ómar. Hann vill ómögulega
spá fyrir um sigurvegara. „Mér
finnst ekkert lag afgerandi. Þetta
er náttúrlega allt bara spurning
um þessar þrjár mínútur sem fólk
hefur á sviðinu. Ég held að núna
komi allir mjög ákveðnir til leiks
og vel æfðir. Ég held þetta verði
mjög spennandi.“
Regína Ósk er á sama máli.
Segir þetta spennandi og
fjölbreytta keppni en að
flutningurinn skipti
öllu, þessar þrjár
mínútur á úrslitakvöldinu. Öfugt við
Friðrik er hún þó
alveg til í að spá. „Það
eru nokkur lög sem mér
finnst standa upp úr, en uppáhaldslagið mitt er „Is it true“ sem
Jóhanna Guðrún syngur. Þetta
er melódískt popp og ég náði því
strax. Svo er það rosalega vel flutt
enda Jóhanna náttúrlega alveg pottþéttur flytjandi.“
Hljómborðssnillingurinn Gillzenegger í Merzedes Club er hrifinn
af rokkstelpunum í Elektra. „Eins
og þið vitið er gjemli gjemli sérfræðingur um Eurovision. Og
samt er ég gagnkynhneigður. Sem

SPÁ SPENNANDI
KVÖLDI
Friðrik og Regína eru hrifin
af endurnýjuninni, Gillzenegger mælir með Elektra
en Óttarr fylgist ekkert með
keppninni. Átta lög keppa
um farseðilinn til Moskvu,
þrjú eru sungin á íslensku,
hin á ensku. Í þessum hópi
eru ein Idol-stjarna og tvær
X-Factor stjörnur.

er magnað helvíti! Og þið eigið
að kjósa Elektra. Lögin í ár eru
flestöll viðbjóður en þetta lag er
goodshit!“ skrifar Gillz á heimasíðu sína. Honum finnst þó slappast að hann sjálfur sé ekki meðal
keppenda. „Hversu gaman væri að
sjá gamla kolvitlausan á hljómborðinu!“ skrifar hann.

L

DIGTAL-3D

L

NÝTT Í BÍÓ!
MEÐAN AÐRIR FYLGDU
SKIPUNUM... FYLGDI
HANN SAMVISKU SINNI.

kr.
550
fyrir börn

650 kr.

EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ
BREYTT SÖGUNNI!

fyrir fullor ðna

- S.V., MBL

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

SKÓLABEKKURINN

REFURINN & BARNIÐ

FRÖNSK HÁTÍÐ: AUKASÝNINGAR
Á 2 VINSÆLUSTU MYNDUNUM

SÍMI 564 0000

VALKYRIE
VALKYRIE LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ 2
UNDERWORLD 3
VILTU VINNA MILLJARÐ
SÓLSKINSDRENGURINN
AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.45
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30
kl. 8
kl. 4

SÍMI 551 9000

5%

12
12
L
16
12
L
12
L

SEVEN POUNDS
UNDERWORLD 3
TAKEN
AUSTRALIA
QUANTUM OF SOLACE

12
L
L
L
12
L

VALKYRIE
SKÓGARSTRÍÐ 2
UNDERWORLD 3
VILTU VINNA MILLJARÐ
SÓLSKINSDRENGURINN

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10
kl. 5.30 - 9
kl. 5.30

L
16
16
12
12

SÍMI 530 1919

VALKYRIE
VICKY CRISTINA BARCELONA
REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI
SKÓLABEKKURINN / ENSKUR TEXTI
REVOLUTIONARY ROAD
SÓLSKINSDRENGURINN

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 6
kl. 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8

SÍMI 462 3500

kl. 8 - 10.15
kl. 6
kl. 10.15
kl. 8
kl. 6

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
L
16
L
L

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sýnd í

Háskólabíói

Ekkert hlé á góðum myndum!
Skráning á póstlistann margborgar sig
www.graenaljosid.is

„Ég hef haft öðrum hnöppum að
hneppa svo keppnin hefur því miður
farið fyrir ofan garð og neðan hjá
mér,“ segir Óttarr Proppé í Dr.
Spock. „Ég sá þó andartak af Höllu
Vilhjálms á stökki og var fullviss
um að það væri mikil framtíð í því
lagi. Svo reyndist þó ekki vera.“
drgunni@frettabladid.is
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GUÐMUNDUR VIÐAR METE KOMINN Í VAL: FIMMTI MIÐVÖRÐURINN Í LEIKMANNAHÓPI VALS

> Prinsinn til KR?

Þjálfarar geta ekki gert alla hamingjusama

Hollenski framherjinn Prince Rajcomar gæti verið á leið
til Vesturbæjarliðsins KR. Rajcomar gekk nýlega frá starfslokum við Breiðablik en þar fékk hann afar fá tækifæri
síðastliðið sumar. Hann kom svo hingað til lands í gær til
þess að ræða við KR-inga sem eru í
framherjaleit enda hefur KR misst
Guðjón Baldvinsson til Svíþjóðar
og svo er óvíst hvort Björgólfur
Takefusa spili með KR á næsta
tímabili. Ekki fékkst niðurstaða í
viðræðurnar í gær.

Valsmenn hafa ekki sagt sitt síðasta orð á leikmannamarkaðnum en
í gær gengu þeir frá samningi við miðvörðinn Guðmund Viðar Mete
sem leikið hefur með Keflavík. Það verður því hart barist um
miðvarðastöðurnar á Hlíðarenda í sumar en þar eru fyrir
Atli Sveinn Þórarinsson, Reynir Leósson, Kristján Hauksson og Einar Marteinsson.
„Ég vissi að ég gæti losnað frá Keflavík í október
og við gengum frá starfslokasamningi í síðasta
mánuði. Ég bý í Kópavogi og vildi finna mér lið í
bænum. Ég var samt ekkert að drífa mig enda búinn
að vera slæmur í mjöðminni og ekkert spilað fótbolta í
vetur. Hef samt verið duglegur í ræktinni,“ sagði Guðmundur sem skrifaði undir eins árs samning við Valsmenn.
Af hverju ákvað hann að velja Val sem hefur þegar á
að skipa öflugum miðvörðum? „Góður þjálfari, flottur
völlur og stuðningsmenn. Umgjörðin í sérflokki,“ sagði
Guðmundur sem neitar því að laun hafi nokkuð
með ákvörðun hans að gera. „Ég er ekkert með
há laun. Ég vil vinna titil og mér finnst mestu

sport@frettabladid.is

möguleikarnir vera á því hjá Val. Ég óttast ekkert samkeppnina.
Hún er bara af hinu góða.“
Fréttablaðið hafði í kjölfar þessa samnings samband við Willum Þór Þórsson, þjálfara Vals, og spurði hann að því hvað
hann ætlaði sér að gera með alla þessa miðverði?
„Það er auðvitað hæpið að við komum þeim öllum
fyrir í byrjunarlið á þessum tímapunkti. Það er samt
betra að vera með fleiri en færri. Kristján Hauksson
hefur verið að spila bakvörð til að mynda og gert það
vel. Það eru stór skörð höggvin í okkar hóp og við erum hægt og
bítandi að mynda samkeppnishæfan hóp. Það er mitt prinsipp að
láta fótboltalið mótast og þróast á ákveðnum tíma. Þá verður að
hafa úr fleirum að moða en bara ellefu. Ég skil samt vel að menn
spyrji sig að þessu,“ sagði Willum Þór sem gerir sér vel grein fyrir
því að það verði ekki allir hamingjusamir í sumar þegar kemur að
því að velja í liðið.
„Ég hef aldrei verið í þeim bissness að gera alla hamingjusama.
Þjálfarar geta ekki stundað slík viðskipti,“ sagði Willum sem útilokar
ekki að lána frá sér einhverja leikmenn.

Loksins í atvinnumennsku
Hinn 33 ára gamli landsliðsmarkvörður, Gunnleifur Gunnleifsson, hefur verið
lánaður til FC Vaduz frá Liechtenstein út maí. Þetta er í fyrsta skipti sem Gunnleifur reynir fyrir sér sem atvinnumaður. Þrír Íslendingar eru því hjá FC Vaduz.

BARÁTTA Marouane Fellaini og Jamie
Carragher berjast hér um boltann í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Enska bikarkeppnin:

Frábær endurkoma Derby
FÓTBOLTI Fjórir leikir fóru fram í
ensku bikarkeppninni í gær.
Stórleikurinn var á Goodison
Park þar sem Everton tók á móti
Liverpool. Steven Gerrard fór
meiddur af velli eftir stundarfjórðungsleik. Leikurinn var
harður en lítið um færi.
Hann fór í framlengingu og var
ekki lokið þegar Fréttablaðið fór
í prentun.
Aston Villa var ekki í vandræðum með Doncaster og Derby átti
ótrúlega endurkomu gegn Forest
eftir að hafa lent tveimur mörkum undir.
- hbg

Meistaradeild VÍS:

Fyrsta keppni
fer fram í kvöld
HESTAR Fyrsta keppni í hinni
árlegu Meistaradeild VÍS fer
fram í Ölfushöll í kvöld.
Alls fara fram sjö keppnir í
Meistaradeildinni og lokakeppnin
fer fram 30. apríl í Ölfushöllinni.
Sjö lið taka þátt í keppninni
að þessu sinni sem hefur slegið
í gegn hjá hestaáhugamönnum
enda taka flestir bestu knapar og
gæðingar landsins þátt í mótaröðinni.
- hbg

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Árgerð 1992-2000
Nissan Patrol 2,8 dísil
Heildarverð, varahlutur og vinna: 36.507 kr.
Toyota Land Cruiser 90 D4D Árgerð 2000-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 27.171 kr.
Toyota Corolla 1,6 bensín Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 35.988 kr.

Ford Focus 1,6 bensín
Árgerð 1998-2005
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.948 kr.

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma
577-4500 og pantaðu tíma.
REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 577-4500
VÉLALAND
VAGNHÖFÐI
TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI
HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

HÖFÐABAKKI

VW Golf 1,6AEE bensín
Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 46.775 kr.

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum.
Komdu í Vélaland og fáðu ráðgjöf um skiptingu
á tímareim. Vélaland skiptir fljótt og vel um
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

Enski bikarinn
Nott. Forest-Derby

2-3

1-0 Chris Cohen (2.), 2-0 Nathan Tyson, víti (14.),
2-1 Rob Hulse (27.), 2-2 Paul Green (60.), 2-3
Kris Kommons (74.)

Aston Villa-Doncaster

3-1

1-0 Steve Sidwell (15.), 2-0 John Carew (19.), 2-1
Jason Price (45.), 3-1 Nathan Delfouneso (61.).

FÓTBOLTI Landsliðsmarkvörðurinn

Gunnleifur Gunnleifsson hefur
skrifað undir samning við FC
Vaduz til loka maí. Um er að ræða
lánssamning frá HK og hvað Gunnleifur gerir eftir þennan samning
er óljóst.
FC Vaduz kemur frá Liechtenstein og er Gunnleifur þriðji
Íslendingurinn sem gengur í þeirra
raðir á skömmum tíma. Áður höfðu
Guðmundur Steinarsson og Stefán
Þórðarson samið við félagið.
„Það var ýmislegt í deiglunni
sem gekk því miður ekki upp.
Þetta kom svo snöggt upp, eða síðastliðinn mánudag, og gekk hratt
fyrir sig. Hvað gerist í maí er svo
óljóst. Ætli ég fari ekki bara til AC
Milan,“ sagði Gunnleifur léttur
en hann var ánægður með þessar
málalyktir.
„Þetta er náttúrlega í gegnum
Guðmund Steinarsson. Hann gaf
mér fín meðmæli og þeir hringdu
svo og spurðu hvort ég hefði áhuga.
Úr varð að ég verð lánaður frá HK.
Ég er mjög sáttur við samninginn
og þetta er vonandi byrjunin á einhverju meira,“ sagði Gunnleifur
en honum finnst afar ánægjulegt
að fá að spila reglulega á þessum
tíma. Það muni hjálpa honum við
að vera í sem bestu ástandi fyrir
íslenska landsliðið þar sem hann
er orðinn aðalmarkvörður.
Gunnleifur er orðinn 33 ára
gamall og er að fara út í atvinnumennsku í fyrsta sinn á ferlinum.
„Ég hef aldrei prófað þetta áður
og það er bara tilhlökkun hjá mér
og fjölskyldunni. Það skemmir ekki fyrir að vera með tveim
öðrum Íslendingum þarna,“ sagði
Gunnleifur sem fór utan í morgun.
Hann mun spila sinn fyrsta leik
með Vaduz á laugardag og heldur svo til Spánar á sunnudag en
íslenska landsliðið leikur vináttulandsleik gegn Liechtenstein á La

ÚRSLIT

Blackburn-Sunderland

framlengt.

0-1 David Healy (7.), 1-1 Aaron Mokoena (37.)

Everton-Liverpool

framlengt.

Iceland Express kvenna
KR-Keflavík

78-74 (41-34)

Stig KR: Hildur Sigurðardóttir 21 (8 frák.),
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 13 (7 stoðs.), Sigrún
Ámundadóttir 11 (10 frák.), Helga Einarsdóttir
10 (11 frák., 6 stoðs.), Guðrún Ósk Ámundadóttir
10 (6 stoðs.), Gréta Guðbrandsdóttir 6, Heiðrún
Kristmundsdóttir 4, Margrét Kara Sturludóttir 2.
Stig Keflavíkur: Birna Valgarðsdóttir 29 (9 frák.),
Pálína Gunnlaugsdóttir 17, Bryndís Guðmundsdóttir 7, Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 6, Svava Ósk
Stefánsdóttir 5 (10 frák.), Marín Rós Karlsdóttir 3,
Halldóra Andrésdóttir 2, Hrönn Þorgrímsdóttir 1.

Hamar-Haukar

63-72 (35-33)

Stigahæstar: Lakiste Barkus 31, Julia Demirer 17
(16 frák.) - Kristrún Sigurjónsdóttir 28, Slavica
Dimovska 19, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 10.

Snæfell-Valur

67-76 (27-38)

Stigahæstar: Kristen Green 29, Gunnhildur
Gunnarsdóttir 15 - Ragnheiður Theodórsdóttir 15,
Þórunn Bjarnadóttirr 14, Kristjana Magnúsdóttir
12, Berglind Ingvarsdóttir 12.

Lögfræðingar Beckhams:

Ræða við forráðamenn LA

ENN AÐ BÆTA SIG Gunnleifur Gunnleifsson er orðinn 33 ára gamall og hefur aldrei

verið betri. Hann reynir nú loks fyrir sér í atvinnumennsku.

Manga á miðvikudag og þar hittir
Gunnleifur eflaust nokkra af liðsfélögum sínum.
„Þetta leggst allt saman mjög
vel í mig. Það er spennandi að
prófa þetta loksins og ég hef fulla

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

trú á því að þetta eigi eftir að
verða ánægjulegur tími. Þetta er
allt mjög fínt og nú er bara að fara
út og standa sig,“ sagði Gunnleifur Gunnleifsson, nýjasti liðsmaður
FC Vaduz.
henry@frettabladid.is

FÓTBOLTI Adriano Galliani, framkvæmdastjóri AC Milan, staðfesti
í gær að félagið vilji halda David
Beckham út tímabilið og jafnvel
kaupa hann.
Galliani staðfesti enn fremur
að lögfræðingar Beckhams væru
í viðræðum við forráðamenn LA
Galaxy, félags Beckhams, um
þessi mál.
„Ef Galaxy vill ræða samningamál þá erum við meira en
tilbúnir,“ sagði Galliani en Beckham hefur slegið í gegn hjá Milan
– skorað tvö mörk og leikið virkilega vel.
Lánssamningur Beckhams við
AC Milan rennur út 9. mars næstkomandi.
- hbg

KR-konur enduðu tíu leikja sigurgöngu Keflavíkur í kvennakörfunni í gærkvöldi:

Frábær auglýsing fyrir Höllina
KÖRFUBOLTI KR-konur hafa verið

duglegar að enda sigurgöngu liða
á nýja árinu, fyrst ellefu leikja
sigurgöngu Hauka í bikarnum og
svo tíu leikja sigurgöngu Íslandsmeistara Keflavíkur í æsispennandi leik í Iceland Express-deild
kvenna í gær. KR skoraði 5 síðustu stig leiksins og vann 78-74.
Hildur Sigurðardóttir, fyrirliði KR, kórónaði góðan leik sinn
með því að skora úrslitakörfuna
þremur sekúndum fyrir leikslok en hún kom þá KR í 76-74.
Keflavík tók innkast en kastaði
boltanum beint út af eftir það og
Guðrún Ósk Ámundadóttir gulltryggði síðan sigurinn með því að
setja niður tvö víti.
Lengi vel leit út fyrir að Birna
Valgarðsdóttir ætlaði sér nánast upp á sitt einsdæmi að vinna

MIKILVÆG Helga Einarsdótitr kom
aftur inn í KR-liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

leikinn fyrir Keflavík en hún átti
enn einn stórleikinn og skoraði
29 stig.
Hildur átti eins og áður sagði

mjög góðan leik en auk hennar var Helga Einarsdóttir gríðarlega mikilvæg. Guðrún Gróa
Þorsteinsdóttir var öflug á báðum
vallarhelmingum og Guðrún Ósk
Ámundadóttir setti niður stórar
körfur í lokin. Það kom ekki að
sök að Margrét Kara Sturludóttir
fann sig ekki og Sigrún Ámundadóttir, sem átti góða spretti, fékk
sína fimmtu villu tæpum sex mínútum fyrir leikslok.
Birna var yfirburðamaður hjá
Keflavík. Pálína Gunnlaugsdóttir reyndi þó sitt og skoraði meðal
annars fimm stig á 27 sekúndum
á lokamínútunni en það dugði þó
ekki til sigurs.
Liðin mætast aftur eftir ellefu
daga í bikarúrslitaleiknum og ef
marka má þennan forsmekk má
enginn missa af þeim leik.
- óój
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SIGURÐUR GUNNAR ER
ALLTAF AÐ BÆTA SIG
Framlag í leik: (á hverjar 40 mín)
KFÍ 2003-04

1,9 (9,0)

KFÍ 2004-05

9,8 (14,9)

KFÍ 2005-06

1. deild

Keflavík 2006-07

7,3 (19,3)

Keflavík 2007-08

10,2 (24,5)

Keflavík 2008-09

24,1 (30,6)

Stig í leik: (á hverjar 40 mín)
KFÍ 2003-04

1,4 (6,6)

KFÍ 2004-05

5,7 (8,8)

KFÍ 2005-06

1. deild

Keflavík 2006-07

5,8 (15,1)

Keflavík 2007-08

7,0 (16,8)

Keflavík 2008-09

17,2 (21,9)

Fráköst í leik: (á 40 mín)
KFÍ 2003-04

1,6 (7,9)

KFÍ 2004-05

5,2 (8,0)

KFÍ 2005-06

1. deild

Keflavík 2006-07

3,4 (8,9)

Keflavík 2007-08

5,5 (13,4)

Keflavík 2008-09

9,8 (12,5)

Skotnýting (Skot tekin í leik)
KFÍ 2003-04

45,0% (1,4)

KFÍ 2004-05

47,5% (5,5)

KFÍ 2005-06

1. deild

Keflavík 2006-07

53,8% (5,0)

Keflavík 2007-08

50,8% (5,9)

Keflavík 2008-09

59,4% (12,0)

Vítanýting (Víti fengin í leik)
KFÍ 2003-04

25,0% (0,3)

KFÍ 2004-05

50,0% (1,1)

KFÍ 2005-06
Keflavík 2006-07

1. deild
53,3% (0,7)

Keflavík 2007-08

48,7% (1,8)

Keflavík 2008-09

58,1% (4,9)

TRÖLL Í
TEIGNUM

Mörg lið
hafa átt í
vandræðum með
Sigurð
Gunnar
Þorsteinsson
undir
körfunni í
vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

Sigurður Gunnar er orðinn stór
Sigurður Ingimundarson kann betur en margir að „rækta upp“ sterka miðherja. Nú síðast var það Sigurður
Gunnar Þorsteinsson sem er sá leikmaður sem hefur bætt sig mest milli ára í Iceland Express-deild karla.
KÖRFUBOLTI Keflvíkingurinn Sig-

18,3 stig, taka 7,6 fráköst og gefa
3,0 stoðsendingar að meðaltali.
Það er einn leikmaður sem slær
þeim öllum við hvað varðar bætingu á stigaskori en það er Þórsarinn Guðmundur Jónsson sem
hefur hækkað meðalskor sitt um
12,7 stig í leik.
Guðmundur hefur blómstrað
eftir að hann færði sig frá Njarðvík til Þórs á Akureyri. Í fyrra
skoraði hann 4,0 stig í leik á 15,7
mínútum en í vetur hefur hann
skorað 16,7 stig að meðaltali á 31,7
mínútum.

urður Gunnar Þorsteinsson hefur
leikið afar vel í Iceland Expressdeild karla og þegar betur er að
gáð þá segir tölfræðin að hann sé
sá leikmaður deildarinnar sem
hefur bætt sig mest frá því í fyrra.
Sigurður Ingimundarson, landsliðsþjálfari og þjálfari Keflavíkur,
hefur gefið þessum stóra og stæðilega Ísfirðingi tækifæri á báðum
vígstöðvum og það fer ekki fram
hjá neinum að hann hefur veðjað á
hárréttan hest.
Sigurður Gunnar er tuttugu
ára gamall og uppalinn á Ísafirði
þar sem að hann fékk sitt fyrsta
tækifæri í úrvalsdeildinni aðeins
fimmtán ára, tímabilið 2003-2004.
Sigurður lék næstu árin með KFÍ
en eftir eitt ár í 1. deildinni ákvað
hann að fara aftur í úrvalsdeildina og valdi að fara til Keflavíkur.

Fjarar undan Flake
Það eru ekki nærri því allir leikmenn sem bæta sig en sá leikmaður sem hefur gefið mest eftir
milli ára er Bandaríkjamaðurinn
Darrell Flake.
Flake, sem spilar nú með Tindastóli, hefur lækkað um 9,0 framlagsstig milli ára en hann lék með
Skallagrími í fyrravetur. Flake
hefur farið frá því að vera með
23,9 stig og 13,0 fráköst að meðaltali í leik á síðasta tímabili í að
skora 18,3 stig (-5,6) og taka 8,7
fráköst (-4,4) í leik með Tindastóli
í vetur.
Hér til hliðar má sjá lista yfir þá
leikmenn Iceland Express-deildar
karla í vetur sem hafa hækkað sig
mest frá því í fyrra en til þess að
vera gjaldgengur þarf leikmaður
að hafa komið inn á í átta leikjum
bæði tímabilin.
ooj@frettabladid.is

Þriðja tímabilið í Keflavík
Sigurður Gunnar er nú á sínu
þriðja tímabili með Keflavík en
er nú fyrst kominn í byrjunarliðshlutverk hjá liðinu.
Hann lék með í 15,2 mínútur í
leik á fyrsta tímabilinu en 16,6
mínútur í fyrra. Sigurður hefur
spilað í 31,5 mínútur í leik í deildinni í vetur og hefur hækkað sig
um heil 13,9 framlagsstig í leik
frá því í fyrra, farið úr því að
vera með 10,2 framlagsstig í leik
í að skila 24,1 framlagsstigi í ár.
Í fyrra var Sigurður Gunnar með
7,0 stig, 5,5 fráköst, 1,2 varin skot
og 0,6 stoðsendingar að meðaltali
í leik. Í vetur eru þessi meðaltöl
komin upp úr 17,2 stig, 9,8 fráköst,
2,6 varin skot og 2,3 stoðsendingar auk þess að hann hefur hækkað
skotnýtingu sína úr 50,8 prósentum upp í 59,4 prósent.
Hefur bætt sig öll árin
Sigurður hefur náð þeim merkilega árangri að hækka framlag
sitt á hverjar 40 mínútur öll árin
sín í deildinni. Hann hefur farið
úr því að vera með 9,0 framlagsstig á heilan leik sitt fyrsta tímabil með KFÍ í það að vera með 30,6
framlagsstig á hverjar 40 spilaðar
mínútur í vetur.
Það fer ekki fram hjá neinum að
Sigurður Gunnar er framtíðarmiðherji landsliðsins en hann hefur
þegar staðið sig mjög vel með
1988-landsliðinu og varð meðal
annars tvisvar sinnum Norðurlandameistari með því. Sigurður
lék alla átta A-landsleiki á síðasta
ári og var í byrjunarliðinu í fimm
þeirra.
Sama sagan með Fannar
Þetta er ekki fyrsta dæmið um það

ÞESSIR ERU BÚNIR AÐ
BÆTA SIG MEST MILLI ÁRA
Framlag að meðaltali í leik:
Sigurður Gunnar Þorsteinsson +13,9
Ómar Sævarsson

+12,3

Jón Ólafur Jónsson

+10,9

Helgi Jónas Guðfinnsson

+8,4

Friðrik Stefánsson

+7,9

Cedric Isom

+7,8

Guðmundur Jónsson

+7,7

Þröstur Leó Jóhannsson

+7,7

SVIPAÐUR BAKGRUNNUR Sigurður Gunnar Þorsteinsson reynir hér að verja skot

Jón Orri Kristjánsson

+7,7

KR-ingsins Fannars Ólafssonar. Báðir hafa þeir fengið tækifæri hjá Sigurði Ingimundarsyni og notið trausts hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þorsteinn Gunnlaugsson

+7,2

Gunnar Einarsson

+7,1

að leikmaður hafi blómstrað hjá
Sigurði Ingimundarsyni. Fannar
Ólafsson kom til Keflavíkur á
sínum tíma og tók þá sams konar
stökk á þriðja ári.
Fannar var með 5,4 stig og 3,5
fráköst á 16,0 mínútum á sínu öðru
ári en hækkaði þær tölur upp í
10,2 stig og 6,2 fráköst á 23,3 mínútum á þriðja ári sínu undir stjórn
Sigurðar Ingimundarsonar.
Tveir aðrir leikmenn hafa einnig náð að hækka sig um tíu framlagsstig í leik eða meira en það eru

Hjörtur Hrafn Einarsson

+6,8

Darri Hilmarsson

+6,4

Atli Rafn Hreinsson

+6,2

Sigurður Þorvaldsson

+6,1

ÍR-ingurinn Ómar Sævarsson og
Snæfellingurinn Jón Ólafur Jónsson. Ómar hefur bætt framlag sitt
um 12,3 framlagsstig en hann er
sá leikmaður sem hefur bætt sig
mest í fráköstum.
Í fyrra var Ómar með 7,1 stig
og 7,0 fráköst í leik en í ár er hann
búinn að skora 12,4 stig og taka
13,2 fráköst í leik. Jón Ólafur
hefur hækkað sig um 10,9 framlagsstig milli ára farið úr því að
vera með 8,3 stig, 2,6 fráköst og
1,1 stoðsendingu í leik í að skora

Stig skoruð að meðaltali í leik:
Guðmundur Jónsson

+12,7

Sigurður Gunnar Þorsteinsson

+10,2

Jón Ólafur Jónsson

+10,0

Þorsteinn Gunnlaugsson

+9,1

Gunnar Einarsson

+8,5

Það er búist við mikilli stemningu og fullu húsi á Ásvöllum í kvöld þegar Haukar taka á móti erkifjendunum í FH:

Sárt að tapa fyrir FH enda erum við ekki vanir því
HANDBOLTI Það verður eflaust

talað um lítið annað en handbolta
í Hafnarfirði í dag. Þriðja orrusta
Hafnarfjarðarliðanna, Hauka og
FH, fer nefnilega fram í kvöld
og er búist við stútfullu húsi að
Ásvöllum.
Síðustu tveir leikir liðanna í
vetur hafa verið hreint stórkostleg
skemmtun. Um 2.000 áhorfendur í stúkunni, frábær handbolti og mikil spenna enda
hafa báðir leikirnir endað
með sömu markatölu, 2928. FH hefur haft betur í
bæði skiptin og Haukar
hyggja nú á hefndir.
Takist FH að vinna
í kvöld verður það í
fyrsta skipti síðan
1995 sem liðið vinnur
báða deildarleikina
gegn Haukum á einu
tímabili. Haukar
hafa aftur á móti
leikið þann leik sjö
sinnum síðan 1997.

FH nær ekki bara deildartvennu með sigri í kvöld heldur þrennu því liðið vann einnig
bikarslag liðanna. Haukar náðu
þeirri eftirsóttu þrennu árið 1997
en það þarf að grafa langt aftur í
tímann til að sjá hvenær FH gerði
slíkt síðast.
„Við verðum að klára þetta. Það
er pottþétt. Eðlilega er pressa
eftir að hafa gert tvisvar
upp á bak gegn FH í vetur.
Við erum á uppleið og ætlum
okkur að fara taplausir í
gegnum lokaumferðina,“
sagði Arnar Pétursson,
leikmaður Hauka og
fyrrverandi leikmaður FH, en óvíst er um
þáttöku hans í kvöld.
ÓVISSA MEÐ ARON

Það verður ekki ljóst fyrr
en í kvöld hvort hinn
magnaði Aron Pálmarsson getur leikið með FH
en hann er meiddur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

Hann er slappur í bakinu og hefur
verið allar götur síðan Haukar
fóru í ævintýralegt ferðalag til
Úkraínu. Það ferðalag fór með
bakið á Arnari.
Mikill hiti hefur verið í leikjum
liðanna og sauð upp úr undir lok
síðasta leiks. Það er því grunnt á
því góða milli þeirra.
„Það er sárt að tapa fyrir FH
enda erum við ekki vanir því og
auðvitað fór það í taugarnar á
mönnum. Svo voru smá kyndingar
undir lok síðasta leiks sem kveiktu
svolítið bál sem hefði ekki þurft
að verða svona stórt,“ sagði Arnar
sem segist hafa verið óvenju rólegur í þeim hasar. „Aldrei þessu
vant var ég í því að róa Gunnar
Berg sem æsir sig aldrei.“
Það eru smá meiðslavandræði
í herbúðum FH en óvissa er með
þátttöku ungstirnanna Arons
Pálmarssonar og Ólafs Guðmundssonar og skýrist væntanlega ekki fyrr en í kvöld hvort
þeir spili með FH.
- hbg

ÁTÖK Hart hefur verið tekist á þegar FH og Haukar hafa mæst í vetur. Það verður

engin breyting á því í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR VILL AÐ ALLIR LIFI HAMINGJUSAMIR TIL ÆVILOKA

> Teri Hatcher

Hamingjusami morðinginn og konan hans
Ég er aðdáandi hamingjusamra endaloka.
Eins klént og það hljómar vil ég að kvikmyndir endi vel, að prinsinn fái prinsessuna,
að fátæki maðurinn vinni í lottóinu og að
drengurinn með banvæna sjúkdóminn
læknist fyrir kraftaverk. Því var ég ekki sátt
við myndina No Country for Old Men
sem ég sá um daginn. Myndin hefur
fengið glimrandi dóma og var vissulega
góð, þangað til hún endaði. Að morðinginn
og siðblindinginn skyldi ekki fá makleg málagjöld fannst mér fráleitt.
Ég var því afar sátt við handritshöfunda
Dexter þegar lokaþáttur þriðju þáttaraðar um
hinn geðfellda fjöldamorðingja var sýnd nú á
dögunum á Skjáeinum. Dexter hafði þá kálað
besta vini sínum, óþokkanum Miguel Prado,
sem var saksóknari í sauðargæru. Öll vanda- DEXTER Öðruvísi hetja.

SJÓNVARPIÐ

press) (8:13)(e)
STÖÐ 2

The Simpsons

▼

19.35

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Eli Stone (7:13) Bandarísk þátta-

röð. Lögfræðingurinn Eli Stone í San Francisco verður fyrir ofskynjunum og túlkar
þær sem skilaboð frá æðri máttarvöldum.
Aðalhlutverk: Jonny Lee Miller, Victor Garber,
Natasha Henstridge og Loretta Devine.

20.00

21.05 Lögin í Söngvakeppninni
21.15 Aðþrengdar eiginkonur (DespeRules of Engagement

SKJÁREINN

rate Housewives V) Ný syrpa af þessari vinsælu bandarísku þáttaröð um nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem þær
eru séðar. Aðalhlutverk: Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross og Eva Longoria.

22.00 Tíufréttir
22.20 Bílfélagar (Carpoolers) (7:13)
Bandarísk gamanþáttaröð um félaga sem
eru samferða í vinnuna, úr úthverfi og inn í
borg og skrafa saman um lífið og tilveruna
á leiðinni. Aðalhlutverk: Faith Ford, Fred
Goss, T.J. Miller og Jerry O’Connell.

20.20

20.40

Eli Stone

SJÓNVARPIÐ

Barcelona - Mallorca

STÖÐ 2 SPORT

22.45 Albúm (Album) (4:5) (e)
23.45 Kastljós (e)
00.30 Lögin í Söngvakeppninni (e)
00.40 Dagskrárlok

08.00 Ice Age: The Meltdown
10.00 Knights of the South Bronx
12.00 Murderball
14.00 Fíaskó
16.00 Ice Age. The Meltdown
18.00 Knights of the South Bronx
20.00 Murderball Áhugaverð heimildarmynd um fjölfatlaða íþróttamenn sem leika
ruðning í hjólastólum og leggja allt undir til
þess að komast á Ólympíuleikana.

21.00

Sex and the City

STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Serenity
00.00 Jagged Edge
02.00 Slash
04.00 Serenity
06.00 So I Married an Axe Murderer

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego

07.00 Everton - Liverpool Útsending frá

Afram!, Refurinn Pablo, Dynkur smáeðla,
Doddi litli og Eyrnastór, Ævintýri Juniper Lee.

leik í ensku bikarkeppninni.

08.15 Oprah Skemmtilegur þáttur með

17.55 Everton - Liverpool Útsending frá
leik í ensku bikarkeppninni.

vinsælustu spjallþáttadrottningu heims.

19.35 Inside the PGA Tour 2009

08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.35 La Fea Más Bella (246:300)
10.20 Extreme Makeover: Home Ed-

Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

ition (14:25)

11.45 Ghost Whisperer (26:44)
12.30 Grey‘s Anatomy (9:17)
13.15 Neighbours
13.40 Ally McBeal (7:24)
14.25 Forboðin fegurð (113:114)
15.10 Forboðin fegurð (114:114)
16.00 Sabrina - Unglingsnornin
16.23 Hlaupin
16.33 Doddi litli og Eyrnastór
16.43 Smá skrítnir foreldrar
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Neighbours
17.58 Friends (1:23) Bestu vinir allra
landsmanna. Fylgstu með Ross, Rachel, Joey,
Phoebe, Monicu og Chandler.

20.00 Atvinnumennirnir okkar - Grétar Rafn Steinsson Auðunn Blöndal bankar
upp á hjá Siglfirðingnum knáa.

22.40 NFL deildin: NFL Gameday Rich

og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum.

Eisen og Deion Sanders skoða hverja umferð
í NFL deildinni í bak og fyrir og spá í spilin.

23.10 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar
í NBA körfuboltanum.

23.40 Bardaginn mikli, Mike Tyson Lennox Lewis Í þessum þætti eru sýndar
gamlar myndir með Tyson og fjallað um bardaga hans við Lennox Lewis.

00.35 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.
01.05 Atvinnumennirnir okkar - Grétar Rafn Steinsson

15.40 Bolton - Tottenham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.20 Newcastle - Sunderland Útsend-

20.45 Twenty Four (1:24) Jack Bauer snýr

20.00 Premier League World Nýr þátt-

aftur í sjöunda þáttaröðinni.

ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum hliðum.

00.15 Réttur (3:6)
01.00 Mad Men (7:13)
01.45 Soul Plane
03.10 Once Upon a Wedding
04.40 The Simpsons (2:22)
05.05 Fréttir

20.00 Rules of Engagement (6:13)
Bandarísk gamansería um vinahóp sem
samanstendur af hjónum, trúlofuðu pari
og kvensömum piparsveini. Jeff fer út að
skemmta sér með strákunum í stað þess
að fara í brúðkaup með Audrey.

20.30 The Office (4:19) Michael er staðráðinn í að nota „gamaldags” söluaðferðir til
að næla aftur í kúnna sem hafa leitað á ný
mið til að sanna að hann þurfi ekki tækninýjungar Ryans.
21.00 Flashpoint (4:13) Spennandi
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er
kölluð út þegar hættan er mest. Sérsveitin
er kölluð út til að bjarga lögreglumanni sem
er haldið í gíslingu af reiðum fjölskyldumeðlimi.
21.50 Law & Order (18:24) Bandarískur

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

feld, yfirmaður hinna illræmdu SPECTRE
samtaka dreymir um heimsyfirráð. James
Bond, sem leikinn er af Sean Connery í
þessari mynd, reynir að stöðva hann.

18.30 Are You Smarter Than a 5th
Grader? (24:27) (e)

20.00 Amazing Race (5:13) Í elleftu seríunni mæta til leiks nokkrir af sterkustu keppendunum úr tíu fyrstu seríunum til að fá
úr því því skorið hvert sé sterkasta parið frá
upphafi.

21.30 Twenty Four (2:24)
22.20 You Only Live Twice Ernst Blo-

Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

19.20 Game Tíví (1:8) Sverrir Bergmann

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (2:22) Vandræðum Barts virðist aldrei ætla að linna þannig
að Hómer og Marge ákveða að setja hann á
róandi lyf sem er reyndar enn á tilraunastigi.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

sending frá leik í spænska bikarnum.

20.40 Barcelona - Mallorca Bein út-

▼

15.50 Kiljan (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Tvíburarnir (2:3) (e)
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Skyndiréttir Nigellu (Nigella Ex-

STÖÐ 2

▼

FIMMTUDAGUR

málin sem þeim djöfli fylgdu áttu því að vera
leyst, en svo var ekki. Um tíma hélt ég að
handritshöfundar ætluðu að gera áhorfendum mikinn grikk og skilja þá eftir í lausu
lofti í þeim tilgangi að fá þá til að horfa á
fjórðu seríu sem án efa er á leiðinni.
Ramon, bróðir Miguel, hafði þá horn
í síðu Dexter því hann taldi hann hafa
sitthvað misjafnt í pokahorninu, auk þess
var húðflettarinn á eftir okkar manni sem
var í þann mund að ganga að eiga hana
Ritu sína. Hvernig gat þetta gengið upp í
einum þætti? Ekkert mál fyrir Dexter. Hann
sannfærði Ramon um að lífið væri gott,
barði húðflettarann í spað og henti honum
fyrir lögreglubíl, stakk sér svo í jakkafötin og
upp að altari. Og allir lifðu hamingjusamir … þar til í næstu seríu.

▼

„Þrátt fyrir að hafa fengið ágætt par
af bjóstum hef ég getað sýnt það
og sannað að þau eru ekki það
eina sem ég hef.“
Hatcher leikur hina seinheppnu Susan í þáttunum
Aðþrengdar eiginkonur en í
kvöld byrjar Sjónvarpið að
sýna nýja seríu.

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 Ensku mörkin Allir leikir umferð-

20.30 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.
21.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni

sakamálaþáttur um störf rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York.
Yfirmaður á sjónvarpsstöð er myrtur og
Fontana og Green grunar tvíbura sem voru
að stela frá fyrirtækinu þar til þeir koma
auga á frægan sjóvnarpskokk sem átti í ástarsambandi við fórnarlambið.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
23.30 Britain’s Next Top Model (4:10)
00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS

Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu
atvikin á einum stað.

18.15 Að norðan Endurtekið á klst. fresti
til kl. 12.15 daginn eftir.

22.40 Coca Cola mörkin 2008 Allir leik-

Digital Ísland rás 15

irnir, öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í þessum magnaða markaþætti.

23.10 Liverpool - Chelsea Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

N4 Sjónvarp Norðurlands

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.45
Tvöfaldur Twenty Four
Ein vinsælasta spennuþáttaröð
Stöðvar 2 frá upphafi snýr aftur
og er þetta sjöunda þáttaröðin.
Nú hefur Jack Bauer snúið frá
Afríku þar sem hann starfaði sem
trúboði og málaliði. Hann hefur
verið tekinn fastur og dreginn fyrir
rétt. CTU hefur verið lagt niður og
nýr forseti er tekinn við völdum
í Bandaríkjunum og fara áhrif
Bauers á æðstu valdastöðum því
dvínandi. Ný ógn steðjar nú að
bandarísku þjóðinni og heimsbyggðinni allri og Bauer er að
sjálfsögðu sá eini sem er fær um
að bjarga málunum.

16.00 Hollyoaks (118:260)
16.30 Hollyoaks (119:260)
17.00 Seinfeld (10:24)
17.30 Lucky Louie (3:13)
18.00 Sex and the City (13:18)
18.30 Sex and the City (14:18)
19.00 Hollyoaks (118:260)
19.30 Hollyoaks (119:260)
20.00 Seinfeld (10:24) Elaine gefur óvart
upp rangt símanúmer á afsláttarmiða fyrir
samloku og Kramer kemst að því að verkfallinu sem hófst fyrir tólf árum þegar hann
vann í sjoppu er lokið og hann ákveður að
snúa aftur til vinnu.

20.30 Lucky Louie (3:13) Bráðskemmtilegir gamanþættir um draumóramanninn
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

▼

21.00 Sex and the City (13:18) Stöð 2
Extra og Stöð 2 sýna eina eftirminnilegustu
og skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma. Sex
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborginni New York.

21.30 Sex and the City (14:18)
22.00 Gossip Girl (1:25) Þættir byggðir á
samnefndum metsölubókum og fjalla um líf
ungra, fordekraðra krakka sem búa á Manhattan í New York. Þótt dramatíkin sé ótæpileg þá snúast áhyggjur þessa unga fólks fyrst
og síðast um hver baktali hvern, hver sé með
hverjum og hvernig eigi að klæðast í næsta
glæsipartíi.

22.45 Grey‘s Anatomy (11:24)
23.30 Ghost Whisperer (60:62)
00.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Á fimmtudegi á öndverðum
meiði um stjórnmálin.
21.00 Gestir Guðrúnar Mannlífsmyndum brugðið upp. Margrét Lóa Jónsdóttir
skáldkona er gestur Guðrúnar Guðlaugsdóttur að þessu sinni.
21.30 Íslands safarí Viðhorf nýbúa koma
fram í þætti Akeems R. Oppong.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

12.05 Aftenshowet 12.30 Stemmer fra opgangen
13.00 Det lille hus på prærien 13.50 Nyheder
på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder og vejr
14.10 Boogie Mix 14.40 S, P eller K 14.50 Boogie
Update 15.20 S, P eller K 15.30 Braceface 15.55
Oggy og kakerlakkerne 16.00 Den amerikanske
drage 16.25 F for Får 16.30 Fandango 17.00
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport 18.00
Aftenshowet med Vejret 18.30 Rabatten 19.00
Rejseholdet 20.00 TV Avisen 20.25 Jersild Live
20.50 SportNyt 21.00 Hybridmanden 22.35
Sugar Rush 23.00 Naruto Uncut

12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30
Viten om 13.00 NRK nyheter 13.05 Norge rundt
13.30 Koht i familien 14.00 NRK nyheter 14.05
Par i hjerter 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet
16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat - nyheter
på samisk 16.25 Tid for tegn 16.40 Mánáid-tv
- Samisk barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk
17.00 Sørens ønskestøvler 17.05 Fritt fram 17.35
Plipp, Plopp og Plomma 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.30 Schrödingers katt 18.55
Himmelblå. Den ekte Ylvingen 19.25 Redaksjon
EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen
21 20.30 Life on Mars 21.30 Folk i farta 22.00
Kveldsnytt 22.15 Urix 22.45 Med kniven som
medisin 23.35 Mesternes mester

SVT 1
12.05 Andra Avenyn 13.15 Fråga doktorn 14.00
Mästarnas mästare 15.00 Rapport 15.05
Gomorron Sverige 15.55 Mia och Klara 16.25
Hästbröderna 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15
Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala
nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00
Ishockey 20.50 Plus 21.20 Debatt 22.05
Kulturnyheterna 22.20 Uppdrag Granskning
23.20 Diplomaterna 23.50 Öga mot öga

▼
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Game Tíví
Skjáreinn kl. 19.20.
Game Tíví byrjar með látum þetta
árið. Meðal efnis í þættinum í kvöld
er glænýr raunveruleikur, gagnrýni á
Tomb Raider Underworld og Wrath of
the Lich King. Þá verður litið til fortíðar
á „retro-leikinn“ Jet Set Willy fyrir
Sinclair Spectrum, farið yfir tíu væntanlega leiki ársins 2009 ásamt því
sem skoðað verður hvaða leikir voru
valdir af áhorfendum Game Tíví sem
bestu leikir síðasta árs.
Og auðvitað
verður fjallað
um nýja og
væntanlega
leiki á allar
gerðir
leikjatölva.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Andrarímur

15.03 Útvarpssagan: Svörtu hestarnir
15.30 Miðdegistónar
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.23 Fréttayfirlit og veður
18.26 Spegillinn
19.00 Úr gullkistunni
19.27 Sinfóníutónleikar
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsleikhúsið: Rödd án líkama
23.10 Tónleikur
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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Minningartónleikar um Rúnar
„Ég fæ mér alltaf smoothie. Ég
blanda saman ávaxtasafa, helst
lífrænum og hreinum, ávöxtum,
sojamjólk eða hrísmjólk og hörfræolíu eða lífrænni kókosolíu.
Síðan set ég með grænt duft
(thyto food). Ef morgunmaturinn þarf að endast extra lengi
set ég líka próteinduft.“
Auður Ingibjörg Konráðsdóttir matreiðslumaður.
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LÁRÉTT 2. blikk, 6. rykkorn, 8. pása,
9. þukl, 11. utan, 12. eftirsjá, 14. ríki,
16. guð, 17. stykki, 18. kærleikur, 20.
tveir eins, 21. högg.
LÓÐRÉTT 1. verkfæri, 3. eftir hádegi,
4. hnött, 5. stjórnarumdæmi, 7. leita
ráða, 10. leyfi, 13. þangað til, 15. engi,
16. farvegur, 19. í röð.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. haki, 3. eh, 4. plánetu,
5. lén, 7. ráðgast, 10. frí, 13. uns, 15.
akur, 16. rás, 19. tu.
LÁRÉTT: 2. depl, 6. ar, 8. hlé, 9. káf,
11. án, 12. iðrun, 14. gínea, 16. ra, 17.
stk, 18. ást, 20. uu, 21. stuð.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1 Guðbjartur Hannesson
2 Meistaradeild VÍS í hestaíþróttum
3 Þröstur Ólafsson

Minningartónleikar um Rúnar
Júlíusson verða haldnir í Laugardalshöllinni 2. maí. Synir Rúnars, þeir Baldur og Júlíus, sjá um
skipulagninguna í samvinnu við
Bravo. Flestir forkólfar íslenskrar dægurlagamenningar hafa
boðað komu sína.
„Lögin sem pabbi kom nálægt
verða auðvitað í forgrunni,“ segir
Baldur. „Við höfum úr stórum
lagalista að moða. Við erum ekki
alveg búnir að telja þetta saman
en mér sýnist lögin sem pabbi
skildi eftir sig á plötum vera einhvers staðar á milli þrjú til fjögur hundruð. Við erum að setja
saman dagskrá kvöldsins í þessum töluðu orðum. Það gengur vel.
Allir sem við höfum kallað til eru

mjög velviljaðir og spenntir fyrir
verkefninu.“
Tónleikarnir verða stjörnum
prýddir. Páll Óskar, Sálin hans
Jóns míns, Hjálmar, KK, Krummi,
Jóhann Helgason, Björgvin Halldórsson, Bjartmar Guðlaugsson,
Áhöfnin á Halastjörnunni, Heiða,
Helgi Björns, Lifun og Deep Jimi
& The Zep Creams hafa staðfest
þátttöku og stórfjölskyldan; synir,
barnabörn og María Baldurs
munu birtast á sviðinu.
Þá munu flest böndin sem
Rúnar spilaði með koma fram.
Búast má við Hljómum og GCD
en Baldur segir ekki enn fullfrágengið hver „verði Rúnar“ í þessum hljómsveitum – „Við erum að
velta ýmsum möguleikum fyrir

okkur. Í sumum tilfellum þurfa
ef til vill fleiri en einn að leysa
hann af, bassaleikari og söngvari, eða söngvarar,“ segir hann.
Trúbrot kemur einnig fram þótt
aðeins Gunnar Þórðarson, Magnús Kjartansson og Shady Owens
séu lifandi af upprunalegu meðlimunum. Hin vandfylltu skörð
verða fyllt af toppfólki, lofar
Baldur.
Ráðgert er að hefja miðasölu í
mars.
- drg

LANDSLIÐIÐ HEIÐRAR RÚNAR Á stórtón-

leikum í Laugardalshöllinni 2. maí.
FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

SIGMUNDUR DAVÍÐ: FAGNAR KOMU SÆVARS CIESIELSKI Í FLOKKINN

Æskuvinur Guðna stefnir
á fyrsta sæti á Suðurlandi
„Ég hef reifað þessi mál við Guðna
[Ágústsson fyrrum formann Framsóknarflokksins] og hann tók mjög
vel í þetta. Ég hefði viljað hafa
hann í forsvari fyrir flokkinn en
Guðni vill draga sig í hlé. Það er
sárt. Guðni er góður stjórnmálamaður en hafði vit á því að koma
sér út af þingi áður en allt hrundi,“
segir Sævar Ciesielski sem stefnir
á að taka fyrsta sæti á lista Framsóknarflokksins á Suðurlandi í
komandi alþingiskosningum. Eða
Austurlandi. Fer eftir því hvernig
málin leggjast.
Nýtt fólk streymir nú í Framsóknarflokkinn: Guðmundur Steingrímsson yfirgaf Samfylkinguna
til að ganga til liðs við Framsóknarflokkinn. Jónína Benediktsdóttir
heilsuræktarfrömuður hefur hvatt
fólk til að ganga til liðs við endurreistan Framsóknarflokk og Fréttablaðið greindi nýverið frá því að
Þráinn Bertelsson stefndi ótrauður á að taka fyrsta sæti á lista í
öðru hvoru Reykjavíkurkjördæmanna. Nú bætist Sævar í hópinn, úr
óvæntri átt en þekktastur er hann
fyrir að vera einn sakborninga í
einhverju þekktasta máli íslenskrar
réttarfarssögu: Geirfinnsmálinu.
Á Suðurlandi hefur Guðni farið
fyrir litríkum flokki manna á borð
við Bjarna Harðarson og Ísólf Gylfa
Pálmason. Sævar á ættir að rekja
til Suðurlands, á tengsl við flokkinn og segist reyndar æskuvinur
Guðna. „Afi, Guðjón Ólafsson, er
einn stofnenda Framsóknarflokksins. Ég er fæddur á Stóra-Hofi í
Gnúpverjahreppi í Árnessýslu.
Meðan afi og Ágúst á Brúnastöðum voru inni í bæ að ræða pólitík
lékum við Guðni okkur úti í hlöðu.
Vorum góðir vinir.“
Sævar mokaði flórinn sem strákur. Nú þarf að moka út og skapa
nýtt afl. „Þetta nýja afl verður
kjörorð framsóknarmanna í nýjum

FRÉTTIR AF FÓLKI
Sjónvarpsstjörnurnar
Beggi og Pacas eru
með samrýndari
mönnum eins og
sést í símaskránni þar sem
þeir eru skráðir
saman. Eins og
Fréttablaðið
greindi frá á dögunum er Pacas
byrjaður að kokka ofan í starfsfólk
og nemendur á leikskólanum
Sæborg. Pacas var veikur í gær en
leikskólinn þurfti ekki að líða fyrir
það því Beggi mætti á svæðið í
staðinn og eldaði dýrindis kjötsúpu
Þær raddir heyrast
að lögin sem eru í
undankeppni Eurovision-keppninnar séu
einstaklega rislág og
áhugaleysi á keppninni sem aldrei fyrr.
En ekki á öllum
bæjum. Áhuga úr
óvæntri átt má
telja frá Birgi Erni
Steinarssyni, Bigga í Maus, sem
lýsir því yfir á Facebook-síðu sinni
að hann voni heitt og innilega að
lag kvennasveitarinnar Elektru, þar
sem þær Hara-systur eru fremstar
í flokki, komist áfram. Og undir
þau sjónarmið taka félagi Bigga úr
Maus, Páll Ragnar sem og Ívar Guðmundsson útvarpsmaður. Sigurvegarinn frá í fyrra, Friðrik Ómar leggur
einnig orð í belg, kallar Bigga
„europíku“ og spáir Elektru sigri.

SÆVAR CIESIELSKI Lék sér í hlöðunni sem strákur með Guðna Ágústssyni og ætlar
nú að taka við kyndlinum af æskufélaga sínum og stefnir á að fara fyrir framsóknarmönnum á Suðurlandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kosningum. Við munum leiða nýja
ríkisstjórn eftir næstu kosningar.“
Helstu mál Sævars eru að standa
vörð um þá sem minnst mega sín
í samfélaginu. Og honum eru málefni íslenskra námsmanna hugleikin og segist sækja stuðning
þangað. „Ég styð íslenska námsmenn og þeir mig því ég er hugsandi maður.“
Formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, er auðvitað ánægður með þennan nýja liðsmann. „Mér líst best á að sem allra

flestir gangi til liðs við flokkinn
og þetta sem Sævar er að leggja til
málanna – eins og þú hefur það eftir
– er í mínum anda. En hvað varðar
sæti á lista er ákveðið á hverjum
stað um sig. Ég tek ekki ákvörðun
um það hverjir eru í framboði.“ Sigmundur hefur síður en svo nokkuð
á móti því að litríkir menn gangi til
liðs við Framsóknarflokkinn. „Þá
er minni hætta á að menn festist í
einni hugsun og einni leið að markmiðinu: betra samfélag. Nýtt Ísland
og allt það.“
jakob@frettabladid.is

Andri Ólafsson, fréttamaður Stöðvar 2, hefur ekki gert lítið úr þeirri
staðreynd á sínum vinnustað nema
síður sé að vera talinn einn best
klæddi karlmaður landsins í tímaritinu Nýju lífi. Andri hefur reynt að
draga félaga sinn Loga Bergmann
með sér í Dressmann
en allt kemur fyrir
ekki – Logi sér ekki
neitt nema Armani
og lokar eyrum þegar
Andri segir
honum að
peningar kaupi
ekki stíl heldur
komi ýmislegt
annað til.
- drg, jbg

Morrissey átti að herma eftir Sigur Rós

Auglýsingasími

– Mest lesið

Tónlistarmaðurinn Morrissey
situr ásamt hljómsveit sinni nakinn fyrir innan í umslagi nýjustu
smáskífu sinnar, I´m Throwing
My Arms Around Paris.
Blaðamaður breska dagblaðsins
The Guardian segir ljósmyndina
smekklausa með öllu og telur að
Morrissey hefði betur leitað til
ljósmyndarans sem tók myndirnar á plötukápu Sigur Rósar, Með
suð í eyrum við spilum endalaust.
„Hefur Morrissey tapað sínum
listræna smekk? Eða þarf bara að
ýta honum lítillega í rétta átt? Ef
svo er get ég bent honum á frábæra ljósmynd Ryans McGinley sem var notuð með góðum
árangri á umslagi nýjustu plötu
Sigur Rósar. Ef þú vilt feta þessa
slóð er þetta hárrétta aðferðin til
að sýna nakta karlmenn á plötuumslagi,“ sagði hann.

MEÐ SUÐ Í EYRUM Morrissey hefði átt

að taka Sigur Rós sér til fyrirmyndar í
sinni listrænu sköpun, að mati blaðamannsins.
NAKIN HLJÓMSVEIT Morrissey og félagar hylja sitt allra heilagasta með lítilli hljómplötu á hinni umdeildu ljósmynd.

Blaðamaðurinn, sem hingað til hefur hrifist mjög af
plötuumslögum Morrissey, er

ekki skemmt og heldur áfram:
„Sá dagur þegar maðurinn,
sem eitt sinn var leiðandi í gerð

smekklegra plötuumslaga, leitaði innblásturs til Red Hot Chili
Peppers er dagurinn sem tónlistin dó. Eða að minnsta kosti fékk
hún sér vænan blund með hjálp
svefnlyfja.“
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BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Skuldin

E

ftir því sem ég kemst næst
eru skuldir þjóðarbúsins eftir
bankahrunið 2.100 milljarðar. Það
er víst hægt að selja eitthvað upp
í – höfuðleður af útrásarvíkingum og fleira smálegt – svo þegar
upp er staðið skuldar Ísland bara
1.600 milljarða. Ég fékk hjálp við
að skrifa þetta með núllum. Við
skuldum 1.600.000.000.000 kall.

Í HVAÐ fóru eiginlega allir þessir peningar? hljóta landsmenn
að spyrja sig. Hvað stendur eftir
góðærið? Ég sé ekkert nema hálfkláruð risahús úti um allt. Jæja,
það er líka ein ofsa flott og „erlendis“ Hringbraut og Turninn í Kópavogi. Og slatti af Range Roverum
og flatskjáum á okurlánum.

ÞETTA er svo ógeðslega mikið af
peningum að ég yrði 320.000 ár að
vinna fyrir skuldinni. Lárus Welding þyrfti hins vegar ekki að byrja
nema 5.334 sinnum í nýrri vinnu
til að eiga fyrir þessu. Ef Sigurður Einarsson myndi einhvern
tímann klára sumarhöllina sína í
Borgarfirði þyrfti hann bara að
selja hana 5.334 sinnum til að eiga
fyrir skuldinni. Sumarhöllin og
startgjaldið á Lárusi kosta nefnilega það sama: 300 milljónir.

LENGI höfum við verið montin af
flugeldasturlun okkar um áramót.
Túristar koma sérstaklega til að
glápa á geðveikina. Síðast sprengdum við fyrir 700 milljónir. Mest er
flugeldageðveikin í sirka tvo tíma
um miðnætti. Skuldin dygði því
fyrir 190 daga samfelldri flugeldaklikkun allan sólarhringinn.
Við hefðum alveg eins getað eytt
þessu öllu í flugelda. Það hefði að
minnsta kosti verið gjaldeyrisskapandi.

ÁÐUR en skuldamartröðin helltist yfir Ísland var það okkar helsti
magaverkur að Ísland myndi vinna
Eurovision og við þyrftum að halda
keppnina. Það myndi sliga þjóðarbúið, hélt fólk. Miðað við upphæðina sem Rússar áætla að eyða í
keppnina í ár (4,2 milljarðar kr.)
dugar skuldaupphæð Íslands til að
halda Eurovision 381 sinni. Egilshöll bókuð til ársins 2390.

HVERNIG

tókst Íslendingum
– 320 þúsund hræðum í útnára,
álíka mörgum og íbúum Aurora í
Colorado – að eyða öllum þessum
peningum svona gjörsamlega út í
loftið? Hvernig tókst örþjóð með
gjöful fiskimið, jarðvarma og
vatnsföll að fokka sínum málum
svona ferlega upp, í stað þess til
dæmis að byggja upp þjóðfélag þar
sem venjuleg dagvinna dugar til
að þegnarnir hafi það fínt? Þetta
er spurning sem svar verður að
fást við áður en maður brettir upp
ermarnar.

Sparaðu
meira í
leiðinni
Jóhann og Guðlaug
spara 98.415 kr. á *
næstu 12 mánuðum
Jóhann, Guðlaug og fjölskylda keyra um á
nýlegum jeppa og meðalstórum fólksbíl. Á
næstu 12 mánuðum munu Jóhann og Guðlaug

Í dag er fimmtudagurinn 5.
febrúar, 36. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

9.55
9.51

Hádegi

Sólarlag

13.42
13.26

17.29
17.03

Heimild: Almanak Háskólans

Eldsneyti

-5kr. pr.l.

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

866.400 kr.
18.000 kr.
12.000

Dekk
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

190.000 kr.
22.800 kr.
5.700

Dekkjaskipti
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

33.000 kr.
3.960 kr.
990

Dekkjahótel
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

16.100 kr.
1.932 kr.
483

Smurþjónusta

kaupa allt eldsneyti, algengustu hjólbarða-,

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

smur- og viðhaldsþjónustu og fleira hjá N1.

Bón og þrifavörur

Allir sem sækja um Tryggðartilboð N1 fyrir

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

spara rúmlega 98 þúsund krónur með því að

8. mars fá 15% afslátt af helstu bílatengdum
vörum og þjónustu ásamt 5 króna afslætti af

61.000 kr.
7.320 kr.
1.830

12.000 kr.
1.440 kr.
360

Bílaþvottur

peningum og safnkortspunktum næstu 12

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

mánuði. Nýttu þér þetta frábæra tilboð og

Rúðuþurrkur og rúðuvökvi

eldsneytislítranum, bæði í beinhörðum

byrjaðu að spara. Skráðu þig strax og sæktu um
Viðskiptakort eða Greiðslulykil á n1.is.

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

27.000 kr.
3.240 kr.
810

23.000 kr.
2.760 kr.
690

Smávarahlutir
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

-5kr. / -15%

24.000 kr.
2.880 kr.
720

Verkfæri

Sæktu
um núna
á n1.is

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

20.000 kr.
2.400 kr.
600

Rekstrarvörur, fatnaður ofl.
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

14.000 kr.
1.680 kr.
420

Ferða- og útivistarvörur
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

22.000 kr.
2.640 kr.
660

Ýmislegt
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

1 punktur
=
1 króna

GÓÐAN DAG!

* Árleg eldsneytisnotkun fyrir
jeppa og meðalstóran fólksbíl
skv. heimasíðu FÍB og annar
algengur rekstrarkostnaður.

Safnkortspunktar eru jafngildur
gjaldmiðill og krónur í öllum
viðskiptum hjá N1.
Með mánaðarlegum tilboðum
er hægt að margfalda gildi
punktanna.

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

14.000 kr.
1.680 kr.
420

Sparnaður
98.415 kr.
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

1.322.500 kr.
72.732 kr.
25.683

ður
a
n
r
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l
Meiri í leiðinni

