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Tilvalið
árshátíð fyrir
ina!

Eldar oftast ýsu
fyrir erlenda gesti
1

• matur
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HRÁSKIN KA
með fíkjum, salati „PROSCI UTTO“
og ferskum parmesan
osti
RJÓMALÖ GUÐ
HUMARSÚPA
með humarfra
uði
VELDU
MILLI ÞRIGGJA
AÐALRÉTTA

3

Í MIÐJU BLAÐSINS

MARINER AÐUR
KÁLFAHR
með ristuðu grænmeti YGGUR Á BEINI
og hunangskryddsósu, kartöflumauki
(4.590 kr.)
ÖND
með appelsínu
sósu og kartöflukö
ku (5.590 kr.)
NAUTALU ND
Béarnaise með
grilluðu hvítlauksr
og sperglum (6.590 istuðu spínati
kr.)

Reynir Þorleifsson

LÍKAR
EN FÍLUM
HVER AÐRA

Erum ólíkar
en fílum hver aðra

2. janúar -28. febrúa
r

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

bakari er lunkinn

matreiðslum
aður og eldar

gjarnan ýsu

á pönnu fyrir

Bakar minn
a heima við
gesti.

FRÉTTABLAÐIÐ/A

Reynir Þorleifsso
n bakari er
liðtækur við
Hann lumar
eldamenn
á ljúffengu

skuna

m ýsurétti
og segist duglegri
sem hann býður
„Ég elda
að elda heima
þennan rétt
erlendum gestum
þegar ég er
en baka.
oft og
gjarnan upp
um langar með gesti frá útlöndá með byggbrau
SÆLKER AÝSA
mig til að
ði.
bjóða
eitthvað sem
þeir eru ekki upp á
Reynis bak
s i

NTON
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ELEKTRA

Stelpurnar

í kvennasve
itinni
Elektra eru
hressar

Hof tilnefnt til virtra
arkitektúrverðlauna
Húsið vekur athygli ferðamanna
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Aðgerðasinnar
ekki í ofbeldi

Eykur samheldni
Menningarhátíð eldri
borgara í Breiðholti er
nú í fullum gangi. Heiðursgestir þetta árið
eru Vestmannaeyingar.

Beinar mótmælaaðgerðir eru sagðar komnar til að
vera og að þær megi rekja til Kárahnjúkavirkjunar.
Félagar í Saving Iceland kasti ekki grjóti í lögreglu.

TÍMAMÓT 20

Óvænt kynning
Tónlist Jóhanns
Friðgeirs Jóhannssonar
spiluð á súpuveitingahúsum í Japan.

MÓTMÆLI Ný tegund mótmæla, sem

einkennist af beinum aðgerðum, er
komin til að vera, segir Gísli Jökull Gíslason, lögreglumaður og
ritstjóri Lögreglublaðsins. Þau
eigi rætur að rekja til þess þegar
Kárahnjúkavirkjun var mótmælt
árið 2005 og síðar.
„Þá fengum við hóp sem ætlaði
gagngert að stöðva framkvæmdir með beinum aðgerðum, þar
sem eindreginn vilji kom fram
til að hafa áhrif á gang mála,“
segir hann og stillir þessu upp á
móti hefðbundnari mótmælum á
Íslandi, svo sem mótmælastöðu
við sendiráð.
Gísli Jökull vísar hér til þess
þegar hópur erlendra náttúruverndarsinna kom til landsins til
að mótmæla framkvæmdum við
Kárahnjúkavirkjun. Þessi hópur
„atvinnumótmælenda“ blandaðist íslenskum mótmælendum.
Á hverju ári hittist fólkið svo í
aðgerðabúðum að sumri til og Gísli
segir að í hvert skipti hafi hlutfall
Íslendinga í hópnum aukist jafnt
og þétt.
„Íslenski Saving Iceland-hópurinn varð síðan mjög áberandi
í fyrstu mótmælum Radda fólks-

FÓLK 28

Grænlenskt reggí
til Íslands
Liima Inui verður lokaatriði Vetrarhátíðar í Reykjavík á laugardagskvöld.

MENNING 27

Örvhentur
Guðjón Valur
Hinn efnilegi
Finnur Ingi
Stefánsson er
sagður vera
örvhent útgáfa
af Guðjóni Val
Sigurðssyni.
ÍÞRÓTTIR 30

VEÐRIÐ Í DAG

ins á Austurvelli í október. Þessi
hópur var ekki kominn til að
hlusta á ræðurnar heldur fór að
Alþingishúsinu og sýndi vanþóknun sína með einhverjum hætti,“
segir Gísli.
Aðgerðasinnar vilji vissulega
láta hafa mikið fyrir sér, en þeir
séu ekki þekktir fyrir að skemma
og eyðileggja: „Það voru fíklar og
þekktir ofbeldismenn sem köstuðu grjótinu. Þegar mótmælendurnir vörðu okkur lögreglumenn
við Stjórnarráðið [22. janúar] og
stöðvuðu grjótkastið, sá ég að sá
sem stóð mér næst [meðal verjenda] var þekkt andlit úr Saving
Iceland,“ segir hann.
Íslenskt ofbeldi gegn lögreglu
í mótmælum sé svipað og í löndunum í kring: „Það er stundað af
auðnuleysingjum sem fara þangað
þar sem er slagur, gagngert til að
skemma og meiða,“ segir Gísli.
Sturla Böðvarsson, fyrrum forseti Alþingis, sagði nýlega á þingi
að mikil umskipti hefðu orðið í
íslenskum stjórnmálum og vísaði
til mótmæla við þinghúsið. Sagðist Sturla vona að þau boðuðu ekki
nýja siði í stjórnmálum. Þá væri
voðinn vís.
- kóþ

Menntun seðlabankastjóra víða um heiminn:
2

Nær allir hagfræðingar
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KÓALABIRNINUM SAM BORGIÐ Unnið er að björgun dýra úr skógareldunum miklu

FROSTLAUST Í dag verða suðaustan 5-13 m/s, hvassast sunnan
til og vestan. Rigning eða skúrir en
hætt við éljum norðan- og austanlands. Hiti 0-8 stig, mildast syðst.
VEÐUR 4

72,75%

sem geisa í suðausturhluta Ástralíu. Meðal annarra dýrategunda sem eru í hættu
eru pokarottur og eðlur. Talið er næsta víst að brennuvargar hafi kveikt eldana og
forsætisráðherra landsins segir að þeir hafi framið fjöldamorð, enda hafa 166 manns
látið lífið í eldunum. Í gær blossuðu upp eldar að nýju á sumum stöðum, eftir
nokkuð rólega nótt þar á undan. Rok og mikill hiti torvelda slökkvistarfið.
NORDICPHOTOS/AP

Fréttablaðið

Morgunblaðið

Fréttablaðið er með 97%
meiri lestur en Morgunblaðið.

meistarapróf í hagfræði. Hér
er Ingimundur Friðriksson með
meistarapróf í þjóðhagfræði,
Eiríkur Guðnason með próf í viðskiptafræði og Davíð Oddsson
í lögfræði. Frumvarp til nýrra
laga um Seðlabankann gerir ráð
fyrir að krafist verði framhaldsmenntunar í hagfræði í embætti
seðlabankastjóra. - óká / sjá síðu 16

Óeining eða ákvörðunarfælni segir oddviti minnihlutans í borgarstjórn:

Tónlistarhúsið enn í biðstöðu
FRAMKVÆMDIR Ekki fékkst niður-

36,95%

VIÐSKIPTI Af 38 seðlabankastjórum
víða um heim eru bara tveir sem
ekki eru með framhaldsmenntun
í hagfræði. Það er í Lúxemborg
og Frakklandi. Hvorugur bankinn er með sjálfstæða peningastefnu því báðir heyra undir
Seðlabanka Evrópu.
Jean-Claude Trichet, bankastjóri Seðlabanka Evrópu, er með

staða í borgarráði í gær um hvort
og þá hvenær framkvæmdir við
Tónlistarhúsið hefjast að nýju.
Búist hafði verið við að málið yrði
útkljáð á fundinum.
Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins,
segir líklega boðað til aukafundar
í næstu viku.

„Maður spyr sig hvort óeining
í meirihlutanum eða ákvörðunarfælni valdi því að þetta dregst,“
segir Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Samfylkingar. „Látið
var í veðri vaka að töfin væri
vegna ástandsins í landspólitíkinni og því nokkuð undarlegt
að meirihlutinn sé ekki tilbúinn
þegar ríkisstjórnin klárar málið

af sinni hálfu.“ Ríkisstjórnin
afgreiddi málið síðasta þriðjudag.
Ekki náðist í Hönnu Birnu Kristjánsdóttur borgarstjóra í gærkvöld
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
Framkvæmdir við Tónlistarhúsið eru því enn í biðstöðu en hundruð manna unnu við húsbygginguna þegar framkvæmdum var
hætt fyrir áramót.
- jse, pbb
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SPURNING DAGSINS

Sigurður, kom kengúran
mönnum spánskt fyrir sjónir?
„Nei, menn fara nú ekkert í keng út
af svona löguðu.“
Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfréttamaður er stjórnarmaður í Félagi íslenskra
húseigenda á Spáni. Á árshátíð félagsins
sem haldin var um síðustu helgi var
kengúrukjöt á boðstólum.

Fjárþröng lögreglunnar:

Ráðherrar hafa
rætt vandann
STJÓRNMÁL „Við dómsmálaráð-

herra höfum aðeins stungið saman
nefjum og við munum fara betur
yfir málið,“ segir Steingrímur J.
Sigfússon fjármálaráðherra
um fjárhagsvanda lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Fram kom í
Fréttablaðinu í
gær að aukakostnaður lögSTEINGRÍMUR J.
reglu vegna
SIGFÚSSON
mótmælanna
í desember og janúar nemur á
fimmta tug milljóna.
Steingrímur kveðst ekki getað
svarað því hvort þessum viðbótarkostnaði verði mætt með aukaframlögum. „Fjáraukalög eru
ekki á dagskrá í tíð þessarar ríkisstjórnar þannig að það er í höndum nýrrar stjórnar og Alþingis á
vorþingi að takast á við það.“ - bþs

Skipta upp starfseminni:

Penninn semur
við lánardrottna
VIÐSKIPTI Penninn á í viðræðum
við nýja Kaupþing og fleiri banka
um endurskipulagningu á fjármögnun hans og félaga undir
fyrirtækinu.Viðræðurnar hafa
staðið yfir síðan í lok síðasta árs.
Pennanum tengjast meðal annars bóka- og ritfangaverslanirnar Mál og menning, Eymundsson
og Griffill. Einnig Te og kaffi,
Habitat, Saltfélagið og fyrirtæki
erlendis.
Unnið er að því að skipta
erlendum hluta rekstursins frá
hinum innlenda, en stærri hluti
skuldanna mun liggja á þeim
erlenda. Viðræðurnar munu ekki
snúast um að fyrirtækið verði
tekið yfir eða að núverandi eigendur hverfi frá rekstrinum. - kóþ
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Fiskikóngurinn kemur fólki til hjálpar í kreppunni:

Jóhanna Sigurðardóttir:

Gefur öllum kæsta skötu

Peningastefnan
kannski í nefnd

FÓLK Kristján Berg, eigandi fiskbúðarinnar Fiski-

STJÓRNMÁL Vel getur verið að

kóngurinn, gefur öllum sem leggja leið sína í
verslun hans í dag kæsta skötu. Með þessu vill
hann leggja sitt af mörkum í kreppunni. Nægar
eru birgðirnar, því Kristján hyggst gefa 1,5 tonn
af góðgætinu.
„Mér áskotnaðist þessi skata og datt í hug að
gefa fiskinn þeim sem eru þurfandi. Ég vona
að sem flestir komi og fái bita hjá mér, sérstaklega þeir sem hafa lítið á milli handanna. Ég vil
síður að fólk komi í stórum drossíum að ná sér í
skötuna.“
Kristján segir að 1,5 tonn ættu að duga í máltíð
fyrir um 4.000 manns. „Ef fleiri vinna svona góðverk þá komumst við áreiðanlega út úr kreppunni.
Fyrst ein lítil fiskbúð getur gefið 4.000 manns í
soðið þá hljóta fleiri að geta lagt hönd á plóginn.“
Fiskikóngurinn er við Sogaveg 3 og gestir og

ríkisstjórnin skipi nefnd til að
fjalla um breytingar á peningastefnunni.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir að fyrsta
skrefið í breytingu á málefnum Seðlabankans og peningamála sé endurskipulagning yfirstjórnar bankans. Umfjöllun um
peningastefnuna geti komið í
kjölfarið.
Frumvarp ríkisstjórnarinnar
um Seðlabankann hefur hlotið
margháttaða gagnrýni og meðal
annars hefur verið spurt hvers
vegna ekki sé hróflað við stefnu
yfirvalda í peningamálum. - bþs

GEFUR KÆSTA SKÖTU Kristján Berg gefur öllum þeim sem
leggja leið sína í verslun hans, Fiskikónginn, kæsta skötu. Með
því vill hann bregðast við kreppunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/

gangandi geta krækt sér í skötubita frá og með
klukkan tíu í dag og á meðan birgðir endast.
- kóp

Skyrsölu í Bretlandi
frestað eftir hrunið
Mjólkursamsalan seldi 153 tonn af skyri til Bandaríkjanna í fyrra í gegnum
fyrirtæki fyrrverandi forstjóra. Hann segir mikilli söluherferð í Bretlandi hafa
verið frestað vegna slæmrar ímyndar Íslands eftir bankahrunið og Icesavemálið.
ÚTFLUTNINGUR Stórhuga áformum

um sölu íslensks skyrs í Bretlandi
var slegið á frest um óákveðinn
tíma eftir hrun bankakerfisins í
október.
„Við viljum fara varlega í löndum eins og Bretlandi af því að ég
tel að ímynd Íslands og þar af leiðandi íslenskra vara hafi skaðast.
En ég er líka þeirrar skoðunar að
það fenni fljótt yfir mál af þessu
tagi og að við ættum að geta komið
inn með íslenska skyrið á þessa
markaði seinni partinn á þessu
ári,“ segir Guðbrandur Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Nýlands
ehf., sem annast sölu erlendis fyrir Mjólkursamsöluna.
Að sögn Guðbrands er talsverður undirbúningur þegar
GUÐBRANDUR
að baki vegna
SIGURÐSSON
fyrirhugaðrar
sölu á skyri í Bretlandi. Ætlunin
sé að nýta 380 tonna tollfrjálsan
kvóta fyrir sölu á skyri sem samið
hafi verið um við Evrópusambandið árið 2007.
„Við unnum mikið í því í fyrrasumar og fyrrahaust að undirbúa
að setja þetta á breska markaðinn. Það var unnið mikið starf við
að tengja skyrið við íslenska upprunann og við settum fram slagorð sem tengdu skyrið vel við
Ísland. En þá varð bankahrunið og
Icesave-málið og við settum þessi
áform til hliðar í ljósi aðstæðna,“
útskýrir Guðbrandur.
Guðbrandur, sem áður var for-

FORSETINN KÁTUR Obama útskýrir
björgunaraðgerðirnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Efnahagsaðgerðir Obama:

Lokaafgreiðsla
þingsins í dag
BANDARÍKIN, AP Efnahagsráðstaf-

anir Baracks Obama Bandaríkjaforseta eru að ljúka ferð sinni í
gegnum Bandaríkjaþing. Lokaatkvæðagreiðsla verður væntanlega
í dag og þá fer frumvarpið til forsetans til staðfestingar.
Samkomulag náðist í báðum
þingdeildum á miðvikudag um
skattalækkanir og ríkisútgjöld til
bjargar efnahagslífinu, sem kosta
eiga ríkissjóð 789 milljarða dala.
Obama fagnaði samkomulaginu
og sagði það „bjarga eða skapa
meira en 3,5 milljónir starfa og
koma efnahagslífi okkar aftur í
gang“.
- gb

Náttúruhamfarir vestra:

ÍSLENSKT SKYR Í BANDARÍSKRI BÚÐARHILLU Hið séríslenska skyr á að ná fótfestu

Mannskæður
skýstrókur

beggja vegna Atlantsála og styrkja þannig grundvöll íslensks mjólkuriðnaðar.

BANDARÍKIN, AP Átta manns létu

stjóri Mjólkursamsölunnar, er
annar tveggja eigenda Nýlands
sem frá miðju síðasta ári hefur
haft tveggja ára samning um að
annast útflutning fyrir Mjólkursamsöluna. Skyr hefur verið flutt
út til Bandaríkjanna frá árinu
2005. Útflutningurinn þangað nam
um 153 tonnum í fyrra og fyrir
það fengust um 75 milljónir króna
samkvæmt tölum Hagstofunnar.
Magnið var svipað árið 2007.
„Við erum að vonast til að sjá
aukningu inn á bandaríska markaðinn á þessu ári og vonumst til að
geta sýnt líka töluverða aukningu

lífið og nokkrir slösuðust alvarlega þegar skýstrókur fór yfir
smábæinn Lone Grove í Oklahoma á þriðjudagskvöld.
Íbúar bæjarins eru harmi
slegnir eftir atvikið og er eyðileggingin á svæðinu mikil. Byggingar og önnur mannvirki urðu
illa úti og unnu hjálparstarfsmenn langt fram á nótt við leit að
fólki í rústunum.
Skýstrókurinn er einn af
nokkrum sem gengið hafa yfir
Oklahoma í þessum mánuði og
telst það óvenjulegt á þessum
slóðum þar sem skýstrókar eru
algengastir á vorin.
- gde

inn á markaðinn í Evrópu þannig
að við förum að nýta þennan kvóta
sem við eigum fyrir skyr inn á þessi
markaðssvæði,“ segir Guðbrandur
sem telur íslenskan mjólkuriðnað
eiga góð sóknarfæri í útflutningi.
Hann bendir á að þegar sé flutt út
umtalsvert magn af undanrennudufti og smjöri.
„Ég er alveg sannfærður um
það, ef við höldum rétt á málum og
náum að styðja við markaðssetninguna í sérvöru eins og skyrinu,
að hægt sé að byggja upp nokkuð
góða markaði til lengra tíma litið.“
gar@frettabladid.is

Áfangi að sáttum stjórnmálafylkinga í Simbabve er Mugabe opnar á þjóðstjórn:

Tsvangirai forsætisráðherra
SIMBABVE, AP Robert Mugabe Sim-

ÝSUFLÖK

690,- KR.KG
Tilboðið gildir aðeins í dag, föstudag.
Sjósiginn Fiskur, Kinnar, Gellur og
að sjálfsögðu Skatan góða!!

Fiskikóngurinn er ..........

Fiskverslun sem gaman er að koma í :)

babveforseti skipaði á miðvikudag erkikeppinaut sinn, Morgan Tsvangirai, forsætisráðherra
nýrrar þjóðstjórnar. Þykja þetta
mikil tímamót eftir nær þrjátíu
ára óslitna valdatíð Mugabe, sem
einkum og sér í lagi hin síðari ár
hefur einkennst af algeru geðþóttaeinræði með tilheyrandi kúgun og
misbeitingu valds.
Þrýst hefur verið á Mugabe að
víkja alveg frá völdum, en hann
hefur ekki gefið neitt annað til
kynna en að hann hyggist sitja sem
fastast enn um sinn.
Mugabe, sem nýlega lýsti því
yfir að hann „ætti“ Simbabve, gekk
lengra í að koma til móts við kröfur stjórnarandstöðunnar en flestir
höfðu búist við.
Eftir stutta embættistökuathöfn
í garði forsetabústaðarins í Harare tjáði Tsvangirai fjölmiðlum,

SÖGULEGAR SÆTTIR Morgan Tsvangirai, t.v., sver embættiseiðinn fyrir framan Robert
Mugabe, forseta Simbabve, í Harare.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

að hann vissi að margir væru „tortryggnir út í þetta fyrirkomulag. En
þetta er eina færa leiðin. Ég skora
á landsmenn að sýna þolinmæði og
gefa okkur tíma.“
Efnahagur Simbabve, sem á
árum áður státaði af einum bestu

lífskjörum Afríku, er ein rjúkandi
rúst. Stór hluti íbúanna er algerlega
háður matargjöfum alþjóðlegra
hjálparstofnana og kóleru-faraldur hefur orðið minnst 3.400 manns
að aldurtila síðan í ágúst.
- aa

Í TAKMARKAÐAN TÍMA

Hyundai i10

5 dyra, bensín og beinskiptur.
Áður kr. 1.880.000

*

1.390.000

Hyundai i30

5 dyra, bensín og beinskiptur.
Áður kr. 2.960.000

*

2.290.000

Hyundai Tucson

5 dyra, bensín og beinskiptur.
Áður kr. 3.810.000

*

2.760.000

Hyundai Santa Fe
5 dyra, bensín og sjálfskiptur.
Áður kr. 5.300.000

*

3.780.000

KAUP
www.hyundai.is

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - 575 1200 - www.bl.is
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Forsætisráðuneytinu barst í gær umsögn AGS um seðlabankafrumvarpið:

Lieberman tekur ákvörðun:

Gefur ekki upp
hug sinn strax
ÍSRAEL Avigdor Lieberman, leiðtogi ísraelska hægriflokksins
Yisrael Beiteinu, sagðist hafa
gert upp hug sinn varðandi það,
hvort hann vilji heldur sitja í
stjórn með Tzipi Livni, leiðtoga
Kadima, eða Benjamin Netanyahu, leiðtoga Likud. Hins vegar
vill hann ekki gefa upp afstöðu
sína strax.
Meir Sheerit, innanríkisráðherra í fráfarandi ríkisstjórn,
lýsti því síðan yfir í gær að
Kadima myndi ekki ganga í
stjórn með Likud. Sheerit sagðist vel geta hugsað sér að Kadima-flokkurinn færi í stjórnarandstöðu.
- gb

Bandaríkjadalur

114,72

115,26

Vilja skýr ákvæði um brottrekstur

Sterlingspund

162,74

163,54

STJÓRNMÁL Forsætisráðuneytið birti

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

146,97

147,79

Dönsk króna

19,717

19,833

Norsk króna

16,752

16,85

Sænsk króna

13,607

13,687

Japanskt jen

1,2731

1,2805

SDR

170,82

171,84

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
182,1994
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ráðuneytisstjóri í leyfi út apríl:

Ráðuneytið má
leita til Bolla
STJÓRNSÝSLA Bolli Þór Bollason,
ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins, sem er í leyfi frá
störfum til 30. apríl, gegnir ekki
tilgreindum
verkefnum í
leyfinu.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra
óskaði eftir að
Bolli færi í leyfi
enda vildi hún
starfa með ráðuBOLLI ÞÓR
neytisstjóra
BOLLASON
sem hún þekkir vel og hefur unnið með. Sagði
hún Bolla sinna sérverkefnum í
leyfinu.
Samkvæmt upplýsingum úr
forsætisráðuneytinu eru verkefnin ekki skilgreind en um var
samið að ráðuneytið mætti leita
til Bolla, til dæmis vegna verkefna sem tengjast Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og örorkumálum.
- bþs

Hæstiréttur Íslands:

Manndrápsdómur þyngdur
DÓMSMÁL Hæstiréttur þyngdi
í gær dóm yfir manni sem af
gáleysisvöldum hafði orðið tveimur að bana í umferðinni. Hæstiréttur dæmdi hann í níu mánaða
fangelsisdóm, þar af sex skilorðsbundna. Hann hafði verið dæmdur í sex mánuði í héraðsdómi.
Þykir sýnt að maðurinn hafi
ekið á ofsahraða og farið yfir á
rangan vegarhelming þegar hann
lenti í árekstri við bíl sem kom
úr gagnstæðri átt. Ökumaður og
farþegi þeirrar bifreiðar létust.
Dómarar tóku tillit til ungs aldurs mannsins, að hann hafi ekki
gerst sekur áður. Þá hafi hann
sjálfur hlotið töluverðan áverka í
slysinu.
- jse

'*

í gær umsögn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um frumvarp um breytt
skipulag Seðlabanka Íslands.
Umsögnin var send fjölmiðlum,
með þeim orðum úr ráðuneytinu
að hún yrði birt í íslenskri þýðingu
svo fljótt sem kostur væri.
Bráðabirgðaumsögn barst ráðuneytinu um síðustu helgi, en forsætisráðherra fór fram á að trúnaði yrði aflétt af henni.
Umsögnin er tvíþætt. Annars vegar eru tíundaðar nokkrar
„almennar reglur um seðlabankalöggjöf“, en þær eru greinilega
settar fram sem athugasemdir við
fyrirliggjandi frumvarp.

þáttum hið nýja frumvarp ætti
fyrst og fremst að beinast að, til
að væntanleg ný seðlabankalög
verði framför, með tilliti til þess
sem sérfræðingar AGS telja að
reynsla annarra landa hafi sýnt að
sé affarasælast. Þá er í viðhengi
birt samanburðartafla yfir seðlabankalöggjöf ýmissa landa.
Meðal atriða sem sett eru fram
sem gagnrýni á frumvarp ríkisstjórnarinnar er að ekki sé vani að
tilgreina nákvæmlega hvaða prófgráðu seðlabankastjóri skuli hafa.
Þá er lögð áhersla á nauðsyn þess
að skýr ákvæði séu um það hvernig farið skuli að við að svipta seðlabankastjóra embætti.
- aa

SEÐLABANKINN AGS sendi ríkisstjórninni um helgina umsögn vegna breytinga á Seðalabankanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hins vegar er rakin gagnrýni
á gildandi lög um Seðlabanka
Íslands. Sú gagnrýni virðist vera
sett fram sem ábending um hvaða

Karpað um vinnsluhraða ríkisstjórna

ÞJÓÐARSKÚTAN Hér eru Víkurvagns-

Ráðherrar segja ákvarðanafælni, hægagang og aðgerðaleysi hafa einkennt fyrri
ríkisstjórn. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins eigna sér góð verk núverandi stjórnar.
ALÞINGI Þingmenn allra flokka á
Alþingi eru sammála um helstu
forgangsverkefni næstu vikur og
mánuði. Þau lúta að því að endurreisa bankakerfið, koma hjólum
atvinnulífsins af stað, bregðast
við atvinnuleysinu, verja heimilin
gjaldþroti, ná verðbólgunni niður
og lækka vexti.
Ekki er að merkja ágreining
milli flokka um hvaða leiðir skuli
farnar. Í það minnsta kom hann
ekki fram í umræðum um efnahagsmálin á Alþingi í gær.
Þar skiptust menn á að lýsa hve
ástandið væri slæmt og hve mikilvægt væri að bregðast við. Þunginn í umræðunni snerist hins vegar
um kosti og galla ríkisstjórna.
Sjálfstæðismenn segja núverandi
stjórn hafa gert eitt og annað gott
en það sé meira eða minna afrakstur verka sem þeir settu af stað. Því
eru núverandi ráðherrar ósammála.
Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, hvatti ríkisstjórnina til að halda fast við áætlun þá
er samdist um við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Hann fagnaði tillögum nefndar Mats Josefsson
um endurreisn bankakerfisins og
minnti á að það var hann sem fékk
Mats til starfa. Þá harmaði hann
að ríkisstjórnin hefði „stuggað“
við formönnum bankaráða Glitnis
og Kaupþings.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði ákvarðanafælni
hafa einkennt sjálfstæðismenn í
fyrri ríkisstjórn. Hræðsla þeirra
hafi komið í veg fyrir endurskipulagningu Seðlabankans og framgang annarra mála. Sagði hún
margt í bígerð og upplýsti að unnið
væri af fullum krafti samkvæmt

Milljón krónur
í fyrsta túr
SAMFÉLAGSMÁL „Þjóðarskútan er
komin af Smáramiðum með fullfermi, eða rúma milljón, sem
fer beint til Mæðrastyrksnefndar,“ segir Jóhannes V. Reynisson
hjá Víkurvögnum en þeir Víkurvagnsmenn voru að opna Þjóðarskútuna, svokölluðu, í fyrradag
en þá hafði hún verið í Smáralind
í 58 daga.
Í nóvember ákváðu þeir að
smíða skútu sem í raun er stór
baukur og hafa gestir Smáralindar verið örlátir á aurinn.
„Við erum afskaplega þakklátir fyrir rausnarskap gestanna og
Ragnhildur G. Guðmundsdóttir,
formaður Mæðrastyrksnefndar,
var ekki síður ánægð og þakklát
þegar komið var með aflann,“
segir Jóhannes. Hann segir ekki
víst hvert á mið þjóðarskútan
haldi næst.
- jse

Á ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra ræða málin á Alþingi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

samkomulaginu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra furðaði sig á að
Sjálfstæðisflokkurinn hefði meiri
áhyggjur af högum nokkurra
flokksgæðinga en atvinnuleysi
þúsunda. Sagði hann ríkisstjórnina hafa gert meira á tíu dögum en
fyrri ríkisstjórn gerði á nokkrum
mánuðum. Þá gaf hann í skyn að
forveri hans í ráðuneytinu, Árni M.
Mathiesen, hefði setið með hendur
í skauti allan janúarmánuð.

Þrengir að vestan hafs:

Kristinn H. Gunnarsson, Frjálslynda flokknum, fullyrti að ríkisstjórnaskiptin hefðu tafið mjög
framgang mála á Alþingi og að
ný ríkisstjórn hefði ekki annað á
dagskrá sinni en að skoða mál og
athuga.
Birkir Jón Jónsson, varaformaður Framsóknarflokksins, hvatti til
samvinnu í þinginu enda krefjist
almenningur þess að stjórnmálamenn standi nú saman sem einn
maður.

Metatvinnuleysi í Ameríku
VIÐSKIPTI Eitt hundrað þúsund

einstaklingar misstu vinnuna í
Bandaríkjunum í síðustu viku
janúar og mældist atvinnuleysi
7,6 prósent, samkvæmt tölum sem
bandarísk yfirvöld birtu í gær.
4,8 milljónir manna voru án
atvinnu en þeir hafa ekki verið
fleiri í sextán ár.
- jab

bjorn@frettabladid.is

HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson



HELGIN
Ágætar veðurhorfur
eru fyrir morgundaginn. Hæglætisveður
og úrkomulítið víðast
hvar og hiti á láglendi
um eða yﬁr frostmarki. Helst er að sjá
úrkomumerki með
vestanverðu landinu
og allra austast og þá
yﬁrleitt skúrir eða él.
Á sunnudag kemur
lægð með hlýindi. Má
þá búast við rigningu
sunnan til og vestan, 1
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annars úrkomulítið.
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Þjóðarskútan aflar vel:

VEÐURSPÁ
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mennirnir Sveinn Rúnar Þórarinsson og
Jóhannes með Þjóðarskútuna áður en
hún lagði á Smáramið.
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Bandaríska fréttatímaritið Time um Davíð Oddsson seðlabankastjóra:

Viðtal á Sky-stöðinni:

Sagður einn aðalsökudólga hrunsins

Rússarnir
keyptu Ísland

EFNAHAGSMÁL Davíð Oddsson seðla-

Telur þú að fólki eigi eftir að
fjölga á landsbyggðinni á
næstunni?
Já

72%
28%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er rétt að fækka ferðum strætisvagna í kreppunni?
Segðu þína skoðun á vísi.is

bankastjóri er einn af 25 höfuðsökudólgum heimskreppunnar,
að mati bandaríska tímaritsins
Time.
Meðal annarra á listanum má
nefna Alan Greenspan, fyrrverandi seðlabankastjóra Bandaríkjanna, Dick Fuld, fyrrverandi
bankastjóra Lehman Brothers,
Kathleen Corbet, fyrrverandi forstjóra lánshæfismatsfyrirtækisins
Standard & Poor‘s, og „bandaríska
neytandann“.
Í skýringum ritsins á vali Davíðs
í þennan hóp segir að á þeim
tveimur áratugum sem hann hafi
farið með völd á Íslandi, fyrst sem

forsætisráðherra og svo sem seðlabankastjóri, hafi hann hleypt af
stað „nýjum tímum frjálshyggjuhagfræði“, einkavætt þrjá stærstu
banka landsins, sett gjaldmiðilinn
á flot og talið sig vera að innleiða
„gullöld frjáls framtaks“.
En síðan segir: „Úps. Þess í stað
er Ísland skólabókardæmi um
þjóðhagslegt hrun: Bankarnir þrír,
sem voru skuldsettir upp fyrir
haus, hafa verið teknir yfir af ríkinu, þjóðarframleiðsla gæti fallið um 10 prósent í ár og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur gripið
inn í eftir að gjaldmiðillinn missti
helming verðgildis síns. Dálagleg
tilraun.“
- aa

Á SAKAMANNABEKK Með greininni
er birt tölvugerð mynd af Davíð sem
sakamanni.

EFNAHAGSMÁL Rússar, Pútín og
menn honum tengdir „keyptu“
Ísland til að þvo peninga, þar
sem reglur þar væru öðruvísi
en í ESB. Þessu var haldið fram
í viðtali sjónvarpsstöðvarinnar
Sky við Boris Berezovsky, sem er
eftirlýstur fyrir fjárdrátt í Rússlandi.
Berezkovsky minnti á lánið
sem seðlabankastjóri tilkynnti
um í október að kæmi frá Rússum, Íslendingum til aðstoðar. Í
tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu, sem birt var í þættinum, sagði að á Íslandi væru sömu
reglur og í ESB og að Rússalánið
hefði ekki verið afgreitt.
- kóþ

Líkja stöðu Tals við
viðskiptaharmleik
Samkeppniseftirlitið íhugar að grípa til hertra aðgerða gegn Teymi, eiganda
Vodafone, eftir fádæma harðorða greinargerð tveggja óháðra stjórnarmanna í
Tali. Þeir hafa sagt sig úr stjórninni og kalla félagið „viðskiptalegan harmleik“.
SAMKEPPNISMÁL Tveir óháðir stjórn-

armenn í Tali, skipaðir af Samkeppniseftirlitinu (SE), hafa sagt sig
úr stjórninni. Mennirnir eru afar
harðorðir í garð stjórnenda Teymis, sem á 51 prósents hlut í Tali, og
kalla afskipti Teymis af félaginu
„viðskiptalegan harmleik“ í tilkynningu um afsögnina.
SE úrskurðaði um það í síðustu
viku að fulltrúar Teymis í stjórn
Tals skyldu víkja úr stjórninni þar
sem þeir hefðu beitt sér gegn samkeppnislegu sjálfstæði Tals. Þeirra
í stað skipaði SE tvo óháða fulltrúa,
sem eingöngu áttu að hafa hagsmuni
Tals að leiðarljósi. Þeir voru Þórhallur Guðlaugsson og Hilmar Ragnarsson. Tvímenningarnir sögðu sig
hins vegar úr stjórninni á þriðjudag
og eru ómyrkir í máli í greinargerð
sem fylgir uppsögninni.
„Þessi stutta reynsla okkar af
stjórnarsetu í IP-fjarskiptum [Tali]
hefur verið með miklum ólíkindum.
Aldrei áður höfum við kynnst eins
miklum viðskiptasóðaskap á þeim
tíma sem við höfum tengst viðskiptum, kennslu í viðskiptafræðum og
rekstri félaga. Hafa ber í huga að
samanlögð reynsla okkar spannar vel yfir 50 ár. Af framansögðu
sjáum við okkur því ekki annað fært
en að segja starfi okkar sem stjórnarmenn í IP-fjarskiptum lausu eins
og áður kemur fram. Okkur hefur
verið bent á að með því að gera það
séum við að láta Teymi komast upp
með að bola stjórninni frá. Það er
auðvitað undarlegt að taka þannig
til orða, sérstaklega þegar haft er í
huga að Teymi er meirihlutaeigandi
í félaginu og ætti að vilja veg þess
sem mestan. Það virðist hins vegar

Veltusundi 1/Sími: 511 5090
www.einarben.is

ÚR TILKYNNINGU FRÁ TEYMI HF.
Teymi mótmælir harðlega fullyrðingum um að félagið hafi staðið óeðlilega að rekstri Tals. Fullyrðingar um
að Teymi hafi hlutast til um verkefni
stjórnar eftir að fulltrúar Samkeppniseftirlitsins tóku þar sæti séu stórlega
orðum auknar. Afskiptin af stjórnarsetu þeirra fólust í áréttingu félagsins
um að lögum væri fylgt.
Teymi lítur svo á að deilurnar séu
sprottnar af óánægju minnihluta-

fátt benda til þess að svo sé,“ segja
þeir í greinargerðinni
Þórhallur og Hilmar segja að
nokkrum sinnum Teymi hafi sýnt
tilburði til að gera stjórnina óstarfhæfa, og að svo virðist sem Teymi
hafi hagsmuni af því að halda stjórninni upptekinni af öðru en að vinna
Tali gagn.
Þá segir í greinargerðinni frá
bréfi lögmanns Teymis til Þórhalls,
þar sem þess er krafist að Þórhallur víki úr stjórninni og óhlutdrægni

eigenda því að samið hafi verið
um það að þeir gætu selt hlut
sinn á þessu ári á verði sem tæki
mið af rekstrarárangri félagsins. Í
ljósi breyttra aðstæðna er ljóst að
verðmætið sé minna en að var stefnt.
Deilan snúist því ekki um samkeppnislegt sjálfstæði.
Teymi neitar því að brottvísun
fyrrverandi forstjóra Tals og ráðning
nýs forstjóra hafi verið ólögleg.

hans dregin í efa. „Sætir furðu
hvernig einhverjum dettur í hug að
í lagi sé að haga sér með þeim hætti
sem efnisinnihald bréfsins ber með
sér,“ segir í greinargerð tvímenninganna.
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri SE,
segir að í ljósi upplýsinganna sem
fram koma í greinargerðinni íhugi
SE nú að grípa til frekari aðgerða
gegn Teymi, sem einnig á Vodafone,
til að vernda samkeppnislegt sjálfstæði Tals.
stigur@frettabladid.is

Stjórnarflokkarnir styðja ekki frumvarp Framsóknarflokksins um stjórnlagaþing:

Kostnaðurinn þykir of mikill

Auglýsingasími

STJÓRNMÁL Frumvarp þingflokks

– Mest lesið

framsóknarmanna um stjórnlagaþing nýtur ekki stuðnings þingflokka ríkisstjórnarflokkanna.
Ríkisstjórnin mun leggja fram
eigið frumvarp um málið og hefur
skipað starfshóp til undirbúnings.
Skipan stjórnlagaþings var ein
af meginforsendum þess að Framsóknarflokkurinn veitti ríkisstjórninni stuðning sinn. Segir í
verkefnaskrá hennar að lög verði
sett um skipan og verkefni slíks
þings.
Stjórnlagaþingi er ætlað að gera
breytingar á stjórnarskránni eða,
eftir atvikum, semja nýja.
Fáum dögum eftir að ríkisstjórnin tók við völdum lagði Framsóknarflokkurinn fram ítarlegt frumvarp með langri greinargerð um
stjórnlagaþing. Það var ekki unnið í
samráði við stjórnarflokkana. Í því
er gert ráð fyrir að 63 sitji þingið

FORYSTA FRAMSÓKNARFLOKKSINS Stjórnlagaþing er eitt skilyrða fyrir stuðningi við

ríkisstjórnina.

sem starfi í allt að átta mánuði.
Reiknað hefur verið út að kostnaður við þinghaldið, samkvæmt
frumvarpi Framsóknar, kunni að
verða yfir 200 milljónir króna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það er ekki síst sá mikli kostnaður sem fælir stjórnarþingmenn
frá stuðningi við frumvarpið. Samkvæmt heimildum telja þeir of
mikið í lagt.
- bþs
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... verslaðu í Nettó!
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%
afsláttur

ROASTBEEF VÖÐVI

1.667

kr/kg

2.778 kr/kg

40
%
afsláttur

KJÚKLINGABRINGUR, SKINNLAUSAR

1.699

kr/kg

2.975 kr/kg

30
%
afsláttur
KJÚKLINGASÚPA 400g

98

kr/ds.

LONG GRAIN HRÍSGRJÓN 500g

159

kr/pk.

PÍTA OG BUFF, 6 í pk.

699

kr/pk.

998 kr/pk.

TORTILLA FLÖGUR

kr/kg

www.markhonnun.is

398

kr/pk.

SÓDAVATN 2l

79

kr/stk.

ÓLÍFUOLÍA 500ml

359

kr/kg

TILBOÐIN GILDA 12. - 15. FEBRÚAR

www.netto.is

COLA 2l

98

kr/stk.

Ný verslun !

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

- ódýrara en þú heldur

Birt með fyrirvara um prentvillur.

149

EXTRA VIRGIN ÓLÍFUOLÍA 500ml

VEISTU SVARIÐ?

8
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Lögreglustjóri segir lögreglu eingöngu hafa keypt myndir af einum ljósmyndara:

Flestir koma frá Póllandi:

Myndirnar skipta hundruðum

Nær þúsund
fengu ríkisfang

FJÖLMIÐLAR Ljósmyndirnar sem lög-

1. Hvað heitir erindreki Baracks Obama í Austurlöndum
fjær?
2. Hvernig fór landsleikur
Íslands og Liechtenstein í knattspyrnu?
3. Hvað heitir nýkjörinn
þingflokksformaður Frjálslynda
flokksins?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

reglan á höfuðborgarsvæðinu hefur
keypt af Júlíusi Sigurjónssyni, ljósmyndara Morgunblaðsins, skipta
hundruðum, að sögn Stefáns Eiríkssonar lögreglustjóra. Stefáni er hins
vegar ekki kunnugt um að lögreglan hafi nokkru sinni keypt mynd af
öðrum ljósmyndara til afnota í ársskýrslum, á vefnum eða við önnur
tækifæri.
„Samkvæmt samkomulagi við
hann höfum við aðgang að öllum
hans myndum sem hann á af lögreglumönnum og starfsmönnum
embættisins við störf og getum
notað þær ótakmarkað í okkar
útgáfur,“ segir Stefán.

Fram kom í Fréttablaðinu á dögunum að Júlíus starfar fyrir lögreglu og slökkvilið samhliða því að
vera ljósmyndari Morgunblaðsins.
Forsvarsmenn annarra fjölmiðla
hafa kvartað yfir því að það skekki
samkeppnisstöðu fjölmiðlanna.
Júlíus hafi greiðari aðgang að vettvangi embættanna. Meðal annars
hafi hann margsinnis myndað innan
afgirtra svæða á vettvangi, þar sem
aðrir ljósmyndarar fá ekki að fara, í
klæðnaði frá embættunum.
Í Staksteinum Morgunblaðsins á
sunnudag segir ritstjórn blaðsins að
Júlíus njóti einfaldlega sambanda
sem hann hafi myndað á löngum
tíma við lögreglu.
- sh

Á VETTVANGI Júlíus íklæddur jakka
slökkviliðsins við myndatökur.
FRÉTTABLAÐIÐ / PJETUR

SAMFÉLAGSMÁL Á árinu 2008 fengu
979 íslenskt ríkisfang, þar af veitti
Alþingi 31 ríkisborgararétt. Flestir koma frá Póllandi, eða 166 talsins, 125 komu frá Filippseyjum og
106 frá Serbíu. Frá Taílandi kom
61 og 55 frá Víetnam og 37 Rússar.
Um áramótin tók gildi ákvæði
um að umsækjandi að ríkisborgararétti skuli hafa staðist próf
í íslensku. Til að fá réttinn þarf
umsækjandi að hafa haft lögheimili hér í sjö ár, en ákveðnar
aðstæður geta stytt þann tíma. Sé
viðkomandi í hjúskap eða staðfestri sambúð við ríkisborgara,
þarf hann að hafa haft lögheimili í
þrjú ár frá giftingu.
- kóp

Segist engin augljós
mistök hafa gert
Geir Haarde var ítrekað spurður hvort hann væri reiðubúinn til að biðja íslensku þjóðina afsökunar í viðtali í bresku sjónvarpi í gærmorgun. Geir segist
enn bíða niðurstöðu rannsóknarnefndar sem birt verður í nóvember.

%ÚING STÁTTARFÁLAG
AUGLÕSIR FRAMBOÈSFREST
+JÎRSTJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS AUGLÕSIR FRAMBOÈSFREST
VEGNA KOSNINGAR STJËRNAR FÁLAGSINS FYRIR KJÎRTÅMABILIÈ
 
4ILLÎGUR SKULU VERA UM  STJËRNARMENN TIL TVEGGJA
¹RA SAMKV¾MT  GR LAGA FÁLAGSINS OG BR¹ÈA
BIRGÈA¹KV¾ÈUM UM F¾KKUN STJËRNARMANNA FR¹
AÈALFUNDI FÁLAGSINS 
,ISTI UPPSTILLINGARNEFNDAR OG TRÒNAÈARR¹ÈS LIGGUR
FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU FÁLAGSINS FR¹ OG MEÈ FÎSTUDEGI
NUM  FEBRÒAR 
®ÈRUM LISTUM BER AÈ SKILA ¹ SKRIFSTOFU FÁLAGSINS FYRIR
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&YLGJA SKULU MEÈM¾LI  FÁLAGSMANNA
+JÎRSTJËRN
%ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

EFNAHAGSMÁL Geir Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, fékk á
sig erfiðar spurningar þegar hann
mætti í viðtal í þættinum HARDtalk á bresku sjónvarpsstöðinni
BBC í gær.
Spyrjandinn, Stephen Sackur, krafðist skýrra svara um það
hvort Geir væri reiðubúinn til
þess að biðja þjóð sína afsökunar á mistökum sem hann hafði
gert, bæði sem fjármálaráðherra
til margra ára og síðast forsætisráðherra.
„Ég tel ekki að nein augljós mistök hafi verið gerð,“ sagði Geir og
reyndi að verjast. „Þetta var röð
atburða, þróun sem átti sér stað
stig af stigi, og ef þú vilt fara út
í að leita sökudólgs, þá þurfa ansi
margir að deila þeirri sök með
mér.“
Sackur ítrekaði spurninguna
hvað eftir annað, en Geir vísaði
jafnan til þess að fyrst yrði rannsóknarnefndin, sem á að skila af
sér niðurstöðum í nóvember, að
hafa lokið rannsókn sinni á því
sem gerðist og hvað fór úrskeiðis
í aðdraganda bankahrunsins.
„Ég tek á mig minn hluta af
ábyrgðinni þegar þetta er komið í
ljós og í öllu falli mun ég ekki gera
það í sjónvarpsþætti á BBC, þú
fyrirgefur,“ sagði Geir.
Geir vildi ekki heldur staðfesta
það hvort Davíð Oddsson seðlabankastjóri hefði ítrekað varað
hann við hruni íslenska fjármálakerfisins.
„Ég ætla ekki að segja þér hvað
fór okkar á milli í einkasamræðum,“ sagði Geir. „Allt þetta kemur í

GEIR HAARDE Í HARDTALK Segist hafa dregið þann lærdóm af íslenska bankahruninu að „ekki sé mögulegt að hafa algerlega opið hagkerfi, sem er jafn lítið og það
íslenska, með algjöru frelsi fjármagnsflutninga og eigin gjaldmiðil“.
MYND ÚR ÚTSENDINGU BBC

ljós þegar rannsókninni er lokið.“
„Þetta snýst býst ég við um að
sýna forystu,“ sagði þá spyrjandinn. „Fólk vildi sjá þig sýna raunverulega forystu, en það sá það
ekki, er það nokkuð?
„Það er ekki mitt að meta það,
herra minn,“ svaraði þá Geir.
Geir ítrekar í viðtalinu ásakanir sínar á hendur Gordon Brown,
sem setti hryðjverkalög fyrst
á íslenska ríkið og síðan Landsbankann: „Það sem gerðist í byrjun október af hálfu breska ríkis-

ins var að mínu mati algerlega
óafsakanlegt, ónauðsynlegt með
öllu og án minnstu viðvörunar.“
Sacker spyr þá hvort Geir hafi
sagt þetta við Brown, en Geir segist ekki hafa rætt við hann eftir
þetta.
„Hvers vegna ekki?“ spyr þá
Sacker. „Hvers vegna settirðu þig
ekki strax í samband við hann og
sagðir honum þitt álit?“
„Ja, ég hefði kannski átt að gera
það,“ svaraði þá Geir.
gudsteinn@frettabladid.is

Samkeppniseftirlitið sektar Félag íslenskra stórkaupmanna fyrir lögbrot:

Stórkaupmenn borgi milljón
SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftirlitið (SE) hefur
lagt einnar milljónar króna stjórnvaldssekt á Félag
íslenskra stórkaupmanna (FÍS) fyrir að hvetja til
verðsamráðs. FÍS gekkst við brotinu og gerði sátt í málinu.
Málið hófst þegar framkvæmdastjóri FÍS sagði í fréttum útvarps
í mars í fyrra að hækka þyrfti
matvöruverð og að sú hækkun
gæti numið þrjátíu prósentum. Í
kjölfarið tók SE málið til athugunar og kallaði eftir gögnum frá
félaginu og aðildarfélögum þess.
SKÚLI BJÖRNSSON
Þar kom meðal annars fram
að FÍS hefði átt samskipti við Samtök verslunar og
þjónustu (SVÞ) um að félögin „myndu forðast opinberar deilur um verðlagsmál og tryggja að þessi
samtök fyrirtækja myndu tala einni röddu um
ástæður umræddra verðhækkana“. FÍS segir þó að
ásetningurinn hafi verið að hindra samkeppni. Samkvæmt Páli Gunnari Pálssyni, forstjóra SE, er enn
til athugunar hvort gripið verði til aðgerða gegn
SVÞ vegna þessa.
FÍS játaði brotið í desember og óskaði eftir að sátt
yrði gerð í málinu. Við mat á sektum horfði SE til

VILDU HÆKKA VERÐ Þáverandi framkvæmdastjóri FÍS sagði í

útvarpsviðtali að skynsamlegt gæti verið að hækka matvöruverð um 30 prósent.
FRÉTTABLAÐIÐ / HEIÐA

þessa, sem og þeirrar staðreyndar að félagið setti
reglur um starfsemi sína og samskipti félagsmanna
sín á milli.
„Við gerðum sátt í málinu og erum því sáttir,“
segir Skúli J. Björnsson, formaður FÍS.
- sh

Dagskrá föstudaginn 13. febrúar
19:00 – 22:00
Opnun Vetrarhátíðar og Safnanætur – Fortíðarflakk í Grjótaþorpinu.
Borgarstjórinn í Reykjavík, Hanna Birna Kristjánsdóttir, setur Vetrarhátíð í
Fógetagarðinum við Aðalstræti við upphaf Safnanætur. Að setningu lokinni er
gestum boðið á fortíðarflakk í Grjótaþorpinu. Þetta er óvissuferð.
Fógetagarðurinn við Aðalstræti.
07:30 – 16:00
Félagsstarf í Breiðholti á Menningarhátíð eldri borgara. Pottaspjall, létt
ganga, boccia, prjónakaffi í Gerðubergi og
hátíðarbingó. Breiðholt.
09:00 – 22:00
Kvosin - vagga leiklistar. Sýning
Leikminjasafnsins um gömlu leikhúsin í
Kvosinni og þá sem þar komu mest við
sögu. Fógetastofa, Aðalstræti 10.
09:00 – 18:00
Fiskur í steini og Persónur leikendur.
Skúlptúrar og myndir úr bæjarlífi
Reykjavíkur í lok 19. aldar.
Handverk og Hönnun, Aðalstræti 10.
10:00 – 18:00
Listakonur Listaselsins sýna verk sem
tengjast þema Vetrarhátíðar, ljósi og vatni.
Listaselið, Skólavörðustíg 17b.
10:00 – 18:00
Freyja og vatnið. Freyja Önundardóttur
málar með olíu á striga.
Kaffi Loki, Lokastíg 28.
10:00 – 22:00
Leikbrúðuhátíð í Ráðhúsinu. Leikminjasafn Íslands sýnir nokkrar af leikbrúðum
Jóns E. Guðmundssonar.
Ráðhús Reykjavíkur.
10.00 – 18.00
Ljósberar. Sesselja Tómasdóttir sýnir
málverk unnin á striga.
Karlmenn, Laugarvegi 7.
12:00 – 18:00
Ljóðalampar Drafnar. Ljóð valinkunnra
íslenskra listamanna fá nýstárlega meðferð.
Kaffi Loki, Lokastíg 28.
13:00 – 19:00
London þegar allt kemur í ljós. Myndir úr
menningarlífinu í London.
Gallerí Lost Horse, Skólastræti 1.
13:30 – 15:30
Vetrarbingó. Oft var lúdó, en nú er bingó!
Veglegir vinningar!
Félagsmiðstöðin Aflagranda 40.

18:00
Myndlistaropnun. Harpa Dögg Kjartansdóttir og Katla G. Jónasdóttir sýna. Allir eru
velkomnir á opnun sýningarinnar.
Listasalurinn Iðu húsinu, Lækjargötu 2.

13:30 – 15:30
Sungið við flygilinn og dansað í aðalsal.
Glæsilegt veislukaffi á vægu verði.
Félagsmiðstöðin Vesturgötu 7.

19:00 – 24:00
Safnanótt. Tuttugu söfn í Reykjavík bjóða
uppá fjölbreytta dagskrá sem gestir á öllum
aldri fá notið fram undir miðnætti.
Sérstakur safnanæturstrætó gengur á milli
safnanna og auðveldar gestum að heimsækja fjölmörg söfn á einu kvöldi. Draugaráðstefna, Svabbi sjóari, Stoppað í sokka,
Amiina, Skáklist og margt fleira.
Sjá nánari dagskrá á www.vetrarhatid.is.

14:00 – 18:00
Fáum við íshjarta? Norðlendingar sækja
okkur heim með íslist, leiklist, mat,
vetraríþróttum og hjörtum sem prýtt hafa
Akureyri. Ingólfsnaust, Aðalstræti 2.

19:00 – 22:00
Sögur úr kreppunni. Miðstöð munnlegrar
sögu býður gestum að líta við í garðhúsinu
og segja frá upplifun sinni af kreppum fyrr
og nú. Glasgowtorg við Fischersund.

14:00
Ljós og vatn. Hér er besta vatn í heimi og
birta sem er engu lík. Listasýning.
Þjónustmiðstöð Miðborgar og Hlíða.

19:30 – 21:00
Bræðingur í Bústaðahverfi. Nú er lag!
Taktu þátt í að skapa hverfislistaverk,
hlýddu á upplestur, prófaðu línudans og
leiki. Bústaðakirkja, Tunguvegur 25.

16:00 – 18:00
Jazzakademía Háskóla íslands. Jóel
Pálsson, Þórir Baldursson og Einar
Scheving leika. Háskólatorg.
17:00 – 18:00
Orðkestra íslenska lýðveldisins.
Ljóðskáldið Kristín Svava opnar sýninguna
með ljóðagjörningi. Borgarbókasafn,
Tryggvagötu 15.
17:00 – 20:00
Sjósund í Nauthólsvík. Sjósund, heitur
pottur, bálpönnur og kaffi á könnunni að
sundi loknu. Nauthólsvík.

19:30 – 21:00
Vesturbæjarlaugin í nýju ljósi. Ljóðapottur, sundspil, leikir í lauginni, geðheilsumynd 10. bekkinga Hagaskóla, tónlist og
margt fleira.
Vesturbæjarlaug, Hofsvallagötu.
20:00 – 22:00
Spennandi ný íslensk hönnun. Örn Smári
Gíslason, Stefán Pétur Sólveigarson og
Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir kynna hönnun
sína, bæði nýja og eldri.
Kraum, Aðalstræti 10.

20:00 – 22:00
Fagurt galaði fuglinn sá. Fjölbreyttar og
einstaklega fallegar ljósmyndir af íslensku
fuglalífi. Sýningin verður gædd lífi með
fjölbreytilegum fuglahljóðum úr hinum
skemmtilega dagskrárlið RÚV, Fugli
dagsins. Safnaðarheimili Dómkirkjunnar,
við hliðina á Iðnó.
20:30 – 22:00
Íslenski hljóðljóðakórinn – Nýlókórinn
frumflytur ný verk eftir Magnús Pálsson og
Hörð Bragason. Nýlistasafnið, Laugavegi
26, gengið inn frá Grettisgötu.
21:00 – 03:00
Tangómaraþon frá föstudegi til
sunnudags. Dansað í þrjá daga og tvær
nætur. Gestir og gangandi geta litið við
hvenær sem er.
Leikhúskjallarinn, Hverfisgötu 19.
Iceland Express styrkir Tangómaraþon.
21:00
Hér gala Gaukar. Sextett Ólafs Gauks
ásamt söngvurunum Svanhildi Jakobsdóttur
og KK. Fríkirkjan í Reykjavík v/Fríkirkjuveg.
21:00
Grapevine Grasrót #1. Tónleikaröð Grapevine Grassroots. Fram koma, Swords
of Chaos, Faðir Vor og Bárujárn. Hemmi &
Valdi, Laugarvegi 21.
23:00
Útgáfutónleikar Voces Thules Sturlunga - Battle of Iceland - Sék Eld of
þér. Draumar og fyrirboðar fyrir Örlygsstaðabardaga. Flutt í miðri Sturlungu
samtímans. Iðnó, Vonarstræti 3.

17:00 – 21:00
Samspil ljós, vatns og lita í Hinu húsinu,
Pósthússtræti 3 – 5.
17:00 – 22:00
Hiphop Bíódagar@Hitt Húsið. TFA
Viðburðir og Hiphop.is bjóða í bíó. Sýndar
verða nokkrar klassískar kvikmyndir um
Hiphop menningu í bland við nýrra efni.
Kjallari Hins hússins, Pósthússtræti 3 – 5.
17:00 – 24:00
Frístundamálarar í Kaaber húsinu.
Markmiðið með sýningunni er að veita
almenningi sýn inn í gróskumikið starf
frístundamálara. Danssýning frá
Danslistarskóla JSB Kl. 20:00.
Kaaber húsið við Sætún.

Taktu þátt í Safnanóttt
og æptu með Munch!
Safnaðu stimplum frá öllum söfnum sem þú heimsækir á Safnanótt
og svaraðu einni laufléttri spurningu frá hverju safni. Einn heppinn
þátttakandi vinnur ferð fyrir tvo á Menningarnótt í Osló dagana 18. 20. september, gistingu á hóteli og passa sem gildir í strætó og á
söfn Oslóarborgar. SPRON sérstakur bakhjarl Safnanætur gefur
vinningshafanum 100.000 kr. gjaldeyri.

Skoðaðu dagskrána á www.vetrarhatid.is
Fáðu dagskrána í farsímann þinn á ymir.is
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Borgarráð staðfestir lóðaúthlutun fyrir hof sem eigandi Bangkok Airways styrkir:

Pioneer dregur saman seglin:

Búddahof reist við Rauðavatn

Hætta að framleiða flatskjái

SKIPULAGSMÁL „Þetta er gullfallegur staður,“ segir

HVETUR ÞJÓÐINA Hugo Chavez, forseti

í Venesúela, hvetur þjóð sína til að
samþykkja stjórnarskrárbreytingar í
atkvæðagreiðslu um næstu helgi en
þær tryggja honum lengri setu í embætti.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ERLENT
PRÓFKJÖR
SAMFYLKING
Dofri Hermannsson
gefur kost á sér í
5. til 6. sæti á lista
Samfylkingar í öðru
hvoru Reykjavíkurkjördæminu.

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN
Viðar Helgi Guðjohnsen gefur kost
á sér í 1. sæti á lista
Frjálslynda flokksins
í Reykjavíkurkjördæmi suður.

FRAMSÓKNARFLOKKUR
Sigurður Ingi
Jóhannsson gefur
kost á sér til forystu
á lista Framsóknarflokksins Í Suðurkjördæmi.

VINSTRI GRÆN
Bjarkey Gunnarsdóttir gefur kost
á sér í 2. sæti í
prófkjöri Vinstri
hreyfingar - græns
framboðs í Norðausturkjördæmi.
Ólafur Sveinn
Jóhannesson býður
sig fram í 1.-2. sæti
á lista Vinstri hreyfingarinnar - græns
framboðs í Norðvesturkjördæmi.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR
Bergþór Ólason
býður sig fram til
2. sætis í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins
í Norðvesturkjördæmi.

Vífill Magnússon arktitekt sem teiknað hefur
búddahof sem byggja á við Rauðavatn.
Búddistar á Íslandi hafa um árabil leitað að lóð
fyrir hof sitt. Nú er lóðin loksins fundin fyrir hofið
sem reisa á með atbeina auðkýfingsins Dr. Prasert
Prasathong Osoth, eiganda Bangkok Airways, sem
álítur hofið sem verður nyrsta búddahof heims
geta dregið að sér marga erlenda ferðamenn.
Aðspurður kveðst Vífill ekki vita hvenær hefjast
eigi handa við byggingu hofsins sem samtals verði
á milli 500 til 600 fermetrar í þremur byggingum:
hofinu sjálfu, félagsheimili og svokallaðri stúpu.
„Sá sem ætlar að fjármagna verkefnið er í ferðaiðnaði í Taílandi og þar er líka kreppa þótt hún sé
ekki eins mikil og hér. Það er því spennandi að sjá
hvenær þetta getur farið í gang,“ segir Vífill.
- gar

FRÁBÆR STAÐUR Í lítilli hvilft norðan við Rauðavatn í hvarfi

austan við byggingu Morgunblaðsins rís hof búddista á
Íslandi.

VIÐSKIPTI „Þetta er sjokk,“ sagði
sölumaður í raftækjaverslun á
höfuðborgarsvæðinu í gær um
ákvörðun japanska raftækjafyrirtækisins Pioneer að framleiðslu
flatskjáa verði hætt á næsta ári.
Hann vildi ekki láta nafns sín
getið en bætti við að engum söluaðila Pioneer hér á landi hefði
verið tilkynnt um ákvörðunina.
Susumu Kotani, forstjóri fyrirtækisins, sagði í samtali við BusinessWeek í gær, að snarpur efnahagsamdráttur hefði komið aftan
að fyrirtækinu og því yrði það að
draga úr rekstrarkostnaði.
Viðbúið er að tíu þúsund manns
missi vinnuna vegna þessa í ár.- jab

Vaktir sameinaðar
og þak á yfirvinnu
Starfshlutfall dregst saman, vaktir sameinaðar og þak sett á yfirvinnu til að
spara í heilbrigðisþjónustunni á Austfjörðum. Á Suðurnesjum er hætt við að
flytja í nýja heilsugæslustöð. Skurðstofa er rekin þar með helmingsnýtingu.
HÉRAÐSDÓMUR Sophia Hansen kom út

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisstofn-

un Austfjarða, HSA, sem er sú
stofnun sem hefur verið í mestum rekstrarerfiðleikum í landinu,
þarf að skera niður um 300 milljónir króna á þessu ári. Einar Rafn
Haraldsson forstjóri segir að niðurskurðartillögurnar séu að taka
á sig form og margt sé í takinu.
Hann vonast til að ekki þurfi að
loka neinum stöðvum en það sé þó
ekki alveg ljóst.
„Við höfum ekki tekið neinar stórar ákvarðanir enn þá um
verulega þjónustuskerðingu en ég
er alls ekki viss um að við komumst hjá því. Við höfum tekið
fyrir reglulegar læknavitjanir á
tvo staði, Bakkafjörð og Borgarfjörð eystri, og erum búin að velta
við hverjum einasta steini. Enn
vantar 100 milljónir upp á að ná
takmarkinu,“ segir hann.
Ekki verður um skipulega
fækkun fólks að ræða. Dregið
verður saman í starfshlutfalli,
vaktir sameinaðar og þak sett
á alla yfirvinnu. Sumarlokanir
verða. „Við ætlum að halda uppi
grunnþjónustu en auðvitað mun
þetta sjást í starfseminni,“ segir
hann.
Sparnaðartillögurnar eru líka
að taka á sig form hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. HSS hefur
lokað heilsugæslustöðvunum
í Sandgerði og Garði. Þar með
hefur stofnunin hætt við að leigja
fyrirhugað húsnæði undir heilsugæslustöðina í Sandgerði og flytja
þangað. Þetta er liður í sparnaðinum á þessu ári og þýða þessar
lokanir nokkurra milljóna króna
sparnað.

úr dómsal eftir uppkvaðningu dómsins
í gær.

Sophia Hansen fyrir dómi:

Greiði tæpar 20
milljónir króna

SPARNAÐARAÐGERÐIRNAR AÐ MÓTAST Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er verið
að móta sparnaðaraðgerðirnar en á þessari stundu er ljóst að tveimur heilsugæslustöðvum hefur verið lokað. Heilsugæslustöðin í Sandgerði var því ekki flutt í nýtt
húsnæði eins og til stóð. Tvær nýjar skurðstofur á Suðurnesjum eru reknar með
helmingsnýtingu.

ELÍS REYNARSSON

EINAR RAFN
HARALDSSON

Elís Reynarsson, framkvæmdastjóri hjá HSS, segir að nýtt húsnæði hafi verið standsett og tilbúið fyrir heilsugæslustöðina í
Sandgerði þegar hætt hafi verið
við. Verið sé að loka stöðinni.
Í fyrrasumar voru opnaðar nýjar skurðstofur hjá HSS. Í
stað þess að vera með eina gamla

skurðstofu og eina speglunarstofu
er heilbrigðisstofnunin nú með
tvær nýjar skurðstofur og eina
speglunarstofu. Elís telur að nýtingin sé rúmlega fimmtíu prósent
á skurðstofunum, önnur af tveimur skurðstofum sé nýtt og rúmlega það, þó misjafnt eftir dögum.
Elís segir að ákveðinn tíma taki
að vinna upp nýtinguna.
HSS hefur verið rekin með
tugmilljóna halla undanfarin
ár og barist fyrir auknum fjárveitingum. Elís vill ekki segja
hvernig sparnaðurinn verður
þar sem eftir sé að kynna hann
fyrir starfsfólki. Hann segir þó
að lokun heilsugæslustöðvanna
sé ekki stærsti liðurinn. Forðast
verði í lengstu lög að segja upp
fólki.
ghs@frettabladid.is

DÓMSMÁL Sophia Hansen var í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
dæmd til að greiða Sigurði Pétri
Harðarsyni tæplega tuttugu
milljónir króna. Jafnframt að
greiða allan málskostnað, um 400
þúsund krónur.
Sigurður Pétur höfðaði mál
á hendur Sophiu, þar sem hann
krafðist tæpra tuttugu milljóna
króna sem hann sagði hana
skulda sér.
„Aðalmálið er það að þetta er
frá,“ sagði Sigurður Pétur eftir
dómsuppkvaðninguna í gær.
Hann hafði þá ekki séð dóminn.
„Það er sannað mál að skuldin
var til staðar.“
- jss

VERKALÝÐSFÉLÖG
Þrír fram til formanns
Þrír höfðu gefið kost á sér í embætti formanns VR þegar frestur til
að bjóða sig fram rann út í gær.
Frambjóðendurnir eru Kristinn Örn
Jóhannesson, hjá Primera Air, Gunnar
Páll Pálsson, formaður VR, og Lúðvík
Lúðvíksson, fyrrverandi starfsmaður
Steypustöðvarinnar. Frestur til að skila
inn framboðslistum vegna kosningar í
stjórn VR og trúnaðarráð runnu einnig
út í gær. Allsherjaratkvæðagreiðsla fer
fram í VR á næstu vikum.

;_ah`naYjg[{###
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Sparaðu
meira í
leiðinni
Daði sparar 21.075 kr.
*
á næstu 12 mánuðum
Daði keyrir um á fimm ára smábíl. Á næstu 12 mánuðum
mun Daði spara rúmlega 21 þúsund krónur með því að
kaupa allt eldsneyti, algengustu hjólbarða-, smur- og
viðhaldsþjónustu og fleira hjá N1.
Allir sem sækja um Tryggðartilboð N1 fyrir 8. mars fá
15% afslátt af bílatengdum vörum, þjónustu og fleiru
ásamt 5 króna afslætti af eldsneytislítranum, bæði í
beinhörðum peningum og safnkortspunktum næstu 12
mánuði. Nýttu þér þetta frábæra tilboð og byrjaðu að
spara. Skráðu þig strax og sæktu um Viðskiptakort eða
Greiðslulykil á n1.is.

*Miðað við árlega eldsneytisnotkun fyrir nýlegan smábíl og
annan algengan rekstrarkostnað.

Eldsneyti

-5kr. pr.l.

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

121.296 kr.
2.520 kr.
1.680

Dekk
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

30.000 kr.
3.600 kr.
900

Dekkjaskipti
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

13.000 kr.
1.560 kr.
390

Dekkjahótel
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

6.500 kr.
780 kr.
195

Smurþjónusta
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

16.000 kr.
1.920 kr.
480

Bón og þrifavörur
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

4.000 kr.
480 kr.
120

Bílaþvottur
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

10.000 kr.
1.200 kr.
300

Rúðuþurrkur og rúðuvökvi
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

-5kr. / -15%

Sæktu
um núna
á n1.is

9.000 kr.
1.080 kr.
270

Smávarahlutir
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

7.000 kr.
840 kr.
210

Verkfæri
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

5.000 kr.
600 kr.
150

Rekstrarvörur, fatnaður ofl.
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

4.000 kr.
480 kr.
120

Ferða- og útivistarvörur
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

5.000 kr.
600 kr.
150

Ýmislegt

F í t o n / S Í A

F I 0 2 8 3 4 1

Kostnaður
Afsláttur
Punktar

1 punktur
=
1 króna
Safnkortspunktar eru jafngildur gjaldmiðill og krónur, í öllum viðskiptum
hjá N1. Með tímabundnum tilboðum
á þjónustustöðvum er hægt að margfalda gildi punktanna.

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

3.000 kr.
360 kr.
90

Sparnaður
21.075 kr.
Kostnaður
Afsláttur
Punktar

233.796 kr.
16.020 kr.
5.055

ður
a
n
r
spa
l
Meiri í leiðinni
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FRÉTTASKÝRING: Endurskoðun stjórnarskrárinnar

2. hluti

STJÓRNARSKRÁ LÝÐVELDISINS ÍSLANDS

TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM Á LÝÐVELDISSTJÓRNARSKRÁNNI 1944–2009
Ný stjórnarskrá/
heildarendurskoðun: 19

Deildarskipting
Alþingis: 7
Þjóðaratkvæði: 14

Í stjórnarskrá Íslands eru 80 greinar í sjö köflum. Þar eru skilgreind grundvallarréttindi borgaranna og stjórnskipan útlistuð:
I. kafli: tilgreinir að Ísland skuli vera lýðveldi og stjórnin þingbundin án þess að það sé
skilgreint frekar. Einnig er kveðið á um þrískiptingu ríkisvaldsins. Löggjafarvaldið er í
höndum Alþingis og forseta Íslands, framkvæmdarvaldið er hjá forsetanum en hann
felur það ráðherrum og öðrum stjórnvöldum sem skilgreind eru í lögum og dómsvaldið er hjá dómendum.
II. kafli: fjallar um forseta Íslands, hvernig standa skuli að forsetakosningum og um valdsvið
forsetans. Einnig er fjallað um ráðherraábyrgð og birtingu laga.
III. kafli: fjallar um kjördæmaskipan, kosningarétt og kjörgengi fyrir alþingiskosningar.
IV. kafli: skilgreinir hver störf Alþingis eru og réttindi og völd þingmanna.
V kafli: fjallar um dómsvaldið og að dómendur skuli skera úr öllum ágreiningi sem verður
vegna embættistakmarka yfirvalda.
VI kafli: um trúmál og að evangelíska lúterska kirkjan sé þjóðkirkja Íslands. Trúfrelsi er skilgreint og er öllum frjálst að stofna trúfélög og vera aðilar að þeim.
VII. kafli: fjallar um mannréttindi.

Kosningalöggjöf
og -aldur: 10

Bráðabirgðalög: 8
Kosningakerfi: 1
Þingnefndir: 4
Afnám forsetaembættis: 1

Náttúruauðlindir: 13

Mannréttindaákvæði: 1

Kjördæmaskipan: 7

Þingseta
ráðherra: 8

Stjórnlagaþing: 4

Annað: 12

ENDURSKOÐUN STJÓRNARSKRÁRINNAR 1944–2007
1942-1945

1947-1953

1972

1978-1983

Stjórnarskrárbreytingar vegna lýðveldisstofnunar og endurskoðun

SAGA STJÓRNARSKRÁRINNAR

1959 Viðreisnarstjórnin tekur við.

1874: Stjórnarskrá
um hin sérstaklegu málefni Íslands. 22 tillögur
um breytingar til 1918.

1949 Óeirðir á Austurvelli er Alþingi kaus um þingsályktunartillögu um hvort Ísland ætti að ganga í NATO.
Heimskreppa 1929

1944 Seinni heimsstyrjöld í algleymi.

1987

Heildarendurskoðun

1991 1993-1994

1915: Almennur kosningaréttur innleiddur.
1918: Ísland fullvalda ríki.

1920: Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands. 14 breytingatillögur til 1944. Þingmenn 42.
1934: Kjördæmaskipan fest,
þingmönnum fjölgað í 49.

1980 Vigdís
Finnbogadóttir
kjörin forseti.

1973 Eldgos braust út í
Vestmannaeyjum.

1986 Ronald
Reagan
og Mikhail
Gorbachev
funda í
Reykjavík.

1968 Kristján Eldjárn
kjörinn forseti.
1970 Rauðsokkahreyfingin stofnuð.

1942: Kosningafyrirkomulagi
breytt, þingmenn 52.

1944:

1959: Kosningakerfinu breytt.
Þingmenn 60.
1968: Kosningaaldur lækkaður
úr 25 í 20 ár.

2004 Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti
Íslands, synjaði
lögum um eignarhald á fjölmiðlum
staðfestingar.
1989 Fyrsta
Bónus-verslunin opnuð.

1983: Gunnar Thoroddsen (lagafrumvarp um gagngerar
breytingar).

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

52

2005-2007

Einstakar greinar og ákvæði til skoðunar án breytinga

1961 Surtsey rís úr sjó.

1903: Breytingar vegna heimastjórnar á
Íslandi (innlent framkvæmdarvald).

1997-1998

60

1984: Kosningafyrirkomulagi breytt,
þingmenn 63, kosningaaldur 18 ár.

63

2009: Endurskoðun hafin.
Stjórnlagaþing í undirbúningi.
1999: Kjördæmaskipan
breytt. Sex kjördæmi með
lögum.

1995: Mannréttindakafli
stjórnarskrárinnar endurskrifaður.
1991: Deildaskipting Alþingis
afnumin.

Þjóðin semur grundvallarlögin
Endurskoðun stjórnarskrárinnar hefur staðið yfir nær óslitið allan lýðveldistímann. Enn standa þó eftir lítt breytt grundvallarlög
íslenskrar stjórnskipunar. En þjóðin vill marka leið til nýrrar framtíðar og hyggst gera það án aðkomu kjörinna fulltrúa á Alþingi.

T

ilraunir til heildarendurskoðunar stjórnarskrárinnar hafa staðið yfir nær
óslitið allt frá lýðveldisstofnun árið 1944. Þær hafa allar
mistekist. Hins vegar hafa ýmsar
breytingar verið gerðar; sumar
mjög afmarkaðar en aðrar víðtækari í seinni tíð eins og breytingar
á starfsháttum Alþingis og endurskoðaður mannréttindakafli.
Á hverjum tíma hefur þrýstingurinn á endurskoðun ýmist komið
frá Alþingi, og þá iðulega stjórnarandstöðunni, eða frá fólkinu.
Oft má greina rót þeirrar kröfu
í ríkjandi efnahagsástandi; erfiðleikar skapa gerjun í samfélaginu.
Sú skoðun hefur verið sett fram að
aldrei hafi verið jafn mikill þrýstingur á að endurskoðun stjórnarskrárinnar fari fram, og verði
lokið innan tiltölulega skamms
tíma. Krafan kemur frá þjóðinni
og hún hyggst annast þetta vandasama verk án afskipta kjörinna
fulltrúa sinna á Alþingi.

Hvað á heima hvar?
Í stjórnarskránni eru ákvæði um
meðferð ríkisvalds, hlutverk helstu
handhafa þess og samspil þeirra á
milli. Réttindi borgaranna í samskiptum við ríkisvaldið eru færð
til bókar og hömlur lagðar við því
að á grundvallarréttindi sé gengið. En það er ekkert einfalt mál að
skilgreina hvað á heima í stjórnarskrá og hvað ekki. Grunnreglur þarf að setja fram á knöppu en
skýru máli. Fjölmörg atriði, sem
við fyrstu sýn eiga heima í stjórnarskránni, verður að skilja eftir
fyrir almenna löggjafann og fjárveitingarvaldið. Markmið verða
því að vera ljós og forðast verður
að setja í stjórnarskrá almennar
stjórnmálalegar yfirlýsingar.
Uppbygging stjórnarskrárinnar sýnir að hún er að stofni til frá
19. öld. Valdahlutföll milli helstu
stofnana ríkisins endurspeglast
því ekki í henni og almennt er viðurkennt að uppsetning textans

verði að breytast. Þannig er talið
eðlilegt að kaflinn um Alþingi fari
á undan köflum um aðra handhafa
ríkisvalds sem veigamesti handhafi ríkisvalds og þungamiðja þess
fulltrúalýðræðis sem einkennir íslenska stjórnskipan. Einnig
að kafla um mannréttindi sé gert
hærra undir höfði í uppröðun einstakra kafla til að undirstrika um
hvað grundvallarlögin raunverulega snúast.

Leitið og þér munuð ekki finna
„Sá sem opnar stjórnarskrána til
að finna útlistun á lýðræði að hætti
Íslendinga verður fljótt fyrir vonbrigðum,“ skrifaði Gunnar Helgi
Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands,
árið 2005. „Orðið lýðræði kemur
þar hvergi fyrir. Heldur ekki
þingræði. Ekki er þar þrískipting
ríkisvaldsins nefnd berum orðum
og grundvallarstofnanir íslenska
lýðræðiskerfisins, eins og ríkisstjórn og Hæstiréttur, eru þar
hvergi nefndar á nafn – þótt tilvist
þeirra megi að vísu ráða af samhenginu.“
Í raun reyndri hafa erlendir
fræðimenn í stjórnlagafræðum,
sem lesið hafa íslensku stjórnarskrána, komist að þeirri niðurstöðu að hér ríki forsetaræði, líkt
og í Bandaríkjunum. Kannski er
það vegna þess að forsetinn kemur
fyrir í þriðjungi af áttatíu greinum
hennar.
Ein eða þrjár?
Íslendingum hefur þrisvar verið
sett stjórnarskrá; konungsstjórnarskráin 1874, fullveldisstjórnarskráin 1920 og lýðveldisstjórnarskráin
1944. Á þessum sjötíu árum voru
gerðar ýmsar breytingar en eftir
sem áður eru stjórnarskrárnar
þrjár mjög líkar. Ekki er að furða
þó lýðveldisstjórnarskráin líkist
forvera sínum þar sem meðvituð
ákvörðun var tekin um litlar sem
engar breytingar. Þær voru unnar
í flýti með því fororði að heildar-

endurskoðunin færi fram strax
eftir að lýðveldi verði stofnað. Í
greinargerð með þingsályktunartillögu um endurskoðun stjórnarskrárinnar árið 1944 kemur
fram að almenn óánægja var með
stjórnarskrána eins og hún var
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá um sumarið. „Þjóðin virðist á einu máli um það, að stjórnskipunarlög þau, sem við nú búum
við, séu á margan hátt svo gölluð
og úrelt, að ekki verði lengur við
unað.“ Kemur fram að þjóðarvilji
til stofnunar lýðveldis hafi komið
í veg fyrir að almenningur sýndi
óánægju sína með plaggið.

Endurskoðun
Í reynd hafa fjórar nefndir verið
settar á fót til að endurskoða
stjórnarskrána frá því að ákveðið
var að slíta sambandinu við Danmörku og stofna lýðveldi 1944. Sú
fyrsta var kjörin af Alþingi árið
1942 og vann að nauðsynlegustu
breytingum vegna lýðveldisstofnunarinnar, og fékk tólf manna liðsauka árið 1945 til að takast á við
heildarendurskoðun. Árið 1947
tók önnur nefnd við sem starfaði
til ársins 1952. Næst var kjörin
stjórnarskrárnefnd árið 1972 sem
starfaði stutt. Fjórða stjórnarskrárnefndin var skipuð 1978 og
starfaði til ársins 1983. Hún komst
lengst og skilaði hún skýrslu til
þingflokkanna sem hafði að geyma
tillögur að nýrri stjórnarskrá. Þar
var tekið á öllum þáttum stjórnarskrárinnar nema kjördæmaskipuninni. Nefndin taldi sig þó
eiga eftir að fjalla betur um ýmsa
þætti, svo sem eignarréttarákvæði
og mannréttindi sem ágreiningur
var um innan nefndarinnar. Síðast
starfaði nefnd á vegum forsætisráðuneytisins árin 2005 til 2007 og
endurskoðunin sem nú fer í hönd
byggir að töluverðu leyti á vinnu
þeirrar nefndar.
Þjóðfundur
Hugmyndin um stjórnlagaþing,

eða þjóðfund eins og margir vilja
kalla samkomuna, er ekki ný af
nálinni. Hún kom strax fram við
upphaf lýðveldistímans. Stjórnlagaþingið sem ráðgjafarhópur
ríkisstjórnarinnar undirbýr hefur
töluvert verið í umræðunni, án
þess að skýr svör hafi fengist um
hvernig til þess verði valið og hver
umgerð þess verður. Eðlilegt er að
líta til þeirra hugmynda sem hafa
verið settar fram í frumvörpum á
Alþingi á síðastu árum. Jóhanna
Sigurðardóttir forsætisráðherra
lagði fram hugmyndir um stjórnlagaþing árið 1995 og ekki ólíklegt
að til þess verði horft nú. Í stuttu
máli var gert ráð fyrir 41 kjörnum
fulltrúa og miðað var við að störfum þingsins lyki innan tveggja ára.
Hugmyndir Framsóknarflokksins,
sem settar voru fram nýlega, gera
ráð fyrir 63 fulltrúum en aðeins
sex mánaða starfstíma.

Verkefnið fram undan
Deilur um embætti forseta Íslands,
sem náðu athygli alþjóðar við synjun forseta á staðfestingu fjölmiðlafrumvarpsins 2004, hefur ekki síst
vakið athygli almennings á hversu
óljós stjórnarskráin er. Í kjölfarið
hafa komið fram hugmyndir um að
rétt sé að leggja embættið niður.
Aðrir hafa komið auga á möguleika
til að gera grundvallarbreytingar á embættinu og forseti starfi
sem forseti Alþingis. Með því yrði
honum fundið veigamikið hlutverk
sem gæti styrkt Alþingi gagnvart
framkvæmdarvaldinu, eins og var
rætt í fyrsta hluta fréttaskýringarinnar. Forseti Alþingis í dag er
valinn af stjórnarmeirihlutanum
eða framkvæmdarvaldinu. Með
þessu móti mætti tryggja að verkstjórn þingsins verði óháð átökum
á milli stjórnar og stjórnarandstöðu og styrkja löggjafarvaldið
eins og svo mjög er kallað eftir. Að
því sögðu er ljóst að nauðsynlegt
er að skýra stöðu og hlutverk forsetans svo friður sé um embætti
þjóðhöfðingjans.

Auðlindaákvæði stjórnarskrárinnar og ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur hafa verið skilgreind sem forgangsmál í þeirri
vinnu sem á að klára fyrir vorið.
Auðlindanefnd mótaði tillögu að
ákvæði árið 2000 sem fjallar um
að náttúruauðlindir sem ekki eru
háðar einkaeignarrétti verði lýstar þjóðareign. Von er til að byggt
verði á þeirri vinnu.
Núgildandi stjórnarskrá geymir
fá ákvæði um efni sem leggja þarf
fyrir þjóðina til úrskurðar í þjóðaratkvæðagreiðslu, enda hefur slík
atkvæðagreiðsla ekki verið haldin
á lýðveldistímanum. Skýlaus krafa
er um að þessu verði breytt og
möguleikar að almenningur hafi
frekari tækifæri til að koma beint
að ákvörðunum sem þá varðar.

Ef þing kemur saman
Þegar, og ef, stjórnlagaþing kemur
saman á þessu ári verður einnig að
setja ákvæði um utanríkismál, sem
eins og gefur að skilja hafa fengið
aukið vægi frá 1944. Eins verður
að hafa í huga þann möguleika að
Ísland gangi í Evrópusambandið, og við því verður að bregðast
með ákvæðum sem gera ráð fyrir
því að hluta ríkisvaldsins færist
öðrum á hönd.
Þótt heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar sé aðkallandi segir
sagan að það er ekki hlaupið að því
að draga upp texta sem allir sætta
sig við. Það má líka spyrja sig að
því hversu langt þarf að ganga.
Löng saga tilrauna gefur kannski
tilefni til að álykta sem svo að
þörfin til byltinga á grunnreglum
samfélagsins sé ekki fyrir hendi.

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Annar hluti af fjórum
Á fimmtudag: Kosningalög
og kjördæmaskipan
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 116

Velta: 293 milljóni

OMX ÍSLAND 15
311
+1,11%
MESTA HÆKKUN
STRAUM.-BURÐAR. 2,33%

OMX ÍSLAND 6
901 +1,55%
MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR
MAREL
ÖSSUR

13,94%
5,37%
1,85%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,50 +0,00% ... Atlantic
Airways 161,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 575,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,79 -13,94% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 111,50 +0,00% ... Icelandair Group
13,40 +0,00% ... Marel Food Systems 51,10 -5,37% ... SPRON 1,90
+0,00% ... Straumur-Burðarás 2,20 +2,33% ... Össur 95,50 -1,85%

Umsjón:

nánar á visir.is

Væru í sporum Íslendinga án evru
Írland væri í sporum Íslands ef ekki
væri fyrir aðild að evrunni, hefur
Irish Times eftir José Manuel Barroso, forseta framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins.
„Ástandið í löndum evrusvæðisins væri mun verra og miklu erfiðara ef við hefðum ekki evruna. Ég
nefni gjarnan Írland og ber saman
við Ísland, sem gott dæmi um velgengni evrusvæðisins,“ sagði Barroso
á blaðamannafundi á miðvikudag.
Irish Times segir ummælin líkleg
til að pirra Brian Cowen, forsætisráðherra Íra, en í janúar gagnrýndi
hann samanburð Barroso á Írlandi
og Íslandi, en sá síðarnefndi nefndi
löndin á ráðstefnu World Economic
Forum í Davos í Sviss. „Samanburðurinn er ónákvæmur. Á Írlandi hefur

Skosk fyrirtæki í þrot
Gjaldþrot fyrirtækja í Skotlandi
jukust um tæp sjötíu prósent á
milli ára á síðasta fjórðungi síðasta árs, samkvæmt upplýsingum
endurskoðunarfyrirtækisins PricewaterhouseCooper þar í landi.
Árið 2007 urðu 206 fyrirtæki
gjaldþrota á síðustu þremur mánuðum ársins. Þau voru hins vegar

347 talsins á sama tíma í fyrra.
Þetta er engu að síður nokkur bati
frá fjórðungnum á undan en þá
fóru 429 fyrirtæki í þrot.
Fyrirtækin sem verst urðu úti
eru í fjármálageiranum, byggingariðnaði og flutningum, samkvæmt gögnum PricewaterhouseCoopers.
- jab

gengið mjög vel í 12, 13 ár. Hvert árið
öðru betra,“ sagði Cowen um samanburðinn og kvaðst ekki mundu umbera
„illt tal um Írland“.
Í október varð hins vegar Micheál
Martin, utanríkisráðherra Íra, fyrstur til að velta fyrir sér muninum
á Íslandi og Írlandi, að sögn Irish
Times. „Við sjáum erfiðleikana sem
Ísland á við að etja sem land sem er
eitt á báti. Það bendir til þess að mun
betra sé að vera í hjarta Evrópu en í
útjaðrinum og að ganga leið einangrunar […] Þetta er íhugunarefni fyrir
okkur hér innanlands,“ sagði hann þá.
- óká

JOSÉ MANUEL BARROSO Forseti framkvæmda-

stjórnar Evrópusambandsins segir yfirburði
evrusvæðisins kristallast í ólíkri stöðu Írlands og
Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Víðast eru hagfræðingar í forsvari
Af 38 seðlabankastjórum víða um heim eru bara tveir án framhaldsmenntunar
í hagfræði. Rúmur helmingur bankastjóranna er með doktorspróf í hagfræði.
Af 38 seðlabankastjórum í 36 löndum sem Íslendingar gætu miðað
sig við eru tveir sem ekki eru með
framhaldsmenntun á sviði hagfræði. Einföld samantekt af vefjum bankanna leiðir þetta í ljós.
Rúmur helmingur, eða 20

Snúum vörn í sókn!
Opnir vinnufundir Endurreisnarnefndar
Endurreisnarnefnd Sjálfstæðisflokksins hefur það verkefni að móta tillögur
og hugmyndir um uppbyggingu íslensks efnahagslífs næstu misserin. Á
næstu vikum verða fjölmargir fundir þar sem leitað verður eftir skoðunum
og áliti flokksmanna og annarra sem vilja taka þátt í starfinu á þessu
mikilvæga viðfangsefni.
Nefndin mun standa fyrir opnum vinnufundum sem Vilhjálmur Egilsson
stýrir:
Föstudaginn 13. febrúar hefst fundur á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 17.
Laugardaginn 14. febrúar hefst fundur klukkan 10 í Valhöll - fundað verður í
fjórum hópum eftir viðfangsefnum.

Nánari upplýsingar um fundina og félagsstarf Sjálfstæðisflokksins má finna á heimasíðu flokksins, www.xd.is, eða í síma 515 1700.

bankastjóranna, er með doktorspróf í hagfræði.
Í frumvarpi til nýrra laga um
Seðlabanka Íslands sem nú er í
meðförum þingsins er gerð krafa
um hagfræðimenntun Seðlabankastjóra hér. Í fyrstu drögum var krafist meistaraprófs, en
komið hefur fram gagnrýni á að
það myndi útiloka hagfæðinga
menntaða í Bandaríkjunum.
Seðlabankastjórarnir tveir sem
skera sig úr hópnum eru Christian Noyer, í Frakklandi, og Yves
Mersch, í Lúxemborg. Báðir
eru þeir með lögfræðimenntun

og Noyer einnig með embættismannapróf úr École nationale
d’administration (ENA), sem felur
í sér nokkurt hagfræðinám.
Seðlabankar Frakklands og
Lúxemborgar heyra undir Seðlabanka Evrópu og eru ekki með
sjálfstæða peningastefnu. JeanClaude Trichet, MA í hagfræði, er
bankastjóri Seðlabanka Evrópu.
Ingimundur Friðriksson er með
meistaragráðu í þjóðhagfræði,
Eirikur Guðnason með framhaldsmenntun í viðskiptafræði og
Davíð Oddsson er lögfræðingur.
- óká

MENNTUN SEÐLABANKASTJÓRA VÍÐA UM HEIMINN
Land
Austurríki
Ástralía
Bandaríkin
Belgía
Brasilía
Bretland
Chile
Danmörk

Nafn
Ewold Nowotny
Glenn Stevens
Ben Bernanke
Guy Quaden
Henrique de Campos Meirelles
Mervyn King
José De Gregorio Rebeco
Nils Bernstein
Torben H. Nielsen
Jens Thomsen
Seðlabanki Evrópu
Jean-Claude Trichet
Finnland
Erkki Liikanen
Frakkland
Christian Noyer
Grikkland
Georgios Provopoulos
Holland
Nout Wellink
Indland
Duuvuri Subbarao
Ítalía
Mario Draghi
Ísrael
Stanley Fisher
Japan
Masaaki Shirakawa
Kanada
Mark Carney
Kólumbía
José Escobar
Kórea
Park Seung
Lúxemborg
Yves Mersch
Mexíkó
Guillermo Ortiz
Noregur
Svein Gjedrem
Nýja-Sjáland
Alan Bollard
Portúgal
Vitor Constancio
Pólland
Slawomir Skrzypek
Spánn
Miguel Ordonez
Sviss
Jean-Pierre Roth
Philip Hildebrand
Thomas Jordan
Svíþjóð
Stefan Ingves
Tékkland
Zdenek Tuma
Tyrkland
Durmus Yilmaz
Taíland
Tarisa Watanagase
Ungverjaland
András Simor
Þýskaland
Axel Weber

Menntun
Phd í lög- og hagfr.
MA í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Hagfræði og MBA
MA í hagfræði
Phd í hagfræði
MA í hagfræði
MA í hagfræði
MA í hagfræði
MA í hagfræði
MA í hagfræði
Lögfræðingur
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
MA í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Lögfræðingur
Phd í hagfræði
MA í hagfræði
Phd í hagfræði
MA í hagfræði
MA í hagfræði
Gráða í lög- og hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
Phd í hagfræði
MA í hagfræði
MA í hagfræði
Phd í hagfræði
MA í hagfræði
Phd í hagfræði

ÞÚ FÆRÐ TÍMARITIN HJÁ OKKUR

20%

A F S L ÁT

TUR
AF AMER
ÍSKUM O
G
ENSKUM
TÍMARITU
M

Nýtt kortatímabil
Skeifan 550-4110, Smáralind 550-4140, Kringlan 550-4130, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190, Vestmannaeyjar 550-4180, Egilsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Ísafjörður 550-4170
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Hvers vegna er engin lýðræðisleg umræða?

Vonsvik

F

ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

yrri ríkisstjórn fékk sænskan sérfræðing til að koma fram
með tillögur um endurreisn bankakerfisins. Þær hafa nú
verið birtar og samþykktar. Um margt eru þær almennar
og óafgerandi. Eigi að síður veldur bæði stefnumörkunin
og málsmeðferðin vonsvikum.
Fyrri ríkisstjórn sætti gagnrýni fyrir að ákveða veigamikil mál
í bakherbergjum og halda Alþingi utangátta. Í þessu falli eru tillögur sænska sérfræðingsins ákveðnar sem stjórnarstefna eftir fárra
mínútna kynningu í ríkisstjórn. Engin pólitísk umræða er tekin á
Alþingi áður en stefnan er fastákveðin bak við luktar dyr. Því síður
er kallað eftir umræðu í samfélaginu.
Vel má vera að stjórnarandstaðan hafi ekkert við tillögurnar að
athuga. Það breytir ekki hinu að hafi fyrri gagnrýni á ráðherraræðið
einhvern tímann átt við rök að styðjast er hún því fremur gild að því
er þetta mál varðar. Þessi stefnumörkun mun hafa langtímaáhrif á
hag fyrirtækja og allrar alþýðu. Tillögurnar átti því að ræða opinberlega áður en þær voru samþykktar.
Þegar horft er á efni ríkisstjórnarstefnunnar er nauðsynlegt að
greina á milli markmiða og leiða að þeim. Markmiðin um að þjóna
almenningi og lífvænlegum fyrirtækjum til uppbyggingar og rekstrar eru eðlileg og raunhæf. Öðru máli gegnir um sumar þeirra leiða
sem ákveðnar eru og þann grundvöll í peningamálum sem gengið
virðist út frá sem varanlegum veruleika.
Draga verður verulega í efa að skynsamlegt sé að ríkisvæða í
einu eignarhaldsfélagi öll stærstu fyrirtæki landsins sem ramba á
barmi gjaldþrots. Eðlilegt er að nýir eignaraðilar komi þar að. En
ríkisvæðingin er ekki líkleg til að stuðla að hagkvæmum rekstri
þegar til lengdar lætur. Sú spurning vaknar líka hvort mismuna
á stærri fyrirtækjum gagnvart þeim minni. Engin grein er gerð
fyrir því hvernig gæta á jafnræðis í samkeppni milli ríkisrekinna
og ríkisstyrktra fyrirtækja annars vegar og hins vegar fyrirtækja
sem ekki njóta styrkja eða afskrifta á kostnað ríkisins.
Stofnun sérstaks eignarhaldsfélags um ríkisbankana gæti tafið
eða jafnvel gert að engu möguleika á að erlendu kröfuhafarnir komi
sem allra fyrst að bönkunum sem eignaraðilar. Ekki verður séð að
bankarnir fái betra lánshæfismat en ríkissjóður á næstu árum án
erlendrar eignaraðildar. Flest bendir því til að ríkisbankar verði
þar af leiðandi verr í stakk búnir til að þjónusta einstaklinga og
fyrirtæki.
Skýrt er tekið fram að starfsmenn bankanna verði að gera sér
grein fyrir því að þeir eigi að þjóna efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Eigi að síður er hvergi að finna tillögur um með hverjum hætti
bankarnir eigi að koma til móts við vanda þeirra heimila sem sukku
í skuldafenið í kjölfar þess að gjaldmiðillinn hrundi.
Í tillögum sænska sérfræðingsins, sem nú eru ríkisstjórnarstefna,
er ekki tekið berum orðum fram að byggja eigi á krónunni til framtíðar. Aðrar ályktanir verða þó ekki dregnar af efni tillagnanna
en að svo sé. Það þýðir að Ísland á minni möguleika en ella á að ná
Norðurlandaþjóðunum aftur varðandi lífskjör.
Það góða við stefnumörkunina er að hún er nægjanlega loðin til
þess að hana má laga í framkvæmd ef vilji er fyrir hendi. Í því
ljósi er opin umræða óhjákvæmileg á Alþingi og úti í þjóðfélaginu.
Alþingi á að réttu lagi að samþykkja slíka stefnu. Ekki er óhugsandi
að í kjölfar umræðu á þeim vettvangi megi skýra og túlka stefnuna
betur og leiðrétta í einhverjum efnum svo að hún verði trúverðug
og gagnleg.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

-5kr. / -15%

Sæktu
um núna
á n1.is

Alfreð í heimsókn

Stendur við gefin loforð

Góður gestur leit við í Seðlabankanum
í vikunni, Alfreð Þorsteinsson, fyrrverandi oddviti Framsóknarflokksins
í Reykjavík. Alfreð átti meðal annars
fund með Davíð Oddssyni seðlabankastjóra. Getur verið að seðlabankastjóri
hafi ætlað að freista þess að fá Alfreð
til að nýta ítök sín í Framsóknarflokknum til að fá framsóknarmenn
til að leggjast gegn fyrirhuguðum
lagabreytingum á stjórn Seðlabankans? gæti einhver hugsað. Aðspurður
segist Alfreð þó eingöngu hafa verið
að heimsækja dóttur sína sem vinnur í
bankanum og notað tækifærið til að
spjalla við gamlan félaga sem hann
rakst á, þar á meðal Davíð.
Hefur enda Alfreð nokkur
ítök í Framsókn núorðið? Þar
er glæný forysta tekin við.

Ragnheiður Ólafsdóttir, varaþingmaður Frjálslynda flokksins, hefur komið
sem ferskur gustur á Alþingi, þar sem
hún setur ofan í við þingheim, skipar
mönnum að hætta að karpa og varar
við áhrifum sólgosa. Ragnheiður tekur
sæti á þingi í fjarveru Guðjóns Arnar
Kristjánssona, formanns Frjálslynda
flokksins, sem undirbýr nú landsþing
flokksins. Ekki mátti seinna vera, því
ekki er langt síðan Landssamband
kvenna í Frjálslynda flokknum skoraði
á þingmenn flokksins að hleypa
varamönnum á þing, eins og
þeim hafði verið lofað. Gott að
Guðjón stendur við loforðin.

Engin augljós mistök
Geir H. Haarde, fyrrverandi
forsætisráðherra, var gest-

ur í spjallþættinum Hard Talk á BBC í
dag. Þar kom fram að það stæði ekki
á Geir að axla ábyrgð á sínum þætti í
efnahagshruninu, það er að segja ef
niðurstaða rannsóknarnefndar leiddi í
ljós að hann hefði gert einhver mistök.
„Ég tel ekki að nein augljós mistök
hafi verið gerð,“ sagði Geir þó. Spyrill
BBC benti þó á ein augljós mistök:
Hafði Geir sem reyndur hagfræðingur,
fyrrverandi fjármálaráðherra og starfandi forsætisráðherra, ekki áhyggjur
af því þegar honum varð ljóst að
bankarnir höfðu í mörg ár stækkað svo
mjög að skuldbindingar þeirra
námu orðið tífaldri þjóðarframleiðslu Íslands? „Ja, það
er auðvelt að koma með yfirlýsingar á borð við þessa
eftir á,“ svaraði Geir.
bergsteinn@frettabladid.is

SPOTTIÐ

Alhliða uppbygging heima fyrir
syndinni, ættu ekki að hreykja sér af dygðum
sínum og hreinlífi. Oft er örstutt milli hreinlífisöfga og hræsni og endar iðulega í ofsóknum og hefndaraðgerðum eins og segir í vísu
sveitarskáldsins: Gríðaröxin Giljótín/ gildum rökum þjónar./En éti bylting börnin sín,/
m áratugaskeið hefur hnattvæddur
blakta Naflaljónar.
nýkapítalismi ráðið ríkjum í heiminum.
Tími rétttrúnaðar er ekki liðinn, ef út í það
Hann hefur ýmsar hliðar, m.a. er hann í raun
er farið, miðaldirnar líða seint. Yfirstéttin á
endurvakin nýlendustefna, að vísu aðlöguð
Íslandi hefur gert sitt til að stofna til uppnútímanum á yfirborði. En sem fjármála- og
INGVAR GÍSLASON
reisnarástands í landinu og innbyrðis beitir hún
viðskiptastefna er nýkapítalisminn sýnu hömluhefndaraðgerðum á víxl í stað þess að vinna saman.
lausari en sjálf afskiptaleysisstefnan „laissez – faire“
Traust almennings á stjórnmálaflokkum er í lágá fyrri tíð. Nýkapítalisminn kom tiltölulega seint til
marki. Þetta vantraust á stjórnmálaflokkum bitnar
Íslands, en nógu snemma til að gera Ísland gjaldþrota
auðvitað á Alþingi, grundvallarstofnun þjóðfélagsins,
á nýliðnu ári með nokkuð augljósum aðdraganda, sem
og alþingismönnum persónulega og án manngreinarframar öðru fólst í viðvaningslegu fjármálafúski nýrálits. Og það er hverju orði sannara að alþingismenn
íkra manna, sem nefndir hafa verið útrásarvíkingí heild sinni verða að meta stöðu sína, átta sig á hvar
ar, en raunar einnig í því að stjórnvöld hafa um nærri
þeir standa og hvað þeir mega sín yfirleitt.
tveggja áratuga skeið greitt götu fésýslumanna af
Uppstokkun íslenskra stjórnmála felst fyrst og
þessu tagi.
fremst í mannaskiptum, einkum í forustuliði stjórnUpphafsorsök þjóðargjaldþrots Íslendinga má rekja
málaflokkanna, ekki í því að úthrópa flokkaskiputil samningsins um Evrópskt efnahagssvæði (EES). Þá
lagið sem slíkt. En stjórnmálaflokkar eiga að hrista
voru á einni örlaganóttu opnaðar allar gáttir verndaf sér klafa flokksgæðinga („flokkseigendanna“) og
aðs hagkerfis örþjóðar sem vegnaði ágætlega og hafði
umbreytast í virkan umræðuvettvang um þjóðmál,
stjórn á sínum málum. Með EES-samningnum var
raunverulega grasrótarhreyfingu, sem einskorðar sig
fullveldi Íslands stórlega skert og framselt holt og
ekki við þröngt málefnasvið og kórréttar hugsanir,
bolt, þar á meðal þjóðleg stjórnartök á fjármálastjórn
enda hlýtur málefnasvið alvörustjórnmálaflokka að
almennt og atvinnustefnu. Straumur fjármagnsins leitvera vítt en ekki þröngt.
aði út úr landinu en varla að króna kæmi inn í landið
En íslensk endurreisn byggist ekki á áframhaldandi
nema á vegum álrisanna, sem ýmsir agnúast þó út í.
útrás fjármálavíkinga. Hún er fólgin í íslensku framÞó ekki sé á að lítast á Íslandi nú, má ekki gleymast
taki heima fyrir og eðlilegu fjárstreymi utan lands frá
að heimskapítalisminn allur er í fjörbrotunum. Timbtil uppbyggingar framleiðslu- og þjónustufyrirtækja,
urmenn eyðslu- og skuldafyllirís í hans anda þjakar
sem stuðla að atvinnuöryggi og réttlátri tekjuskiptvissulega íslensk heimili með alvarlegum afleiðingum.
ingu.
Vel má vera að pólitísk ábyrgð á þessari þróun sé
misjöfn, en skyldan er jöfn allra flokka, allra almannasamtaka, þegar til uppgjörs og úrbóta kemur. Sekir
Höfundur er fyrrverandi þingmaður
eiga að játa sekt sína. Og þeir sem hreinir þykjast af
Framsóknarflokksins.

UMRÆÐAN
Ingvar Gíslason skrifar um endurreisn
Íslands

U
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UPPSKRIFTIR að alls konar heilsusamlegum réttum má finna
á heimasíðu Krúsku, kruska.is. Má þar nefna tófúborgara, indverskan rófurétt, ofnbakað grænmeti og einfalda gulrótarsúpu.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Tilvalið fyr
ir
árshátíðina
!

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

1

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

2

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

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

Hringbrot

4

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

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

3

Reynir Þorleifsson bakari er lunkinn matreiðslumaður og eldar gjarnan ýsu á pönnu fyrir gesti.

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

Bakar minna heima við
Reynir Þorleifsson bakari er liðtækur við eldamennskuna og segist duglegri að elda heima en baka.
Hann lumar á ljúffengum ýsurétti sem hann býður erlendum gestum gjarnan upp á með byggbrauði.
„Ég elda þennan rétt oft og
þegar ég er með gesti frá útlöndum langar mig til að bjóða upp á
eitthvað sem þeir eru ekki vanir,“
segir Reynir bakari en hann eldar
yfirleitt á heimilinu.
„Það er nú einu sinni þannig
að ef þú ert sæmilegur bakari þá
á eldamennskan ekkert að vera
vandamál. Ég er meira heima
fyrir kvöldmat svo það lendir
meira á mér að elda. Mér finnst
það misgaman en ef maður hefur
gaman af einhverju þá gengur
það yfirleitt vel.“
Reynir viðurkennir að uppvaskið sé ekki hans sterka hlið
og ekki er hann duglegur að baka
heima.
„Nei, ég baka nánast ekkert
heima við. Ég hætti sem bakari í nokkur ár og þá bakaði ég
heima. En það er svo mikið mál.

SÆLKERAÝSA
Reynis bakara FYRIR 4
800 g ýsuflök
1 laukur
1 paprika
1-2 epli
4 gulrætur
1 tsk. karrí
100 g rjómaostur
1 dl rjómi
1 tsk. salt
1 tsk. season all krydd
½ tsk. sítrónupipar

Skerið laukinn í sneiðar, paprikuna í strimla
og eplin og gulræturnar í bita. Brúnið
laukinn létt á pönnu,
bætið paprikunni í
og látið krauma. Að
lokum er eplunum og
gulrótunum bætt útí
og karríinu stráð yfir.
Bræðið þá rjóma-

Ef ég ætla að baka bara eina köku
þá fer allt í rúst í eldhúsinu, það
stoppar mig.“
Uppáhaldsmatinn sinn segir
Reynir vera íslenskt lambalæri
en hann er yfirleitt hrifinn af
einföldum mat. Með ýsuréttinum

ostinn saman við og
hellið rjómanum yfir.
Skerið fiskinn í lítil
stykki og leggið yfir
grænmetisblönduna
og kryddið. Lokið
pönnunni og sjóðið
við vægan hita í 5-10
mín.

mælir hann með byggbrauði.
„Við erum farnir að baka úr
íslensku byggi, bakararnir, og
það er einstaklega gott brauð
með fiskréttum. Svo mæli ég með
salati og hrísgrjónum með.“
heida@frettabladid.is
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Til sölu pallhús á Dodge Ram hvítt
70.Þús uppl í s:6966677
Corolla 93 til sölu. Sjálfskipt. Ekin
205þ.km. Verð 150þ.kr. uppl. í síma
6973404
Til sölu Passat 4x4 ‘99 1.800 ek. 150
þús. sk. Bíll í góðu standi og vel útlítandi. Listaverð 750 þús. fæst á 490
þús. strg. S. 615 0888 & 615 3252.

bílaborg.is

MMC GALANT ES. Árgerð 2002, ekinn
119 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Tilboð
490 þús verð áður 690 þús.

Hef kaupendur að Volvo vinnuvélum
Vantar allar gerir á skrá Ekki hika hringdu núna.

MAZDA TRIBUTE LUXURY 4WD. Árg.
2009, ek. 1þús.km, BENSÍN, Ssk. Verð
5.590þús. Rnr.102868. www.x4.is

SUZUKI SWIFT GLX, árg.5/2007,
ek12þús.km, sjálfsk, lyklalaust aðgengi,
rafmagn rúður og speglar, ac, omfl,
Flottur bíll á góðu verði!! Verð aðeins
1990þús.kr!!
Volvo s40 árg.2000 ek.106 þús sk.’10.
1800.ssk.ný timareim ,ný smurður raf.
í rúð, cd,lista verð 790 þús. fæst á 490
þús mjög vel með farinn bíll S.847
7663.

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

LYNX SM RAVE XTRIM 800 PT. Árg.
2008, ek. 1þús.km, BENSÍN, Ssk. Verð
1.590þús. Rnr.102908. www.x4.is

SKI DOO FORMULA FORMULA ROTAX
. Árgerð 1993, ekinn 7 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 190.000. Tilboð 120
þús

Lítið ekinn eðaljeppi

Jeep Grand Cherokee Limited Hemi
5.7L. 2005 ÁRGERÐ. Ekinn aðeins
28þkm !. Sjálfskiptur - Leður - Sóllúga
- Dráttarkúla. Ofl . Svartur. Verð aðeins
3.290 þ.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

VW Bora, árg. 3/2002, ek. 83þús.km,
beinsk, cd, rafmagn rúður og speglar,
heilsársdekk ofl., Ásett verð 1090þús.
kr, Tilboð yfirtaka + 40 þús.kr. ákv 850
þús.kr afb. 27þús

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

Opel vectra ‘98 ssk.1,6L skoð.’10
ek.124.þús ný nagla dekk nýtt púst, ný
Timareim,nýr geislaspilari raf.í rúðum
álfelgur.lista verð 490 þús. fæst á 250
þús. S. 847 7663.

VW Golf árg. ‘00 1.6. 5 g., ek. 97km.
Uppl. í s. 616 2597.

HYUNDAI MATRIX GLS. Árg. 2004,
ek. 100þús.km, BENSÍN, bsk. Verð
1.090þús. Tilboð 790þús. Rnr.102836.
www.x4.is

LYNX RAVE RC 800. Árg. 2006, ek.
700 km, BENSÍN, Ssk. Verð 1.190.000.
Rnr.102784. www.x4.is

Toyota Hi-Ace árgerð 2007, 4x4, diesel,
6 manna, dráttarkúla, toppbogar, ekinn
51 þús.km., verð kr. 2.950.000,- S.
821 6292.

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

Tilboð 1390 þús

Grænn bíll frá Heklu var á 1890 b.lán
1250 Allt að 100% lán í boði VW
POLO COMFORTLINE. Árgerð 2007,
ekinn 25 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.390.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is Listaverð
1890 þús

VW Passat 1600 árg 2003 ekinn 94Þús.
Ný skoðaður 2010.Verð 1190. Tilboð
850.S: 898-2811.

FIAT STILO. Árg. 2006, ek. 19þús.km,
BENSÍN, bsk. Verð 1.990þús. Tilboð.
1.490þús. Rnr.102867. www.x4.is

Óskum eftir tveggja pósta bílalyftu til
kaups. Upplýs. í síma 534 1045.
Óska e.að kaupa gamla Toyota/Hyundai
sendib.og Peugeot 504/505. Nán.uppl.
í s. 661 2222.

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

2008 Jeep Grand
Cherokee SRT8 6.1 L

Ekinn aðeins 8þ.km Fjarlægðarskynjarar.
Fjarlæsingar. Bakkmyndavél. Sóllúga.
Hiti í sætum. Leður. Minni í sætum.
Stöðugleikakerfi - 20“ álf . „My-GIG
Multimedia System“ með 20GB hörðum disk fyrir músik og myndir. Dvd
kerfi. Ofl . 4ra ára ábyrgð. 5 sec í
100km/klst. Magnað tryllitæki á frábæru verði ! Verð aðeins kr: 6.290þ

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

Bílalyfta

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

NISSAN PATROL GR. Árgerð 2004,
ekinn 62 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Tilboð 1990 þús

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

Bílar óskast
MINI COOPER. Árg. 2002, ek.
95þús.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
1.990.000. Rnr.102893.

HYUNDAI SANTA FE 4X4. Árgerð
6/2006, ekinn 45 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Tilboð 1950 þús Listaverð
3.2 milllj.

2 milljónir +

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 bilar@
bilabankinn.is Bílarnir þurfa ekki að
vera í topp standi, mega vera ryðgaðir
og bilaðir.

Jeppar
VW LT-35 sendibíll árgerð 1999, millistærð, háþekja, diesel, ekinn 170
þús.km., sk.’10, 100% lánað, verð kr.
680.000,- S. 821 6292.
Dodge Durango 4,7 V8 árg 2007 ekinn
39þús, 7 manna leður.Góður bíll á
góðu verði!!!!.S: 898-2811

FORD MUSTANG COUPE. Árg. 2007, ek.
22þús.km, BENSÍN, Ssk. Verð 3.990þús.
Tilboð 2.990þús. Rnr.102785. www.
x4.is

Thorvaldssen Bar leitar eftir vaktstjóra
um helgar og á virkum kvöldum.
Umsækjandi þarf að vera ábyrgum
fyrir mörgum atriðum, metnaðarfullur,
stundvís, með reynslu og ekki undir 22.
uppl. veitir Rósa Amelía í s: 6979557
eða Kolbrún í s: 8614844

Sendibílar

CHRYSLER SEBRING LX. Árg. 2005, ek.
20þús.km, BENSÍN, Ssk. Evrópugerð.
Verð 2.990þús. Tilboð. 2.490þús.
Rnr.102705. www.x4.is

GMC 1500 pick-up árgerð 2004, 4 dyra,
bensín, innfluttur nýr, ekinn 42 þús.
km. 37“dekk x 17, leður, mikill aukabúnaður, sk.’10, verð kr. 2.890.000,- S.
821-6292

Volvo fl6 11 árg. ‘98 ek. 240 þús. S. 856
0060, Torfi.

Tilboð 1890 þús

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

Óskum eftir MMC L200 Pallbílum frá
árg 1997 til 2001 ! Erum með kaupendur.... ATH erum að leita af bílum um
ALLT LAND!

SKODA OCTAVIA. Árg. 2005, ek.
59þús.km, BENSÍN, bsk. Verð 1.590þús.
Rnr.102702. www.x4.is

Chrysler Stratus árg 2

Renault Master rúta árgerð 2005, 18
manna, ek. aðeins 68 þús.km., olíumiðstöð, hljóðkerfi, ný dekk, sk.’10,
verð kr. 3.950.000,- S. 821 6292.

Ek. 160.000, rafm. í rúðum, sætum og
speglum. Þjófavörn og fjarstart. Verð
250.000 Sími 615-2000.

Vörubílar
DAF 55-230 vörubíll með krókheysi árg
2000 ekinn 278. þús. sími 6153555

Breiðan ehf
Sími: 821 6292
VOLVO S40. Árg. 2004, ek. 96þús.
km, BENSÍN, Ssk.. Verð 1.990þús.
Rnr.102851. www.x4.is

Kerrur
Bílar til sölu

Tilboð 490 þús

Allt að 100% lán í boði KIA K2500
PALLBÍLL. Árgerð 2004, ekinn 129
þ.km, DÍSEL, 5 Gíra . Verð 935.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is ásett verð 935
þús

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

Toyota Prius

Nýlegur Toyota hybride twin árg’09/07
ek aðeins 14þ.km. Sk. 10. Litur brons.
Verð 3,2 mill. ekkert áhvílandi. Uppl í
s. 896 6101.

0-250 þús.
Eigum enn þá örfáar kerrur eftir á
gamla verðinu kr 99.999 og 199.999 til
sýnis og sölu hjá Hagkaup Garðarbæ.

FORD TRANSIT CONNECT DISEL. Árg.
2005, ek. 33þús.km, DÍSEL, bsk. Verð
1.390þús. Rnr.100700. www.x4.is

TILBOÐ TILBOÐ

Tilboð 890 þús !!!!!!!

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

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

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur.
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum
með kaupendur. Einnig óskum við líka
eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000
krónur og minna og sömuleiðis Land
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum
að leita af bílum um ALLT LAND!

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

Vinnuvélar

Toyota Corolla Terra árg 2000.Ný skoðaður, ekinn 179Þ 5dyra 5 gíra.Verð 490.
Tilboð 320.S: 898-2811.
Chrysler sebring LXI ‘96 ek. 80þ Mílur,
m. topplúgu, leðri o.s.frv. TOPPSTANDI
sjsk. fer á 290þ. S. 846 5947.

BMW 318CI COUPE SPORT E46. Árg.
2004, ek. 34þús.km, BENSÍN, Bsk. Verð
3.290þús. Rnr.102703. www.x4.is

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

Honda Civic 1.5 2000, ek121þúskm
Gott viðhald-gott lakk, verð 245þús,
uppl. s:8985978

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

Toyota corolla station 1998 ekinn
187þkm beinskiftur skoðaður til
10“góður bíll mætti líta betur út vetrard,og sumard á felgum verð 250 þúsund stgr. uppl í síma 8204640

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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ERUM ÓLÍKAR

EN FÍLUM HVER AÐRA
Stelpurnar í kvennasveitinni
Elektra eru hressar
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RÆKTIN OG
RÓMANTÍK

Guðbjörg Hermannsdóttir
gleðst yfir þriðja barninu
sem er væntanlegt

Hann er ekki nógu skotinn
í þér er komin í kilju og
myndin er væntanleg

Alexandra Helga fegurðardrottning og hennar fullkomni föstudagur
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núna
✽ fjölgum okkur

ATLI BOLLASON ÚR SPRENGJUHÖLLINNI
„Ég ætla á útgáfuhátíð í kvöld sem Reykjavík! heldur í Norræna húsinu. Annað kvöld
ætla ég að taka þátt í afmælisfögnuði með vinkonu minni Ragnheiði en yfir daginn lít
ég kannski í bók eða hlusta á indírokk frá 1988 til 1990. Á sunnudag fer ég kannski í
bakarí eða Kolaportið og held áfram með Sögur og ljóð eftir Ástu Sigurðardóttur.

helgin
MÍN

Guðbjörg Hermannsdóttir, fyrrverandi fegurðardrottning

Þriðja barnið á leiðinni
g er að detta í 20 vikurnar og það er stelpa
á leiðinni,“ segir Guðbjörg Hermannsdóttir sem varð fegurðardrottning Íslands
árið 1998. Guðbjörg á tvö börn fyrir, Kleópötru
sem verður níu ára á árinu og Leonard sem er
að verða fimm ára. „Ég hef verið svo heppin
Besta Eurovisionlagið
að þau hafa alltaf verið mjög róleg og góðir
Frétta af úrslitum í íslensku undanvinir þrátt fyrir aldursmuninn en kannski fæ
keppninni í Eurovision er beðið í ofég brjálæðinginn núna,“ segir hún hlæjandi
væni af hinu alþjóðlega Eurovisionen bætir við að hún sé alls ekki dottin úr æfsamfélagi. Á fréttaveitunni Euroingu þegar kemur að barnauppeldi.
vision Express halda menn ekki
Guðbjörg varð ófrísk og gekk með tvíbura
vatni yfir laginu Is it True í flutningi
en missti annað fóstrið á sjöttu viku. „Það
Jóhönnu Guðrúnar Jónsdóttur. „Ef
var rosalegt sjokk þegar við komumst að því
hlutirnir fara samkvæmt áætlun þá
að þau voru tvö og svo þegar annað fór voru
gætum við verið með besta Eurotilfinningarnar afar blendnar. En sónarinn í
vision-þátttakandann árið 2009,“
dag kom vel út, daman er spræk og við erum
segir á síðunni. „Auðvitað erum við
rosalega spennt,“ segir hún og bætir við að
að tala um Is it True með Jóhönnu
henni hafi verið alveg sama um kynið. „Ég
Guðrúnu Jónsdóttur. Við elská sitthvort kynið fyrir og það skiptir bara
um þetta lag algjörlega. Það
öllu máli að barnið sé heilbrigt. Ég vildi
er snilld, borgarar Íslands,
hins vegar fá að vita kynið
HELST
gerið það, kjósið rétt.“
því ég verð að hafa allt
klárt þegar hún kemur í
Í þremur hlutverkum
heiminn en hún er væntHilmir Snær Guðnason leikari gerir
anleg þann 4. júlí. Þetta
sér lítið fyrir í leikritinu Milljarðaer þriðji krabbinn svo
mærin snýr aftur og leikur þrjú hlutþað mætti halda að ég
verk. Hann fer
sé bara frjó einu sinni á
með hlutverk
ári,“ segir hún hlæjandi
allra eigog bætir við að það
inmanna
sé yndislegt að vera
Milljarðaófrísk í þessu ástandi
mærinnar
sem ríkir í samfélagsem Sigrún
inu. „Það eru margir
Edda Björnssem hafa lent illa úti
dóttir leikur.
og það er gott að hafa
Ekki einhamsvona gleðipunkt í þessu
ur maður þar á
öllu saman.“
- iáh

É

Guðbjörg Hermannsdóttir með börnin sín
Kleópötru og Leonard
sem í dag eru að verða
níu og fimm ára.

þetta

ferð.
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Kristín Jónsdóttir Bauð upp á senegalskan mat og kampavín í boði.

Sungið, talað
og hlegið
Kristín Jónsdóttir, Parísardaman
svokallaða og kunnur fararstjóri,
stóð fyrir íslensku kvennaboði í
París um síðustu helgi en þangað
var öllum íslenskum konum búsettum í Frakklandi boðið. Kristín hefur hefur búið í París um
margra ára skeið stóð fyrir þessu
boði í áttunda skiptið. „Boðið var
haldið hér í sendiráðinu, og við
vorum með senegalskar veitingar og kampavín og svo var sungið,
talað og hlegið fram eftir nóttu.“
Í boðinu var margt góðra gesta,
og má þar meðal annars nefna
Eddu Erlendsdóttur píanóleikara
og listakonurnar Nínu Gautadóttur og Höllu Gunnarsdóttur.

KOMINN AFTUR Hinn ófrýnilegi
töffari Mickey Rourke stillti sér upp á
rauða dreglinum á leið á Bafta-verðlaunin síðastliðinn sunnudag. Hann
fór ekki tómhentur heim, vann fyrir
besta leik í aðalhlutverki í myndinni
The Wrestler.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Anton Brink
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000

GERVIBLÓM mikið úrval!

frá 190,-

ILMJURTIR OG REYKELSI

ýmis tilboð
í gangi!

Nýtt

tilboðshorn!
þar fást gallaðar vörur á
mikið lækkuðu verði!

fyrir

ástina

MAKADA CD skápur
var 29.900.-

nú 11.960,-

~ Rómantík í loftinu ~
Tilboð 15% afsláttur við
greiðslu af öllum rauðum
og bleikum hlutum

KERTI á mynd

frá 790,-

tilboð!

SHINJU CD skápur
var 29.900.-

nú 11.960,-

í búðinni!

VASI svartur

verð 1.590,-

PÚPAR í rauðum tónum

verð 1.990,-

VASI
tvílitur

verð
2.490,VASI stærri

verð
3.990,VASI minni

verð 1.990,-

komdu inn í hlýjuna ...
Opið 11-19 mán-fös, 10-18 lau, 12-18 sun.
Smár ator g i 3 / 201 Kópavog i / sími: 522 78 6 0 / / Kor pu tor g i / 112 Rey k jav í k / sími: 522 7870
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ERUM ÓLÍKAR EN FÍLUM HVER
Stelpurnar í stúlknasveitinni Elektru sem
keppa í Eurovision
næstkomandi laugardagskvöld hafa vakið
athygli undanfarið. Þær
Rakel, Hildur, Dísa, Eva,
Ísabella og Íris segjast
vera afskaplega ólíkar
en það sé einmitt það
sem geri hópstemninguna skemmtilega.

og lengst af í Brúðarbandinu, eða
sjö ár. Jú, þetta hefur sko ýmsa
kosti í för með sér. Til dæmis
mikinn skilning á skapsveiflum
og öðru sem þarfnast kvenlegs
skilnings.“ „Svo getum við verið
berar að ofan á æfingum,“ segir
Rakel og uppsker hláturrokur frá
stelpnahópnum.
„En það geta líka verið gallar
við að vera með mörgum konum
í hóp. Þar getur oft verið að finna
ákveðna grimmd,“ segir Dísa. „Ég
held við séum reyndar allar frekar ljúfar,“ vill Íris meina. Og engin
þá gribba í hópnum? Þögn slær á
hópinn við spurninguna og Rakel
hrópar upp yfir sig þegar þær telja
svo ekki vera: „Ég hélt þið mynduð allar benda á mig! Takk fyrir
að finnast ég ekki gribba.“ „Þú ert
kannski bara svona ákveðnust,“
skýtur Hildur inn í.
Rakel svarar að hún hafi líka
alltaf þurft að vera það í þeirra
systrasambandi. Dísa trommuleikari er aftur talin vera ljúfust
af þeim sem og Eva bassaleikari.
„Já, þú og Eva, þið sýnið einhvern
veginn mestu hlýjuna,“ segir
Rakel. „En við náum bara ótrúlega vel saman miðað við að hafa
ekki þekkst áður, bara rétt vitað
af hver annarri, fyrir utan okkur
systur,“ bætir hún við. „Þegar við
fórum af stað með Elektru höfðum
við upp á stelpunum og það var
mikil vinna því það er ekki mikið
um kvenkyns hljómsveitarleikara
á Íslandi.

Viðtal: Júlía Margrét Alexandersd.
Ljósmyndir: Anton Brink
vennarokksveit er
gamall draumur
Hildar „Hara-systur“ en hún og Rakel,
systir hennar, komu
þessu bandi í framkvæmd í samvinnu við lagahöfundinn, Örlyg
Smára. „Mér hefur alltaf fundist svo flott að sjá bara stelpur í
hljómsveit,“ segir Hildur og Rakel
tekur undir með henni:
„Já, það er fátt eins sexí og að
horfa á stelpur spila á gítar og
syngja.“ Þær segjast ekki hafa viljað hafa strák með, þótt slíkt sé
reyndar hefðin í kvennaböndum
– að einhvers staðar á trommusettinu sjáist einn strákshaus.
„Við vildum taka þetta alla leið og
hafa þetta einstakt, bara stelpur.
Hún Hildur fær drauminn sinn um
stelpubandið uppfylltan og ég fæ
drauminn minn um að taka þátt
í Eurovision uppfylltan svo við
fáum báðar eitthvað fyrir okkar
snúð,“ bætir Rakel við.

K

HÖFUM EITTHVAÐ MEÐ
ÚTLIT OKKAR AÐ SEGJA

RAKEL ER ÁKVEÐNUST OG
DÍSA LJÚFUST
Trommuleikari sveitarinnar, Dísa
Hreiðarsdóttir, á langa sögu í
stelpnahljómsveitum. „Ég hef
verið í þremur slíkum böndum

Elektra Flott að sjá
stelpur saman í hljómsveit.

Hildur og Rakel segjast hafa þurft
að eyða ófáum símtölunum í byrjun til að hóa bandið saman. „Það
er pínu flókið mál að setja saman
kvennahljómsveit. Við höfum líka,
sérstaklega vinnunnar vegna,
hugsað okkur að halda áfram.
Þetta er ekki bara fyrir Eurovision,
þetta band, heldur ætlum við
okkur að spila miklu meira.

✽

bak við tjöldin

Dísa Hreiðarsdóttir,
trommuleikari
Hjúskaparstaða og börn:
Gift og barnlaus.
Aldur: 32 ára.
Menntun: Lærður tónmenntakennari.
Núverandi atvinna:
Er í Listaháskólanum að læra tónsmíðar. Kenni á píanó í tónheimum.
Besta Eurovison-lagið: Nína.

Opið
föstudag 11-18.30
laugardag 11-17

Íris Hólm, plötusnúður og
bakraddir
Hjúskaparstaða og börn:
Á kærasta, barnlaus.
Aldur: 19 ára.
Menntun:
Var í tónlistarskóla FÍH í tvö ár. Er í
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.

Hildur Magnúsdóttir, söngur
Hjúskaparstaða og börn: Er í sambúð, á rúmlega þriggja ára stelpu.
Aldur: 25 ára.
Menntun:
Er í Kennaraháskólanum á öðru ári, á
listakjörsviði. Tók 5. stig á trompet.

REYKJAVÍK STORE, LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007
operated by v8 ehf

Rakel Magnúsdóttir, söngur
Hjúskaparstaða og börn: Er gift.
Á tæplega þriggja ára gamla stelpu.

13. febrúar

R AÐRA
Bandið er með þónokkra aðstoðarmenn. Bjartmar Þórðarson leikstýrir atriðinu, Haffi Haff stíliserar
útlitið og Hera Björk hefur komið
nærri raddþjálfun.“ Hafa þær eitthvað um útlit sitt sjálfar að segja?
„Jú, jú, við getum alveg sagt ef það
er eitthvað sem við fílum ekki,“
segir Íris.
„Það var margt sem við vorum
kannski í byrjun ekki mjög ánægðar með, en við eigum líka eftir að
betrumbæta þetta allt saman.
Skiljanlega var ýmislegt prófað í byrjun. Og það er ekki verið
að reyna að breyta persónuleika
okkar eða gera okkur einhvern
veginn öðruvísi en við erum,“
segir Hildur. „Við vorum líka rosalega ánægðar með hvað við vorum
allar ólíkar, á sviðinu og í myndatökum. Það verður aldrei þannig
að við verðum allar í eins hljómsveitarbúningum eða í einhverju
sem okkur líður illa í,“ segir Rakel.
„En við hlustum samt á stílistann, enda hefur hann meira vit á
þessu,“ segir Hildur.

föstudagur 5

Bleiksvört Lancôme-augu

Eldheitir og djarfir
Förðunarmeistarinn Aaron De Mey
er nýi hönnuðurinn hjá Lancôme og
fyrstu litirnir sem hann hannar fyrir
snyrtivörufyrirtækið eru að koma á
markað núna. Í augnskuggaboxinu
með fjórum litum eru þrír mattir bleikir
litir og svo glitrandi svartur augnskuggi
sem skapar andstæður sem gaman
er að vinna með. „Markmiðið er að
skapa dýpt og skerpa útlínur
augnanna, hvort sem um
er að ræða auðvelda
hversdagsförðun
eða undirbúning
undir meiri förðun,“
segir hönnuðurinn.

MAMMA FÆR SÉR TATTÚ
Ef þið endið á því að komast til
Rússlands, hvert er fyrsta orðið
sem þið ætlið að læra á rússnesku?
„Skál!“ segja Magnúsdætra-systur. „Na zdorovje!“ skýtur Dísa inn
í og er nú þegar búin að læra það.
Hinar eru hæstánægðar með það.
„Við þurfum bara að kunna það og
vodka,“ segir Íris. „Jú og Áfram Ísland,“ segir Rakel. „Rokk og dúndur,“ segir Hildur. „Það er fullt af
orðum sem við ætlum að læra.“
Íris trúir hópnum fyrir því að
lokum að mamma hennar sitji
sveitt heima því hún hafi einhvern tímann lofað því að ef Íris
færi út fyrir Íslands hönd í keppnina myndi hún fá sér tattú þar
sem áletrað væri Eurovision og ártalið. „Ekki grunaði hana að það
gæti orðið, ég er búin að segja
henni að velja líkamspartinn sem
tattúið fer á.“

Menntun: Með B.s. í íþróttafræðum.
Tók 7. stig á trompet.
Núverandi atvinna: Íþróttakennari
við Fjölbrautaskólann á Selfossi. Vinn
einnig á líkamsræktarstöðvum og
kenni eldri borgurum leikfimi.

Burberry I SportMax I Sportmax Code I Filippa K I Patrizia Pepe I GK Reykjavík I Rutzou I Lee I Wrangler

Eva Rut Hjaltadóttir, bassi
Hjúskaparstaða og börn:
Sambúð og á stjúpdóttur.
Aldur: 22 ára.
Menntun: Var á upplýsinga- og fjölmiðlabraut í Iðnskólanum í Reykjavík.
Núverandi atvinna:
Vinn við útkeyrslu og lagerstörf.
Besta Eurovison-lagið:
Congratulations með Sylvíu Nótt.

Ásbjörg Ísabella
Magnúsdóttir, gítar
Hjúskaparstaða:
Einhleyp og á þrjú börn.
Aldur: 31.
Menntun: Tölvuviðgerðir og skrifstofu- og tölvunám.

70% AFSLÁTTUR
ÚTSÖLUNNI FER AÐ LJÚKA
Velkomin í nýja verslun okkar í Smáralind.
NÝTT KORTATÍMABIL

Núverandi atvinna:
Atvinnutöffari.
Besta Eurovision-lagið:
Sókrates með Sverri Stormsker.
OPIÐ SMÁRALIND
Mán. – föst. 11–19.
Laug 11–18. Sun 13–18.

OPIÐ LAUGAVEG
Mán. – föst. 11–18.
Laug. 11–16.

6 föstudagur
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✽ súkkulaði til sælu

VETRARHÁTÍÐ Það er spennandi að líta inn í söfn að
kvöldlagi og í kvöld gefst kærkomið tækifæri til þess á árlegri safnanótt vetrarhátíðar. Það er opið til miðnættis á
söfnum borgarinnar og þeir metnaðarfullu geta safnað
stimplum, í von um að vinna utanlandsferð.

VALENTÍNUSARDAGUR Súkkulaði og blóm
eru afar hressandi í vetrarkuldanum og óhætt að mæla
með því að hafa hvorutveggja innan seilingar á morgun,
Valentínusardaginn. Súkkulaði með morgunkaffi á dúkuðu
blómaskreyttu borði er pottþétt byrjun á góðum laugardegi.

S N Y R T I -A K A D E M Í A N
SNYRTISKÓLI - nagl a skóli - förðunarskóli - fótaaðgerða skóli

www.snyrtiakademian.is • Hjallabrekka 1 • sími 553-7900

Flottar Leikkonurnar í myndinni eru ekki af verri endanum, Drew Barrymore, Jennifer
Connelly, Jennifer Aniston, Ginniver Goodwin og Scarlett Johanson.

Hann er ekki nógu skotinn í þér

Vonlausir karlmenn
• Fótaaðgerðaskóli Íslands er að hefja sitt annað starfsár.
• Fótaaðgerðaskóli Íslands er sérskóli á framhaldsskólastigi og viðurkenndur af Menntamálaráðuneytinu.
• Námið er lánshæft hjá LÍN
• Nemendur geta sótt um löggildingu sem fótaaðgerða
fræðingar að námi loknu
• Næsta önn hefst í Mars

•
•
•
•

Nýtt námskeið hefst 12. janúar nk.
6 og 14 vikna námskeið í boði
Bæði morgun og kvöld hópar 4 x í viku
Eitt vinsælasta förðunarmerkið í USA, glominerals,
er notað við kennsluna.
• Hagnýtt nám fyrir konur og karla
• ýmsir möguleikar við fjármögnun námsins

pjallþáttadrottningin Oprah
Winfrey mælir með því að
allar konur hafi bókina Hann er
ekki nógu skotinn í þér á náttborðinu. Höfundar bókarinnar voru
að vinna að handriti að
þáttunum Sex and the
City þegar samræður
um vonlausa karlmenn
vöktu hugmynd að bók
þar sem konum væru
gefin ráð til að bjarga
sér úr glötuðum samböndum eða hætta
eltingarleikjum við
menn sem, eins og
titillinn ber með sér,

S

væru ekki skotnir í þeim. Bókin
sló í gegn og kom meðal annars út
á Íslandi fyrir þremur árum. Hún
hefur nú verið endurútgefin, enda
verður brátt frumsýnd hér á landi
mynd sem byggð er á sögunni.
Það eru engar smástjörnur sem fara
með aðalhlutverkin, Jennifer Aniston,
Jennifer Connelly,
Drew Barrymore, Ben
Affleck svo einhverjir séu nefndir. Um að
gera að bóka strax
hópferð með vinkonunum á þessa mynd!

Ekkert sparað á barnum
•
•
•
•
•

Snyrtiskólinn er einkaskóli með CIDESCO réttindi.
Nám í snyrtifræði er hagnýtt og skemmtilegt nám
Snyrtiskólinn er viðurkenndur af Menntamálaráðuneytinu
Námið er lánshæft hjá LÍN
Næsta önn hefst í Mars

•
•
•
•
•

Getur haﬁð nám hvenær sem er
Kennt 1 x viku frá kl. 18-22
Gæðavörur frá Professionails notaðar við kennslu
Kennarar með kennararéttindi frá skóla Professionails í Belgíu
Glæsilegur nemendapakki ásamt vandaðri
naglaslípivél og naglalampa.
• Ýmsir möguleikar við fjármögnun námsins

Fjölbreytt nám og glæsileg aðstaða
Tekið er við umsóknum í alla skólana núna.
Hægt er að skrá sig á www.snyrtiakademian.is og í síma 553-7900
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Mojito og gin og tónik
vinsælustu drykkirnir
„Mojito og gin og tónik eru vinsælustu drykkirnir
hjá okkur,“ segir Hlynur Friðfinnsson, rekstrarstjóri
B5. „En svo eru að koma mjög sterk inn afbrigði af
mojito, jarðarberjamojito og mangómojito.“ Í fyrrnefnda drykknum er jarðarberjapúrru blandað saman
við hefðbundinn drykk og í þeim síðarnefnda mangómauki. Í mojito er sem kunnugt er romm, lime, mynta
og hrásykur uppistaðan auk mikils klaka. Kreppan er
ekki skollin á skemmtanalífið. „Það er bara meira að
gera hjá okkur ef eitthvað er.“

HJÁTRÚARSÝNING Á TORGI
Kl. 19:00
Barnaleiðsögn um grunnsýninguna um hjátrú
Kl. 19:30
Leiðsögn um sýninguna Endurfundi
Kl. 20:00
Spilmenn Ríkínís leika og syngja þjóðlega
tónlist

HJÁTRÚ Á ÞJÓÐMINJASAFNINU Á SAFNANÓTT
Föstudaginn 13. febrúar verður fjölbreytt dagskrá
á Þjóðminjasafni Íslands í tengslum við Safnanótt.
Aðgangur ókeypis 17-24

Kl. 20:30
Stuttur fyrirlestur um hjátrú
Kl. 20:30
Barnaleiðsögn um grunnsýninguna um hjátrú
Kl. 21:00
Leiðsögn um sýninguna Endurfundi
Kl. 21:30
Stuttur fyrirlestur um hjátrú
Kl. 22:00
Spilmenn Ríkínís leika og syngja þjóðlega
tónlist

Opið 11-24

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · sími 530 2200 · www.thjodminjasafn.is · Opið alla daga vikunnar nema mánudaga kl. 11–17
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KLINGENBERG SPÁIR
Inacio Pacas listamaður
Inácio Pacas da Silva Filho, eða
Pacas eins og hann er betur þekktur, er fæddur 14.02. 1958. Hann
hefur því lífstöluna 3 en árstalan
hans í ár er hins vegar 9. Hú er
þversumman af fæðingardegi,
mánuði og árinu í ár. Semsagt 1+4+2+2+0+0+9 sem
samanlagt er 18 eða 1+8 sem gera 9.

geta gert allt sem þeim dettur í hug á listrænu sviði. En
það er ansi algengt að þeir nenni því alls ekki.

verður eftir honum tekið í öllum mögulegum aðstæðum.

Pacas er með hressa orku og er alltaf tilbúinn að
stökkva út í djúpu laugina án þess að hafa kút. Það
þýðir það að hann þorir að stíga skrefi lengra en við
meðaljónin þorum. Það gerir hann að þessum einstaka
litríka karakter sem við Íslendingar elskum svo mjög.

Yfirleitt eru allir sem hafa lífstöluna 3 litríkir, hressir og
skemmtilegir. Talan 3 er ávísun á að fólk sé með listamannseðli. Þetta eru hugmyndaríkir einstaklingar sem

Pacas er að fara á skemmtilegt og sterkt listaár í ár og
íslenska orkan á eftir að hafa mikil áhrif á hann. Það
verða miklar breytingar á þessu ári hjá Pacasi og það

Ástin mun blómstra og dafna. Ég get ekki betur
séð en þegar fram í sækir eigi listaverk hans
eftir að hækka mikið í verði því einlægni
og orka sem skín út úr þeim fær fólk til
verða hamingjusamara. Í framtíðinni
á Pacas efir að búa á einhvers konar
sveitabæ, hér eða í Brasilíu, vonandi
hér, og verða fallegri með hverjum deginum sem líður.
www.klingenberg.is

FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Alexandra Helga Ívarsdóttir ungfrú Ísland 2008

1
2
3
4
Á föstudögum
mæti ég einum
tíma seinna í skólann og fæ því að
kúra örlítið lengur.

Skelli mér í ræktina seinnipartinn
og slaka svo á í
spa-inu í Laugum.

Fer á Mojo þar sem
stelpurnar græja á mér
hárið og gera mig fína
fyrir helgina.

Út að borða með
kærastanum og tek
þannig smá forskot á
Valentínusardaginn.

9Pl[SYZwÃP|ÂRKOQNYOT[
ÀÕÃß}

5

Kvöldið endar
á að kíkja í
innflutningspartí
eða við höfum
það bara notalegt heima.
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Bílapartar ehf S. 587 7659.

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

Nýlegar (‘07-’08) belta og hjólagröfur
til sölu. 5-36 tonn. Vel búnar og í toppstandi. Uppítaka mögul. Ísl. fjárm. Uppl.
s. 824 1840 Landsverk ehf.

Fjármál

Tölvur

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

Hreingerningar

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

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

Ræstingar
Þjónustufyrirtæki á reykjarvíkursvæðinu óskar eftir sölufulltrúa til starfa.
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá
á atvinnan@gmail.com

Húsaviðhald
RemontMax ehf.
Spörslum - Málum Flísaleggjum - Þríf hús. Góð tilboð/verð. Uppl. í s. 849 9301.
www.flisarogmalun.is

Önnur þjónusta
Hugmyndaríkur Arkitekt getur bætt við
sig verkefnum. 6978548 helgimar@
gmail.com

Spádómar

Bergiðjan ehf
Smiðshöfði 12, Reykjavík
867 3245 / 869 1690 /

Til sölu

699 2698
Trétröppurnar vinsælu komnar
aftur.
Jafnframt tökum við að okkur
alla almenna trésmíðavinnu.

Garðyrkja
Óskast keypt
Óska eftir diesel rafstöð 5 kw. S. 862
6154 e. kl. 18.
Óska eftir heimilistækjum, mega vera
biluð. Upplýsingar í síma 869 6800.

Vespur

Vorum að fá Ítalskt hannaðar vespur
á verði sem þekkist ekki lengur kr
285,000,- 50cc kr. 335,000,- 125cc
svartar og hvítar. Sjón er sögu ríkari

Hjólbarðar

Óska eftir að kaupa 14-16 l.mtr. af
gólfhillurekkum í verslun ásamt hillum
og vírhillum, helst frá Rými. Uppl. í
s. 481 1475 (Helgi). Miðstöðin ehf.
Vestmannaeyjum.
Vantar Prentar-Ljósritunarvél-SkannaPlasma-LCD-Skjávarpa. Sími: 861-0008
Óska eftir að kaupa CD, DVD diska og
vínil hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643.

Trjáfellingar

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

Bókhald

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Byggingarfélag

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

Húsaviðhald!

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

Varahlutir

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

Tölvur
Útsala!

Iðnaður

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

Sjónvarp

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

Pípulagnir

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

Plasma skurðarvél og
kantpressa

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.

Húsaviðgerðir

Stífluþjónusta

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

Bókhald - Skattauppgjör - Stofnun Ehf
Fyrirtækja. Vönduð þjónusta / Þýsk
nákvæmni. S. 659 5031 tomas.bokari@
gmail.com
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

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.

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 !!

Skotvopn

Óska eftir ódýrri nýrri eða notaðri
Haglabyssu undir/yfir eða hálfsjálfvirk
nr. 12. Upplýsingar í sima 892 6113.

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

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

Óska eftir plasma skurðarvél og kantpressu til kaups. Uppl. í s. 587 7790.

Til bygginga

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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.

Er tölvan biluð?

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

Vélar og verkfæri

Rafvirkjun

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

TÓMAS BÓKARI &
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

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.

Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699
6735.

Heilsuvörur
Nudd

Afgreiðsluborð til sölu

Allar nánari upplýsingar í síma 696
8236.

Whole body massage. S. 895 0386.
fine end whole body massaze,eny
time!8698602

Til sölu rafskutla á 85 þús. Og önnur
minni á 45 þús. Góður barnavagn 15
þús. Barnarúm á 10 þús. Snokerborð
á 70 þús. Toyota felgur á 15 þús. S.
694 2329.

fine end whole body massaze!eny time
8698602
Excelent whole body massage for you.
S. 841 1837.

Tina Turner í London

Tveir miðar á tónleika Tinu Turner í
London 4. mars nk til sölu. Verð kr.
30.000,00 Upplýsingar á thj@simnet.is

Nudd Nudd Nudd Barbara. S. 616
2170.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.
HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is
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

Whole body massage. S. 841 8529.

Skemmtanir
Til sölu

$YSON !IRBLADE
n3¹ SEM ÖURRKAR STRAX
¹ MANNI HENDURNARn
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Fæðubótarefni

Dýrahald

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

Frábært herb. í 101. Frábær staðsetn.
Útsýni. Aðg. að eldh. baðh. og þvottahúsi. Ath. Trygging 2 mán. S: 8656750.
Til leigu ca 94 fm 4ra herb. íbúð við
Laufengi í Reykjavík. Uppl. fást hjá
Húsavík í síma 510 3800 eða 821
9444.

Lagersala

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 618
2698.
Til leigu 4ja herbergja íbúð við Svöluás.
Frábært útsýni. Uppl. gefnar í s. 694
1800.
Stórt herb. til leigu á Snorrabraut. Verð
55 þús. Uppl. í s. 862 7705.

Íbúð til leigu í 101 R

Grillhúsið Tryggvagötu

Óskar eftir að ráða vaktstjóra í framtíðarstarf. Unnið er eftir vöktum. Reynsla
og íslenskukunnátta skilyrði Uppl. í s.
697 6797 Linda og á staðnum.
Vááá...Ég fékk $844,26 við aðeins 10
klst. vinnu.Dagsatt og ég hef sönnun
fyrir því!Kíktu á http://www.netvidskiptaskolinn.com

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

Tilkynningar

Falleg 4-5 herb. íbúð til leigu við
Skólavörðustíg. Uppl. gefur Katla í s.
663 0602.

Lagersala

3 Herb íbúð í Hólahverfi 85 fm laus
strax helst langtímaleiga sími 8251505

Nýr Tafe 35DI Classic. V. 1,890 þ. + vsk.
Tilboð 1,290 þ. + vsk. Flutningskassar
m/sturtum fyrir Ferguson. V. 59 þ.
Malarjafnari V. 59 þ. Gúmmískafa 1,4
m V. 99 þ. Sturtuvagn verð 65 þ.
Tætari 1m, v. 280 þ. Tilboð 190 þ.
Bílaflutningakerra árg. ‘07, 3500kg,
2x4,8. V. 910þ. Tilboð 550þ. m. vsk. S.
697 3217, www.tafe.is

Dvergschnauzer draumurinn?
Eigum gullfallega hvolpa ólofaða undan spennandi samsetningu fyrir réttu heimilin.
Yndisleg skapgerð og HRFI
ættbók.
Uppl í s. 847-8171 eða á www.
svartskeggs.com

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd
hringdu í s. 662 0841.
Heilnudd Heilnudd.
Uppl. í s. 616 7232.

Exclusive tantra massage

Hestamennska

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

Húsnæði óskast
Fjölskylda óskar eftir 4-5 herb. íbúð
til leigu sv. 110. Öryggir leigendur oggreiðslur. Vinsamlegast hafið samb. í
s. 822 1422.
Óska eftir einstaklingsíbúð á svæði 101
eða 107. Greiðslugeta 70 þús. Skilvísum
greiðslum heitið. Meðmæli ef óskað er
eftir. Uppl. í s. 865 8539, Gunný.
Ungt par með 2 börn óskar eftir 4 herb.
íbúð til leigu í Kóp. póstnr.200-203.
Reyklaus og reglusöm. Tilboð sendist á
smart@internet.is

104 Rvk

Bílstjóra utan að landi vantar herb. eða
stúdíó til leigu. S. 893 5444, Björn.

Atvinnuhúsnæði
120 fm verslunarpláss til leigu.
Góð aðstaða. Hentar vel til hverskyns verslunarreksturs. Til húsa að
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings.
Uppl. í s. 899 3760.

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.

Verslun
Herrakvöld Fáks

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í
s. 899 3760.

Símaþjónusta
Spjalldömur

Bolholt 4 til leigu !

S. 908 6666. opið allan sólarhringinn

Verður haldið laugardaginn 14. febr. Glæsilegt
Villibráðarhlaðborð, skemmtikraftar og dans. Miðaverð
aðeins kr. 4.900 (miðasala í
Reiðhöllinni og Skalla).
Nefndin

Til leigu 170 fm. verslunarhúsnæði á
götuhæð í góðu ástandi og 140 fm.
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. Laust strax.
Uppl í s. 893 8166 Ragnar.

Húsnæði í boði

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

Einkamál

Geymsluhúsnæði
geymslaeitt.is

geymslur.com

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

Atvinna í boði
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.

Stefnumót.is

Vandaður vefur fyrir vandað fólk sem
leitar varanlegra kynna

Starfsmaður á plani

Allir öskudagsbúningar á 2.000 kall!
Mikið úrval. Partýbúðin, Faxafeni 11.

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar
ekkert.

Ýmislegt

Óskum eftir að ráða starfsmann
í útiþjónustu á bensínstöð
Skeljungs við Laugaveg 180. Um
vaktavinnu er að ræða.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar stöðvarstjóri í síma 840
3115 eða á starf@skeljungur.is.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.skeljungur.is.

40 fm frystiklefi til sölu. Verð 2,2 millj.
Uppl. í s. 897 0513.

Námskeið

Chat.is

Sýndu þig, sjáðu aðra. Chat.is er svolítið
djarfur vefur

Yndislegar dömur

Nýjar dömur eru duglegar við að skrá
sig þessa dagana hjá Dömunum á
Rauða Torginu. Hver verður vinkona þín
í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) og
535-9999 (kreditkort). Skoðaðu prófíla
þeirra á Chat.is (platínumfélagar).

Kona, leitar þú tilbreytingar ?

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

Gistiheimili - Langtímaleiga
/ Guesthouse long term rent.

Bíð stólaleigu á góðum kjörum, upplýsingar eftir kl 17.00 í síma 893 0400.

Rauða Torgið Stefnumót hefur í 10
samfelld ár verið vettvangur kvenna
sem leita tilbreytingar. Nýttu þér gjaldfrjálsa þjónustu okkar í síma 555-4321
til að kynnast karlmanni við hæfi.

www.leiguherbergi.is

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

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

Heimilistæki
Vantar Plasma eða LCD 42“ eða stærra
kemur til greina Nýtt/Notað. Sími 8610008.

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.
www.leiguherbergi.is

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir metnaðarfullum
matreiðslunemum til starfa.
Uppl. veitir viktor á viktoro@
simnet.is

Til leigu 3. herb, 86m2, íbúð í 101.
Gengið úr stofu út í garð. Íssk. +
uppþvottav. fylgir. Laus strax. Gsm 8444422
Falleg og góð 70 fm íbúð, 2,5 herb.
m/geymslu til leigu í fjölbýlishúsi í Hfj.
Er með öllum nýlegum innréttingum.
Leigist á kr. 80 þús. með eða án
innbús. Innifalið er hússjóður, hiti og
rafmagn. Uppl. í s. 898 2684 & 858
0360. Laus Strax.
Mjög hentugar stúdíóíbúðir til leigu í
hverfi 101, 65-85þ. per mánuð. 1 mánuður fyrirfram + trygging. Reglusemi
áskilin. Uppl. í s. 568 1848.

Eldsmiðjan á Bragagötu

72% kvöld- og helgarvinna.Starfsmaður
ber ábyrgð á veitingastaðnum.1.500,- á
tíma. Afgreiðsla, bera fram mat, og
þrif. Hæfniskröfur: mjög góð mannleg
samskipti, reynsla er æskileg, 24 ára og
eldri, snyrtimennska, engir skartgripir
eða húðflúr í andliti eða hálsi, stundvísi,
dugnaður, fullkomin íslenskukunnátta.
Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is

Nýkomnir glæsilegir dömuskór
úr leðri með skinnfóðri. Margir litir
Stærðir: 37 - 41
Verð: 14.880

'ËÈ ÖJËNUSTA

FAGLEG R¹ÈGJÎF
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ÞETTA GERIST: 13. FEBRÚAR 1945

Dresden lögð í rúst

JERRY SPRINGER ER 65 ÁRA Í DAG.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sigurbjörg Guðmundsdóttir
frá Sætúni, Fáskrúðsfirði, síðast til
heimilis að Dvalarheimilinu Grund,

lést aðfararnótt 12. febrúar á Dvalarheimilinu Grund.
Jarðarförin fer fram frá Seljakirkju föstudaginn 20.
febrúar kl. 13.00.
Kristín A. Gunnþórsdóttir
Sigurgeir Þór Sigurgeirsson
Guðmundur Þór Gunnþórsson
Guðjón Gunnþórsson
Helen Medvedeva
Eygló Sara Gunnþórsdóttir
Rut Gunnþórsdóttir
Eiður Sveinsson
Rakel Gunnþórsdóttir
Ævar Agnarsson
Þorgils Garðar Gunnþórsson Helga Steinunn Hauksdóttir
Rebekka Gunnþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Þetta er sjónvarpsþáttur.
Ekki endalok vestrænnar siðmenningar.“
Jerry Springer er bandarískur
þáttastjórnandi The Jerry Springer Show sem þykir ansi svæsinn
spjallþáttur þar sem slagsmál og
rifrildi eru daglegt líf.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1945
létu bandamenn
sprengjum rigna yfir
þýsku borgina Dresden.
Tugþúsundir létu lífið
í árásinni og stór hluti
borgarinnar var lagður
í rúst.
Árásin hefur verið
harðlega gagnrýnd ogtalin tilgangslaus. Dresden hafi ekkert hernaðar- DRESDEN Illa útleikin borg.
legt gildi haft, var óvarin
og stútfull af flóttamönnum sem höfðu safnast frá austurhéruðum landsins.
Breskar og bandarískar sprengjuflugvélar vörpuðu svo mörgum
sprengjum að eldhaf leystist úr læðingi. Í miðborginni varð hitinn
svo mikill að súrefni þraut í andrúmsloftinu og kafnaði fólk í kjöllurum og loftvarnarbyrgjum.

MENNINGARHÁTÍÐ ELDRI BORGARA Í BREIÐHOLTI: 11.-15. FEBRÚAR

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu og langalangömmu,

Friðdóru Jóhannesdóttur
áður til heimilis á Brekkugötu 20,
Hafnarfirði,

sem lést laugardaginn 24. janúar á Hrafnistu í
Hafnarfirði. Okkar alúðarþakkir til starfsfólks fyrir
einstaka umönnun hennar. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Ólöf Gunnarsdóttir
Jóhanna Gunnarsdóttir
Kristín Auður Gunnarsdóttir

Eysteinn Guðlaugsson
Reynir Benediktsson
Erlingur Kristinn
Guðmundsson
Einar Vídalín Guðnason

Halldóra María Gunnarsdóttir
Halldór Grétar Gunnarsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær faðir okkar og tengdafaðir,

Óskar Jensen
prentari

lést á Vífilsstöðum miðvikudaginn 4. febrúar. Útförin
fer fram frá Bústaðakirkju í dag kl. 13.00.
Aðalheiður Óskarsdóttir
Gústaf Óskarsson
Málfríður Óskarsdóttir
Anna Júlía Óskarsdóttir
Ómar Óskarsson

„Komin er hefð á að halda svona hátíð
árlega í tengslum við vetrarhátíð
Reykjavíkur en þetta er í sjötta skiptið sem Breiðholtsbúar taka virkan
þátt. Upphafið má rekja til félagsstarfsins í Gerðubergi sem kom fyrst
að vetrarhátíð árið 2004,“ segir Þorsteinn Hjartarson, framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar Breiðholts,
og heldur áfram: „Eftir stofnun Þjónustumiðstöðvar Breiðholts varð hún
framkvæmdaaðili að vetrarhátíðinni fyrir hönd Breiðholtsins þannig
að Breiðholtshátíðin – menningarhátíð eldri borgara, er nú sú fjórða
í röðinni sem unnið er að af hálfu
Þjónustumiðstöðvarinnar.“
Hátíðin er samstarfsverkefni
margra aðila í Breiðholti og er ekki
einungis um eldri borgara að ræða,
þótt nafnið gefi slíkt til kynna. „Margir leggja hönd á plóginn til að gera
þessa hátíð mögulega. Má þar nefna
Þjónustumiðstöð Breiðholts, félagsstarfið í Gerðubergi og Árskógum 4,
grunnskóla og leikskóla, Skákfélagið
Helli, íþróttafélögin, sundlaugina og
mörg fyrirtæki í hverfinu,“ segir Þorsteinn áhugasamur og nefnir að dagskráin sé fjölbreytt. „Hátíðin hófst
á miðvikudaginn og stendur alveg
fram á sunnudag. Hver dagur er með
sitt þema og tengdist fyrsti dagurinn
íþróttum eldri borgara, annar dagurinn gekk út á að færa kynslóðirnar
saman, í dag beinist Kastljósið að félagsstarfi í Breiðholti, á morgun verða
Breiðhyltingar og vinir í Ráðhúsinu og
á sunnudag verða messur í kirkjum

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Viljum auka á samheldni

METNAÐARFULL DAGSKRÁ Menningar-

hátíð eldri borgara í Breiðholti stendur
nú yfir og er Þorsteinn Hjartarson,
framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar
Breiðholts, hæstánægður með fjölbreytta
dagskrá hátíðarinnar.

Breiðholts,“ útskýrir hann en nánari
útlistun á dagskránni má finna á vef
Reykjavíkurborgar, www.rvk.is.
Heiðursgestir þetta árið verða Vestmannaeyingar. „Við erum oft með samstarfsaðila úti á landi í tengslum við
þessi hátíðahöld og í ár eru það Vestmannaeyingar. Þá reynum við á hverjum degi að hafa eitthvað sem tengist
Vestmannaeyjum,“ segir Þorsteinn.
„Leikskólar og grunnskólar eru með
atriði á hátíðinni og þó svo hátíðin sé í
Breiðholti þá er þetta menningarhátíð
fyrir alla. Þetta er því hverfishátíð og

almenn menningarhátíð í senn,“ segir
Þorsteinn og bætir við að gaman sé
að segja frá því að kostnaður sé nánast enginn. „Flestir gefa vinnu sína
þannig að þetta er mikil félagsauðshátíð í hverfinu.“
Þorsteinn segir að Þjónustumiðstöð
Breiðholts vilji þróa Breiðholtið sem
samfélag þar sem umhyggja fyrir náunganum sé mikil. „Hátíðin er liður
í því að draga þetta fram og að fólk
skilji gildi þess að kynslóðirnar komi
saman í alls konar skemmtilegum
verkefnum.“
hrefna@frettabladid.is

Kristbjörg Markúsdóttir

Ólafía Sigurgarðsdóttir

Móðir mín, tengdamóðir og amma,

Jórunn A. Sigurvaldsdóttir
frá Eldjárnsstöðum, Flókagötu 58,
Reykjavík,

Ástkær móðir okkar, dóttir, systir og barnsmóðir,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Theódóra Kristjánsdóttir
Bakkavegi 13, Hnífsdal,

lést mánudaginn 9. febrúar á Landspítalanum
Landakoti.

sem lést föstudaginn 6. febrúar, verður jarðsungin frá
Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 14. febrúar kl. 14.00.

Jón M. Smith
Guðleif Sigurbjörnsdóttir
og börn.

Halldóra Elíasdóttir
Sigríður Inga Elíasdóttir
Finnbjörn Elíasson
Guðmunda Elíasdóttir

Sirrey María Axelsdóttir

Guðmundur Kr. Thoroddsen
Svavar Geir Ævarsson
Gyða Björg Jónsdóttir
Friðrik Óttar Friðriksson

Álftahólum 8, Reykjavík,

lést 5. febrúar síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju mánudaginn 16. febrúar kl. 13.00.
Kolbeinn Elí Pétursson
Aron Örn Gunnarsson
Kolbrún Bryndís Björnsdóttir
Björn Ingi Valgarðsson
Jón Grétar Axelsson
Einar Gunnar Axelsson
Guðný Karólína Axelsdóttir
Pétur Hannesson
Gunnar Örn Haraldsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og útfarir
má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Elskuleg móðir okkar,

Anna Júlíusdóttir

Guðrún Jóna Gunnarsdóttir

til heimilis að Sléttuvegi 19, Reykjavík,

lést aðfaranótt sunnudagsins 8. þessa mánaðar. Útför
hennar fer fram frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 17.
febrúar kl. 13.00.
Guðmundur Gunnarsson
Sólveig Guðmundsdóttir
Anna Margrét Guðmundsdóttir
Gunnar Örn Guðmundsson
Hlíf Guðmundsdóttir
Hrönn Guðmundsdóttir Sicari
Ólöf Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Björn Líndal
Kristinn Ágúst
Friðfinnsson
Helga Margrét Söebech
Geir Björnsson
Frank Sicari
Örlygur Þórðarson

hjúkrunarfræðingur,
Engjaseli 9, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 11-E við
Hringbraut mánudagskvöldið 9. febrúar. Útför hennar
fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 16.
febrúar kl 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
menntunarsjóð Hafsteins og Katrínar, reikningsnúmer:
0166-15-630063, kt.: 040587369.
Hafsteinn Daníel Þorsteinsson
Katrín Björg Hannesdóttir

ALLTAF

BETRAVERÐ
169.990
Ace margmiðlunartölva Intel 3
2.66GHz Intel Core 2 Duo E7300 örgjörvi t 2GB
Dual DDR2 minni t 640GB WD Caviar SE16
harður diskur t DVD±RW skrifari t 22” LCD Philips
220CW9FB skjár - 1680x1050 t 512MB MSI
Geforce9 N9600GT skjákort t Öﬂugt hátalarakerﬁ t
Windows Vista Home Premium stýrikerﬁ

Philips Brilliance 220SW9FB
22” svartur LCD breiðtjaldsskjár, 1680x1050 dpi,
10000:1 í dynamic skerpu og 5ms.

139.990
2.0Ghz AMD Turion64 X2 Mobile RM-70
örgjörvi t 3GB DDR2 minni t 320GB SATA
harðdiskur t 8xDVD±RW Dual Layer skrifari t
16” FHD WXGA+ skjár t 512MB ATI Mobility
Radeon HD 3650 PCI-Express skjákort
t4xUSB2, Firewire, ExpressCard/54,
HDMI(HDCP), eSATA, Easyport t Windows
Vista Home Premium stýrikerﬁ
Acer

Aspire Blue 6530G-703G32MN fartölva

Western Digital HD Media spilari

Creative Gigaworks T40

Western Digital 250GB Passport

Margmiðlunarspilari sem gerir þér kleift að nota USB ﬂakkarann þinn til að spila af. Spilar allar tegundir kvikmynda
frá Avi til MKV háskerpumynda. Styður SRT texta.

Ótrúlega góðir hátalarar frá Creative sem fengið hafa
frábæra dóma. Tengi fyrir heyrnatól og stillingar fyrir
styrk og hljóð.

Glæsilegur lítill USB ﬂakkari frá Western Digital með
250GB hörðum disk. Fæst í svörtu, hvítu og bleiku.

39.990 34.990 18.990 17.990
BLEK OG PAPPÍR
alltaf á frábæru verði
VERÐ
DÆMI

Razer Salmosa leikjamús

Philips SHP2000 heyrnatól

512MB 9500GT skjákort. 1000MHZ GDDR2 minni,
550MHz kjarni. HDMI, DVI, VGA, DUAL Link DVI oﬂ.

Razer fartölvumús fyrir leikina, 1800dpi með
innrauðum 3G skynjara. Fjöldi mismunandi stillinga
fyrir leikjaspilarann.

Létt og þægileg heyrnatól frá Philips. Hönnuð með langa
samfellda notkun í huga. Lokuð og falla vel að eyrum
sem gefur betri hljóm.

14.990

7.490

3.690

MSI GeForce 9500GT skjárkort

Canon 8 serían á kr.

2.190

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

© ILVA Ísland 2009

ÚTSÖLULOK
ENN LÆGRA VERÐ - AÐEINS ÞESSA HELGI
Amarone sófalína

149.700,(3ja sæta, 2ja sæta
og hægindastóll).

Sparaðu

220.000,Amarone. Sófalína, semianilin leður.
Dúnn í efsta lagi sófans.
3ja sæta. L218 cm. Verð 139.900,- NÚ 59.900,2ja sæta. L146 cm. Verð 129.900,- NÚ 49.900,Hægindastóll. Verð 99.900,- NÚ 39.900,-

sófaborð

nú

27.450,-

SPARAÐU 27.450,Limo. Sófaborð. Burstað stál. Ø90 cm.
Verð 54.900,- NÚ 27.450,Sparks. Verð 14.900,-

nú

8.990,-

SPARAÐU 5.910,-

30%
af öllum
rúmfötum

35%
30-50%
af öllum
mottum

af öllum
gólflömpum

Lucille. 140x200 cm.
Verð 5.900,-

nú

3.990,-

SPARAÐU 1.910,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

Nýtt kortatímabil - útsölutilboð gilda aðeins þessa helgi

einfaldlega betri kostur

3ja sæta

nú

79.900,-

skrifborð

SPARAÐU 110.000,-

nú

skrifstofustóll

49.900,-

nú

SPARAÐU 17.000,-

29.900,-

SPARAÐU 25.000,-

Zanetti. 3ja sæta sófi. L. 233 cm. Verð 189.900,- NÚ 79.900,2½ sæta sófi. L. 213 cm. Verð 179.900,- NÚ 69.900,3ja sæta

nú

89.900,-

SPARAÐU 90.000,-

Contract. Skrifstouborð háglans hvítt, m/2 skúffum.
156x65 cm. Verð 66.900,- NÚ 49.900,Spinn. Skrifstofustóll. Verð 54.900,- NÚ 29.900,borðstofuborð

Velardi. 3ja sæta sófi. L. 225 cm. Verð 179.900,- NÚ 89.900,-

nú

stóll

49.900,-

nú

SPARAÐU 20.000,-

9.900,-

SPARAÐU 5.050,-

3ja sæta

nú

174.900,-

SPARAÐU 75.000,-

Marino. 3ja sæta sófi. L. 230 cm. Verð 249.900,- NÚ 174.900,2½ sæta sófi. L. 200 cm. Verð 199.900,- NÚ 139.900,Hægindastóll. Verð 149.900,- NÚ 99.900,-

Corbi. Borðstofuborð. Ø110 cm. Hvítlakkað. Verð 69.900,- NÚ 49.900,Ledo. Borðstofustóll. Brúnt leður. Verð 14.950,- NÚ 9.900,-

Sculpture. Blómavasi.
Verð 4.990,-

kaupið

nú

3 stk.

2.990,-

Malibu. Verð 29.900,-

nú

19.400,-

SPARAÐU 10.500,-

SPARAÐU 2.000,-

og þú borgar
fyrir tvö

35%
af öllum
blómavösum

35%

af öllum Malibu
kommóðum

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

sendum um allt land

24

13. febrúar 2009 FÖSTUDAGUR

Fréttatími fáránleikans

S

Næsta frétt einblíndi á rifrildi Ólafs
Ragnars og Dorritar í erlendu glanstímariti. Fréttamaðurinn fór grafalvarlegur
með línur úr viðtalinu á borð við: „Dorrit,
þú getur ekki sagt þetta,“ og „Ég var að
segja það, Ólafur!“ Það ískraði í mér.
Þá tók við frétt um mikið tap lífeyrissjóðanna. Þar kom fram að á meðan allir í
heimi, eða því sem næst, vissu að krónan
væri handónýt hefðu lífeyrissjóðirnir haft
tröllatrú og veðjað á styrkingu hennar. Ég
engdist um af hlátri yfir fáránleikanum, en
skammaðist mín fyrir það.
Lokahnykkurinn var svo dásamleg frétt
um hugmyndasamkeppni um skipulag
gamla hafnarsvæðisins. Júlíus Vífill, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og stjórnarformaður Faxaflóahafna, sér víst ekkert
því til fyrirstöðu að fólk sendi inn hugmyndir í formi listaverks, nú eða ljóðs. Ég
var enn flissandi þegar ég gekk til náða.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

NOKKUR ORÐ
Kjartan
Guðmundsson

íðastliðið mánudagskvöld gerðist það
í fyrsta sinn í langan tíma að ég hafði
gaman af fréttatíma í sjónvarpi, enda
kómíkin í algeru fyrirrúmi.
Fyrsta fréttin í fréttatíma Stöðvar 2
þetta kvöld fjallaði um æsilegan eltingarleik fréttamanna við Davíð Oddsson
seðlabankastjóra. Áhorfendum var sýnt á
Reykjavíkurkorti hvernig Davíð var eltur
um borg og bý, úr Skerjafirði og út á nes
og þaðan niður á Landspítala, þar sem
seðlabankastjórinn náði loksins að
hrista snápana af sér með því gamalkunna trixi að urra, þykjast vera á
leiðinni í læknisskoðun, og ganga
svo inn um aðalinnganginn og út
bakdyramegin inn í flóttabíl sem
þar beið. Davíð sýndi þarna takta
sem sjálfur Steve McQueen í
Flóttanum mikla hefði verið fullsæmdur af. Ég hló.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Vinur vor og hetja
Tanga-Þrándur ætlar að
væta á sér kverkarnar...
Tvöfaldan
trönuberjasafa
til að taka með.
l!
Takk.
sove
Gjös

Sparaðu

Slurp!
Slurp!
Smjatt!

Segðu mér...
var ekki
eitthvað
aukabragð af
þessum trönuberjadjús?

Náðirðu
Það getur Aukabragð...
hunang... þessum?
verið. Ég
Hahaha! Hahaha!
bætti smá
hunangi
Skilurðu?
út í!

.... til að þekkja
bragðið af
SNILLDINNI!

Heyr, heyr,
fylgstu
með!

■ Gelgjan

með Miele

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvernig
var ferðin á
ströndina?

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar í yfir hundrað ár.
Miele þvottavélar eru framleiddar til að endast.

Fín.

Íslenskt stjórnborð - Stórt hurðarop
Íslenskar leiðbeiningar - 20 ára ending

Skemmtirðu
þér vel?

Já.

Skemmti
Sara sér vel?

Já.

Var sjórinn
kaldur?

Nei.

Ef þú vilt fá
frekari upp- Ekki halda
lýsingar þarftu að ég hafi
að beita
ekki íhugskurðaðgerð.
að það.

TILBOÐ
Þvottavélar - verð frá kr. 139.995
Þurrkarar - verð frá kr. 119.995

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Ha ha ha!
Þú blikkaðir!!!
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Baldursnes 6, Akureyri | Sími 588 0200

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Horfst í augun við
dauðann...

Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
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■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Ég myndi helst vilja
bíta hann - en ég er
í megrun.
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■ Barnalán
Fyrirgefðu
pabbi. Ég geri
þetta aldrei
aftur.
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Auglýsingasími
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Sagði
Hannes
þér ekki
neitt?

Sagði Hannes
ekki hvað?

Skiptir
ekki máli.

Heiður@Vhh^cc
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Gerirðu
ekki hvað
aftur?
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– Mest lesið

z

En ef þessi
blaðurskjóða
getur ekki þagað
skaltu muna
að ég er þegar
búin að biðjast
afsökunar.

KOMDU
HINGAÐ
AFTUR!

TORFI G YNGVASON
ER HAGFRÆÐINGUR AÐ MENNT. HANN REKUR
FYRIRTÆKIÐ THE ARCTIC RAFTING ADVENTURE
COMPANY OG STARFAR JAFNFRAMT
SEM LEIÐSÖGUMAÐUR. HANS HELSTU
ÁHUGAMÁL ERU FLÚÐASIGLINGAR, KLIFUR,
FARA Á SNJÓBRETTI, SIGLA Á KAYAK OG
HELLASKOÐUN SVO EITTHVAÐ SÉ NEFNT.
2JA LAGA JAKKI: RAGNAR
2JA LAGA BUXUR: RAFN
ULLARBOLUR: GUNNAR
ULLARBUXUR: LANGBRÓK

SPJARAÐU ÞIG

CINTAMANI AUSTURHRAUNI 3

CINTAMANI CENTER LAUGAVEGI 11

CINTAMANI LAUGAVEGI 94

210 GARÐABÆ, S. 533 3805

101 REYKJAVIK, S. 517 8088

101 REYKJAVIK, S. 552 8090

WWW.CINTAMANI.IS
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Nokkrir vinir sýna saman
Í kvöld opnar Listasafn Íslands
nýja sýningu í húsnæði sínu á
Fríkirkjuveginum. Sýninguna
kalla þeir Halldór Björn Runólfsson og Björn Roth sýningarstjórar Nokkra vini en með réttu
gæti hún kallast SUM snýr aftur:
þar eru á ferðinni tugir verka úr
fórum safnsins sem sýna margbreytileika þess hóps sem sýndi á
vegum SUM, fyrst í Ásmundarsal
og síðan í sal SUM við Vatnsstíg
og á samsýningum í nafni hópsins
erlendis: Sýningarstjórarnir orða
það svo í kynningu sinni á sýningunni: „Sýningin NOKKRIR
VINIR bregður ljósi á þann kapítula í íslenskri listasögu þegar
formræn list lét undan síga fyrir
óformrænum gildum og öðrum
viðhorfum sem tóku að banka

uppá með þunga uppúr miðri síðustu öld. Horft er til komu svissneska listamannsins Dieters Roth
til landsins og þeirrar gerjunar er
varð meðal nokkurra ungra listamanna um sama leyti sem þekktust vel og umgengust mikið. Gagnkvæm áhrif þessa fólks og áhrif
á myndlistina í landinu verða í
brennidepli sýningarinnar.
Verkin á sýningunni spanna
tímabilið frá miðri síðustu öld
fram á daginn í dag. Þau eru hátt í
hundrað að tölu og á annað hundrað ef talið er eftir myndröðum
undir sama númeri.“
Hér eru á ferðinni myndlistarmenn sem fóru fremstir í SUM:
Verkin eru eftir Sigurjón Jóhannsson, Þórð Ben Sveinsson, Hrein
Friðfinnsson, Jón Gunnar Árna-

son, Kristján Guðmundsson,
Magnús Pálsson, Magnús Tómasson, Rósku, Rúrí, Sigurð Guðmundsson, Arnar Herbertsson og
Dieter Roth að viðbættum þeim
Herði Ágústssyni sem sýndi þá í
húsnæði SUM þótt hann væri af
annarri kynslóð, Jóhanni Eyfells
sem átti verk á sýningum Myndhöggvarafélagsins um miðjan
sjöunda áratuginn sem tengdust
SUM og einnig eru á sýningunni
verk eftir þá Björn Roth og Erró
sem voru af annarri kynslóð og
tengdust SUM ekki.
Fróðlegt verður að sjá að verkin á sýningunni rekja framhaldið,
upphaf í Vatnsstígnum og hvað svo
varð þegar hópurinn hætti starfsemi og leystist upp í frumeindir
sínar. Með þessu formi gefst gott

MYNDLIST Arfur Dieters Roth er kannaður í sýningu Listasafns Íslands. Myndin
er eftir vin Dieters, Richard Hamilton.

tækifæri til að fá sæmilegt yfirlit yfir stökkin og skrefin sem
urðu í hópnum. Vaknar sú spurning hvers vegna safnið einblínir
ekki á framgang SUM-ara frekar
en að blanda saman jafn ólíkum
elementum og Eyfells, Birni Roth
og Erró.
Vakin er athygli á að á sýningunni verður eitt af nokkrum
verkum sem Dieter Roth kallaði
MATERIAL-myndir sem unnar
eru af Roth-fjölskyldunni. Verkið
hefur verið staðsett í Bryggjuhúsinu á Seyðisfirði þar sem það var
unnið og kallað Bryggjuhúsverkið. Byrjað var að vinna það árið
1991 og var það í smíðum í fjölmörg ár.
Sýningin verður opnuð í kvöld
og verður opin til vors.
pbb@

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 13. febrúar
➜ Vetrarhátíð
Vetrarhátíð 13. og 14. febrúar Dagskrá
hátíðarinnar er afar fjölbreytt og allir
viðburðir ókeypis. Nánari upplýsingar og
dagskrá á www.vetrarhatid.is.

➜ Tónleikar
16.00 Jóel Pálsson, Þórir Baldursson
og Einar Scheving verða með tónleika
á Háskólatorgi við Sæmundargötu.
21.00 Hljómsveitirnar Swords of
Chaos, Faðirvor og Bárujárn koma
fram hjá Hemma & Valda, Laugavegi 21.
➜ Opnanir
17.00 Kristín Svava Tómasdóttir

opnar sýningu á listaverkum sem hún
hefur valið úr Artóteki eftir ýmsa listamenn. Við opnunina mun hún stjórna
ljóðagjörningi. Artótek, Listhlaða í Borgarbókasafninu við Tryggvagötu 15.
18.00 Innra rými - Harpa Dögg Kjartansdóttir opnar sýningu í Iðu-húsinu
við Lækjargötu.
19.00 Hugleikur Dagsson
og Amanda Riffo opna sýningar í Alliance Française við
Tryggvagötu 8.
19.00 Kristján Davíðsson
opnar sýningu í Íslensk
Grafík. Tryggvagötu 17,
(Hafnarmegin). Þar
verður einnig opið verkstæði. Opið til kl. 24.

➜ Dans
20.00 Danslistarskóli JSB sýnir dans-

verk í Kaaber-húsinu við Sæbraut.

➜ Sýningar
17.00 Í Kaaber-húsinu við Sæbrautina
verður opnuð sýning frístundamálara.
Opið kl. 17-22.
Kvosin – vagga leiklistar Sýning Leikminjasafnsins um gömlu leikhúsin í
Kvosinni og þá sem þar komu mest við
sögu. Opið kl. 9.-22. Fógetastofa, Aðalstræti 10.

➜ Ljóð
20.00 Í Borgarbóka-

safni við Tryggvagötu
verður ljóðaslamm
undir yfirskriftinni
„Hrollur“. Kynnir er
Ragnheiður Eiríksdóttir.

➜ Dagskrá
Í Listasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu verður dagskrá milli kl. 19 og 24
þar sem listamenn segja frá sýningum
sínum og boðið er upp á tónlistar- og
dansatriði.
Í Þjóðarbókhlöðunni við Arngrímsgötu
verður dagskrá undir yfirskriftinni „Sjálfráð og ósjálfráð skrift“ kl. 19.30-22.30.
Þar verður m.a. fjallað um sýningu um
Harald Níelsson og sálarrannsóknir.
Á Kjarvalstöðum við Flókagötu milli kl.
19 og 24, verður dagskrá í tengslum við
sýningarnar Kjarval - mynd af heild og
Skáklist.
Í Norræna húsinu við Sturlugötu verður dagskrá milli kl. 19 og 24 þar sem
verður Draugaráðstefna og tónleikar
hljómsveitarinnar Reykjavík!
Í Ásmundarsafni við Sigtún verður dagskrá milli kl. 20 og 24 þar sem boðið
verður upp á tónlistaratriði með Amiina
og leiðsögn um safnið og húsið.
Í Sjóminjasafninu
við Grandagarð
hefst dagskrá kl.
19. þar sem m.a.
Svabbi sjóari
segir sögur, fluttir
verða sjómannasöngvar og farið í varðskipið Óðinn.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
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Gefa út fjóra diska Grænlenskt reggí til Íslands
Plötusnúðarnir B-Ruff og Gísli
Galdur hafa ákveðið að gefa út
fjóra mix-diska með tveggja mánaða millibili. Veglegt partí fylgir hverri útgáfu sem verður haldið í höfuðstöðvum verslunarinnar
Kronkron.
Fyrsti diskurinn hefur að geyma
safaríka danstónlist og í tilefni
útgáfunnar verður fyrsta partíið haldið á laugardagskvöld. „Við
ætlum að fylgja fólki inn í sumarið með þetta og síðan endum við í
september,“ segir B-Ruff. „Okkur
langaði að létta fólki lundina.
Það er líka ákveðin hönnun fyrir
„coverið“ og ef þú safnar öllum
fjórum diskunum þá er seríu-form
á þessu með mismunandi tónlistarstefnum.“ B-Ruff hvetur fólk til
að mæta snemma í partíin vilji það

SNÚA AFTUR Fred Durst og félagar í

B-RUFF OG GÍSLI Plötusnúðarnir ætla að
létta fólki lundina á næstum mánuðum
og halda uppi hörkustemningu.

tryggja sér eintök af diskunum,
sem koma út í takmörkuðu upplagi.
Stuðið á laugardag byrjar klukkan
21 og stendur yfir til 23.30.“
- fb

Tónleikar grænlensku reggí-poppsveitarinnar Liima Inui verða lokaatriði Vetrarhátíðar í Reykjavík á
laugardagskvöld. Hljómsveitin
þykir sérlega athyglisverð á sviði
og er þekkt fyrir að ná upp magnaðri stemningu á tónleikum.
„Við erum mjög spennt,“ segir
söngkonan Randi Broberg, sem
kom síðast til Íslands fyrir fimm
árum þegar grænlensk menningarhátíð var haldin hér.
Liima Inui hefur gefið út tvær
plötur í heimalandi sínu á fimmtán ára ferli og hlaut sú síðari sérlega góðar viðtökur. Sveitin er
nokkuð óvenjuleg því hún blandar
tilraunamennsku og rokki saman
við reggíið og poppið. „Það eru
margar hljómveitir á Grænlandi
en okkar tónlist er frekar óhefð-

bundin,“ segir Randi. „Næsta
plata verður líka mjög frábrugðin þeirri síðustu. Hún verður tilraunakenndari og rokkaðri því
núna þurfum við ekki að hafa
eins miklar áhyggjur því við erum
þegar orðin vinsæl.“
Upptökur á plötunni hefjast á
mánudag og að sögn Randi verður
umfjöllunarefnið aukið sjálfstæði
Grænlands.
Liima Inui spilaði í Tívolíinu í
Kaupmannahöfn síðasta sumar og
ætlar að endurtaka leikinn núna í
sumar. Einnig er hljómsveitin að
íhuga að byrja að syngja á ensku
í von um að stækka aðdáendahóp
sinn enn frekar.
Tónleikarnir á laugardag hefjast klukkan 22 og fara fram í
Norræna húsinu.
- fb

RANDI BROBERG Tónleikar Liima Inui í
Norræna húsinu verða lokaatriði Vetrarhátíðar í Reykjavík.
MYND/LARS WITTINDORFF

HELDUR MANNI ÞURRUM OG EXTRA HEITUM
ÞEGAR KALT ER
MERINO ULL ÁSAMT LIFA® STAY DRY TECHNOLOGY™

Limp Bizkit eru á leiðinni í tónleikaferð
um heiminn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Limp Bizkit í
tónleikaferð
Rokksveitin Limp Bizkit er á
leiðinni í tónleikaferð um heiminn eftir nokkurra ára hlé. Allir
fimm upprunalegir meðlimir
hennar taka þátt í túrnum, þar á
meðal Wes Borland sem hætti í
sveitinni 2001, sneri aftur 2004
en hætti svo aftur.
„Þrátt fyrir að leiðir okkar hafi
legið í mismunandi áttir vitum
við að mikill og einstakur kraftur
er í þessum hópi sem finnst
hvergi annars staðar. Þess vegna
er Limp Bizkit mætt aftur,“ sagði
í yfirlýsingu frá sveitinni.
Tónleikaferðin hefst í austurhluta Evrópu í vor og eftir það er
förinni heitið á þýsku hátíðirnar
Rock Am Ring og Rock Im Park.
Ný plata er einnig væntanleg en
síðasta breiðskífa sveitarinnar
kom út árið 2003. Meðal vinsælustu laga Limp Bizkit eru Nookie,
Re-Arranged, Break Stuff og
Rollin´.

REYKJAVÍK! Rokkararnir hressu halda

útgáfutónleika í Norræna húsinu í kvöld.

Fjölbreyttir
tónleikar
Hljómsveitin Reykjavík! efnir
til útgáfutónleika í Norræna húsinu í kvöld til að kynna plötuna
The Blood sem kom út fyrir jólin.
Áður en rokkararnir stíga á svið
mun Bergur Ebbi Benediktsson
úr Sprengjuhöllinni flytja prósakennda útleggingu á verkum
Reykjavíkur! og eftir það spilar
ástralski tónlistarmaðurinn Ben
Frost. Í hléi flytur Mr. Silla verkið Æji, plís og listakonurnar Inga
María Brynjarsdóttir og Hrund
Atladóttir frumflytja vídeóverk
sitt. Arnljótur Sigurðsson kemur
einnig fram. Norræna húsið
opnar klukkan 23.30 og lýkur tónleikunum klukkan tvö.

STAY DRY TÆKNI/HÁMARKS RAKAFLUTNINGUR/MJÖG FLJÓTÞORNANDI/LÉTT/MJÚKT/ENDINGARGOTT/BAKTERÍUÞOLIÐ/EKKI O NÆMISVALDANDI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
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Gerði tónlist fyrir humarsúpu
Tónlistarmaðurinn 7oi fékk
óvænta kynningu á veitingahúsum í Japan.

FANBOYS

★★★★★

★★★★★

- S.V., MBL

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

L

kl. 8 og 10.20

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl. 4 og 6
HOTEL FOR DOGS
kl. 4 og 6

L

BRIDE WARS

L

L

kl. 8

MY BLOODY VALENTINE kl. 10 - POWER 16
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.20 12

FÖSTUDAGURINN 13.

ER Í DAG

13

ÓSKARSVERÐLAUNA© TILNEFNINGAR

BESTA MYND ÁRSINS

„...heillandi og minnisstæð.
Benjamin Button er mynd
sem þú mátt ekki missa af!“
-Tommi, kvikmyndir.is-

HANN ELSKAR ATHYGLI
UNDIRBÚÐU ÞIG UNDIR SVEFNLAUSA NÓTT

HANN ER VINSÆLL
MEÐAL KVENNA

HEIMSFRUMSÝND Í KVÖLD.
ÁLFABAKKA
kl. 5:50 - 8 - 10:20

FRIDAY THE 13TH

16

VIP

FRIDAY THE 13TH

kl. 8 - 10:20

CHIHUAHUA m/ísl. tali
CHIHUAHUA m/Ensku tali

kl. 3:40D - 5:50D
kl. 10:20 Ath engin ísl. texti

L

BENJAMIN BUTTON

kl. 6 - 9:10

HOTEL FOR DOGS
DOUBT

kl. 3:40 - 6
kl. 8

L

DOUBT

kl. 3:40 - 5:50

VIP

ROLE MODELS

kl. 8 - 10:10

BEDTIME STORIES
ROCKNROLLA
CHANGELING Síð sýn.
YES MAN

CHIHUAHUA m/ísl. tali

SELFOSS
kl. 6 - 8
kl. 10:10

L
16

kl. 6
kl. 8

L

L

SKÓGARSTRÍÐ 2 m/ísl. tali
SEVEN POUNDS

7

UNDERWORLD 3

kl. 10:30

16

L

AKUREYRI
CHIHUAHUA

kl. 6

L

FRIDAY THE 13TH
ROLE MODELS

kl. 8 - 10
kl. 6

16

12

kl. 3:40 - 5:50
kl. 10:20

L

BENJAMIN BUTTON

kl. 8

7

kl. 3:30
kl. 8:10

16

CHIHUAHUA m/ísl. tali

KEFLAVÍK
kl. 6

L

7

SLUMDOG MILLIONAIRE
SKÓGARSTRÍÐ 2 m/ísl. tali

kl. 8 - 10:20
kl. 6

12

16

DOUBT
UNDERWORLD

kl. 8
kl. 10:20

12

L

16

KRINGLUNNI
kl. 6:10 - 8:20 - 10:30

FRIDAY THE 13TH

CHIHUAHUA m/ísl. tali
TAKEN

kl. 4D - 6D

L

BENJAMIN BUTTON
kl. 3:50 - 7 - 10:10
BLOODY VALENTINE-3D kl. 8:20(3D) - 10:30(3D)

7

BOLT 3-D m/ísl. tali

L

12

12

16

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

16

kl. 4(3D)

SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

NÝTT Í BÍÓ!
Frábær gamanmynd um fimm vini sem brjótast
inn í Skywalker Ranch til að stela fyrsta eintaki
af Star Wars Episode I.

“Einstök kvikmyndaupplifun!”
- Dóri DNA, DV

"Frábær leikur, stórgóð mynd!"
- Tommi, kvikmyndir.is

Ný plata með tónlistarmanninum 7oi (Jóhann Friðgeir Jóhannsson), Don’t Push The Rocks In My
Face, er komin út. Þetta er fimmta
platan hans, en hinar voru heimabrugg sem vöktu athygli í ýmsum
afkimum.
Meðal þeirra sem kveiktu á tónlistinni var Íslandsvinurinn Yuka
Ogura sem komið hefur á ófáar
Airwaves og er öðrum duglegri að
koma íslenskri tónlist á framfæri
í Japan. Í gegnum hana var tónlist Jóhanns notuð í fimmtíu útibúum súpuveitingahússins Soup
Stock Tokyo í Japan. „Keðjan var
víst að byrja með íslenska humarsúpu á matseðlinum og þeir vildu
fá íslenska tónlist af því tilefni.
Ég var látinn búa til klukkutíma
af tónlist sem síðan gekk í lúppu á
þessum stöðum,“ segir Jóhann.
Hann segir þetta tækifæri hafa
verið góða hvatningu til að klára
nýju plötuna og hann hefur þegar

TÖLVUSPILUÐ HUMARSÚPUTÓNLIST 7oi losnar við söngfælnina á nýju plötunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

selt slatta af henni til Japans.
Jóhann ólst upp á Ísafirði. Hann
hefur fengist við tónlistarsköpun
síðan hann fékk fyrstu tölvuna
sína á unglingsaldri og klárar
tónsmíðanám frá LHÍ í vor. Nýja
platan er fjölbreytt en lögin eiga
það sameiginlegt að vera lág-

stemmd. Þá syngur Jóhann nú í
fyrsta skipti á plötum sínum. „Ég
ákvað bara að losa mig loksins
við söngfælnina. Fólk getur til
dæmis hlustað á lagið „Bad Times
were enjoyed by all“ og róað sig
aðeins á þessu kreppudrama í smá
stund.“
drgunni@frettabladid.is

Rokkdúett
kveður Conan

Dáleiðandi plata
Hljómsveitin Evil Madness vakti
mikla athygli fyrir fyrstu plötuna
sína, Demon Jukebox. Það var mikið
og glæsilegt hávaðaverk, á köflum
ofsafengið. Demoni Paradiso sem
fylgir djúkboxinu eftir er hins vegar
allt annarrar náttúru. Hér eru þeir
BJ Nilsen, Helgi Þórsson, Jóhann
Jóhannsson, Pétur Eyvindsson og
Sigtryggur Berg Sigmarsson komnir út í stemningsfulla og dáleiðandi
raftónlist. Í staðinn fyrir hávaðann
og lætin eru að stórum hluta komnar sveimkenndar endurtekningar og
hæg stígandi.
Það er retró-stemning yfir plötunni, enda er tónlistin að stórum
hluta unnin á gamla hljóðgervla. Kraut-rokk, b-myndatónlist og
gamalt syntapopp koma upp í hugann og eins minna sum lögin (t.d.
Dipendenza da Viaggio nel Tempo
og Straniero Nalla Mia Casa) á samvinnuverkefni þeirra Brian Eno og
Roberts Fripp. Lögin eru öll án
söngs og tónlistin er mjög myndræn
þannig að þessi þrettán laga, ríflega
sjötíu mínútna diskur virkar svolítið
eins og skemmtilegt ferðalag í tíma
og rúmi. Það má svo bæta því við

Rokkdúettinn The White Stripes
fær þann heiður að verða síðasta
hljómsveitin til að spila í kvöldþætti Conans O´Brien áður en
hann hættir
göngu sinni
20. febrúar.
Í framhaldinu mun
Conan taka
við þætti Jay
Leno, TonTHE WHITE STRIPES
ight Show.
Rokkdúettinn spilar
í síðasta kvöldþætti
White
Stripes hefur Conans O´Brien 20.
margoft spil- febrúar.
að hjá Conan,
þar á meðal í heila viku samfleytt árið 2003. Einnig spiluðu
þau Jack og Meg tvö lög í einum
þætti til að kynna plötuna Icky
Thump. Þetta verður í fyrsta
sinn síðan sumarið 2007 sem The
White Stripes spilar opinberlega og er það enn frekari ástæða
fyrir aðdáendur sveitarinnar til
að fylgjast með þættinum.

TÓNLIST
Demoni Paradiso
Evil Madness

★★★★
Kraut-rokk, b-myndatónlist og gamalt
syntapopp eru á meðal þess sem
kemur upp í hugann þegar hlustað er
á Demoni Paradiso.

að eins og á fyrri plötunni er plötuumslagið sérstaklega flott sem ekki
kemur á óvart hjá hljómsveit sem
hefur jafn marga myndlistarmenn
innanborðs.
Trausti Júlíusson

Heimsdagur barna
á Vetrarhátíð

EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ
BREYTT SÖGUNNI!

Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og félagsmiðstöðinni Miðbergi,
laugardaginn 14. febrúar kl. 13.00-17.00

Þegar tvö
brúðkaup
lenda upp á
sama daginn
fara bestu
vinkonur í
stríð!

Verið velkomin á Heimsdag barna!
Listsmiðjur tengdar litríkri menningu ýmissa þjóða standa frá 13.00-16.00. Í lokin frá kl. 16.00-17.00
verður boðið upp á skemmtidagskrá og fjörugt salsaball í A-sal á efri hæð Gerðubergs.

LISTSMIÐJUR:

“Mörg dúndurspennandi atriði”
- V.J.V., Topp5.is/FBL

kr.
550
fyrir börn

650 kr.

fyrir fullor ðna

GERÐUBERG - EFRI HÆÐ

GERÐUBERG - NEÐRI HÆÐ

MIÐBERG

Myndlist og manneskjur
- eru allir öðruvísi?

Sviðsbardagalist
til sjálfsstyrkingar – smiðja
Sviðsbardagi í bland við leiklist

Sjóræningjasmiðja
Komið og búið til sjóræningjasverð,
lepp fyrir augað og perlufesti
og kíkið á sjóræningjabíó!

Flökkusýning Listasafns Reykjavíkur

Opin listsmiðja í samstarfi við Listasafn
Reykjavíkur, krökkum er boðið að búa til
sjálfsmynd úr orðum og öðrum efnivið.
- S.V., MBL

Hiphop og break danssmiðja
Þessi vinsæli götudans þróaðist á
götum New York á 8. og 9. áratugnum.
Lærðu nokkur vel valin spor við
taktfasta hiphop tónlistina.

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

SÍMI 564 0000

FANBOYS
FANBOYS LÚXUS
BRIDEWARS
HOTEL FOR DOGS
VALKYRIE
SKÓGARSTRÍÐ 2
VILTU VINNA MILLJARÐ
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

SÍMI 551 9000

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 3.40 - 5.45
kl. 8 - 10.30
kl. 3.45
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 4

5%

L
L
L
L
12
L
12
L

VALKYRIE
BRIDE WARS
REVOLUTIONARY ROAD
TAKEN
AUSTRALIA
UNDERWORLD 3

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

12
L
12
16
12
16

SÍMI 530 1919

THE WRESTLER
FROST/NIXON
VICKY CRISTINA BARCELONA
SÓLSKINSDRENGURINN
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8
kl. 10 FORSÝNING

14
12
14
L
L

kl. 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 6

L
12
L
L

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Origami föndursmiðja
Lærðu að búa til listaverk úr
pappír eftir reglum japönsku
pappírslistarinnar Origami.

NEÐRI HÆÐ

Sápukúlusmiðja
Æfið ykkur í að blása sápukúlur
af öllum stærðum og gerðum
úr ótrúlegustu tækjum!
NEÐRI HÆÐ

Maracas hristusmiðja
Komið og búið til ykkar eigin maracas
hristur eins og notaðar eru í
suður-amerískri tónlist.
EFRI HÆÐ

Krökkum verður boðið upp á skrautlega andlitsmálningu
Café Haiti er með útibú í Miðbergi og býður upp á ilmandi kaffi og góðgæti!

SÍMI 462 3500

BRIDE WARS
REVOLUTIONARY ROAD
SKÓGARSTRÍÐ 2
SÓLSKINSDRENGURINN

Brúðuleikhússmiðja og sýning
Mjallhvít, sýning kl 13:30 á bókasafninu.
Eftir sýninguna geta áhorfendur
búið til sínar eigin leikbrúður.

Lífræn kviksjá
Upplifðu ævintýraheim ljóss og skugga.
Risastór kviksjá gerir manneskjuna að
lítilli ögn og ný form myndast þegar
stigið er inn í kviksjána.

Dagskrá í sal kl. 16.00-17.00:
Félagar úr hópnum Ice on fire sýna Hip hop dans • Jón Víðis, töframaður, sýnir töfrabrögð með sápukúlum
Börn úr söng- og leiklistarskólanum Sönglist troða upp • Edna Mastache slær upp salsaballi fyrir alla fjölskylduna
Nánari dagskrá er að finna á www.gerduberg.is
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar!

FRÁBÆR GAMANMYND MEÐ DAN FOGLER
ÚR BALLS OF FURY, GOOD LUCK CHUCK OG SCHOOL FOR SCOUNDRELS.

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.
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FRUMSÝND 13. FEBRÚAR

ÓMISSANDI FYRIR ALLA STAR WARS AÐDÁENDUR!

SENDU SMS ESL FBB Á NÚMERIÐ 1900

- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR, GOS, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

WWW.SENA.IS/FANBOYS

9. HVER
VINNUR!
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> Katrín valin íþróttamaður Reykjavíkur
Knattspyrnukonan Katrín Jónsdóttir var í gær
útnefnd íþróttamaður Reykjavíkur. Katrín
fékk 150 þúsund krónur í verðlaun, farandbikar og bikar til eignar. Katrín er vel
að útnefningunni komin en hún leiddi
Val til Íslandsmeistaratitils og var
fyrirliði og lykilmaður í landsliðinu
sem komst í lokakeppni EM. Níu
reykvískir íþróttamenn fengu þess
utan 50 þúsund króna styrk frá
ÍBR við sama tilefni.

sport@frettabladid.is

Iceland Express-deild karla:

Njarðvík sigraði á Króknum
KÖRFUBOLTI Njarðvík vann góðan

sigur á Tindastóli, 82-93, á
Króknum í gær.
Jafnt var á með liðunum í fyrri
hálfleik og aðeins tveggja stiga
munur í leikhléi, 42-44.
Njarðvíkingar byrjuðu að síga fram úr
í þriðja leikhluta og
leiddu með tólf stigum, 64-76, þegar
einn leikhluti var
eftir. Stólarnir
náðu aldrei að
ógna Njarðvík eftir
það.
Njarðvík er því í
fínni stöðu í fimmta
sæti deildarinnar
með 18 stig en Tindastóll í því níunda með
14 stig.
- hbg

GRÓTTUMAÐURINN FINNUR INGI STEFÁNSSON: ÞYKIR EITT MESTA EFNIÐ Í ÍSLENSKUM HANDBOLTA Í DAG

Það er mikill heiður að vera líkt við Guðjón Val
Hinn 21 árs gamli Gróttumaður, Finnur Ingi Stefánsson, hefur vakið
mikla athygli fyrir vasklega framgöngu með 1. deildarliði Gróttu í
vetur. Hann hefur farið á kostum með liðinu sem situr á toppnum og
er markahæstur í deildinni. Finnur Ingi fór mikinn með Gróttu í leikjunum tveimur gegn Selfossi – skoraði 12 mörk í fyrri leiknum
og 13 í þeim seinni.
Er mál manna að annað eins efni hafi ekki komið úr
herbúðum Gróttu síðan Guðjón Valur Sigurðsson spilaði
þar. Finnur Ingi er einnig hornamaður en örvhentur. Það er
því oft sagt að hann sé örvhent útgáfa af Guðjóni Vali.
„Ég hef heyrt þessa samlíkingu áður. Veit ekki alveg
hvað ég á að segja við því annað en að það er mikill
heiður að vera líkt við frábæran handboltamann eins
og Guðjón Val,“ segir Finnur Ingi hógvær en þjálfari
hans, Ágúst Jóhannsson, ber honum vel söguna.
„Þessi strákur er alveg svakalegt efni og það er ekki
spurning hvort heldur hvenær hann fer í atvinnumennsku. Þetta er fyrirmyndaríþróttamaður í alla
staði. Æfir eins og brjálæðingur, er til fyrirmyndar á

velli og er þess utan bindindismaður á áfengi og tóbak. Hann
hefur bæði hæfileikana og hugarfarið til þess að ná langt,“
segir Ágúst.
Finnur Ingi missti af öllu síðasta tímabili vegna meiðsla
en hefur síðan sprungið út í vetur.
„Það var svekkjandi að missa af síðasta tímabili og
ég ákvað að vera áfram með Gróttu í 1. deildinni til
þess að koma mér aftur í gang,“ segir Finnur Ingi.
Úrvalsdeildarlið báru víurnar í hann en hann ákvað
að vera trúr sínu félagi.
„Stefnan er svo auðvitað að komast út í atvinnumennsku. Ég ætla mér í atvinnumennsku en það verður
samt ekki fyrr en ég hef leikið eitt ár í efstu deild. Ég stefni á
að það verði með Gróttu. Hef ekkert hugsað lengra en það,“
sagði Finnur sem æfir mikið aukalega enda metnaðarfullur
strákur með stóra drauma.
„Þýskaland er auðvitað draumastaðurinn en það gæti
verið fínt að byrja í Danmörku,“ segir þessi stórefnilegi
strákur af Seltjarnarnesi.

Verðum að fara að kveikja á okkur
Varnarjaxlinn Sverre Jakobsson vonast til þess að HK hafi stigið fyrsta skrefið í átt að úrslitakeppninni
með góðum sigri á Fram í gær. Hvorki gengur né rekur hjá Fram eftir áramótin og liðið er heillum horfið.
HANDBOLTI HK-menn hafa verið í basli í N1-

deildinni í vetur og þurftu nauðsynlega á sigri
að halda þegar þeir mættu Frömurum í Safamýrinni í gærkvöldi. Það tókst því þeir unnu
sanngjarnan sigur, lokatölur 32-29 og HK því
einungis tveimur stigum á eftir Fram sem féll
niður í 4. sætið við tapið.
„Það var allt undir hjá okkur og við vorum
búnir að undirbúa leikinn sem slíkan. Við
höfum verið í basli í vetur og gerðum ákveðnar áherslubreytingar og þær skiluðu sér í kvöld.
En við erum ennþá svolítið á eftir og ef við
ætlum í úrslitakeppni þá verðum við að fara
að kveikja í okkur og þetta var kannski fyrsta
skrefið,“ sagði varnartröllið Sverre Jakobsson
hjá HK eftir sigurinn í gær.
HK var oftast skrefinu á undan í fyrri hálfleik en Framarar voru aldrei langt undan.
Varnarleikur Fram var slakur og markverðirnir ekki öfundsverðir enda vörðu þeir einungis

STERKUR Viggó Sigurðsson hafði engin not fyrir Einar

Inga Hrafnsson og hann sýndi Viggó hverju hann væri
að missa af í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

eitt skot allan hálfleikinn. HK var með ágæta
stöðu í leikhléi, 13-16.
Síðari hálfleikur þróaðist svipað og sá fyrri.
HK hélt frumkvæðinu en náði aldrei að slíta sig
almennilega frá Frömurum. Heimamenn gerðu
of mörg mistök í sóknarleiknum og náðu aldrei
að stíga síðasta skrefið og jafna leikinn. Þegar
um 10 mínútur voru svo til leiksloka gerði HK
svo fjögur mörk í röð, náði fimm marka forystu
og það dugði til sigurs.
Sverre sagði sigurinn í gær hafa verið sanngjarnan. „Við vorum með undirtökin allan tímann og það sem við gerðum núna en hefur vantað upp á í vetur er að við höfðum viljann að
vopni.
Við höfum verið fljótir að gefast upp og það
hefur vantað upp á eininguna í hópnum en þetta
var sigur liðsheildarinnar. Maður vinnur engar
orrustur á einstaklingsframtaki,“ sagði Sverre
að lokum.
- sjj

ÚRSLIT
N1-deild karla:
Fram-HK

29-32 (13-16)

ÍSLEN

SKA

SIA.
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448

44
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200

9

Mörk Fram (skot): Rúnar Kárason 9/4 (17/4),
Haraldur Þorvarðarson 5 (7), Stefán B. Stefánsson 4 (4), Andri Berg Haraldsson 4 (9), Halldór
Jóhann Sigfússon 3/3 (5/4), Jóhann Gunnar
Einarsson 2 (2), Björn Guðmundsson 2 (3)
Varin skot : Davíð Svansson 2/1 (15/3) 13%,
Magnús Erlendsson 8 (27/1) 30%
Hraðaupphlaup : 6 (Haraldur 3, Stefán 2, Andri)
Fiskuð víti : 8 (Haraldur 2, Andri 2, Jóhann 2,
Halldór, Stefán)
Utan vallar : 4 mín
Mörk HK (skot) : Valdimar Þórsson 9/3 (12/4),
Einar Ingi Hrafnsson 6 (9), Ólafur Bjarki Ragnarsson 5 (6), Ásbjörn Stefánsson 5 (7), Gunnar
Steinn Jónsson 4 (6), Már Þórarinsson 2 (5), Jón
Björgvin Pétursson 1 (2)
Varin skot : Sveinbjörn Pétursson 6/1 (20/5)
30%, Björn Ingi Friðjófsson 3 (17/3) 18%
Hraðaupphlaup : 3 (Einar Ingi 3)
Fiskuð víti : 4 (Ólafur Bjarki 2, Már, Gunnar)
Utan vallar : 10 mín
Dómarar : Anton Gylfi Pálsson og Hlynur
Leifsson, ágætir.

FH-Akureyri

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is | 570 3030

1 kr. aðra leiðina + 990 kr. 16. feb.–15. mars 2009.
(flugvallarskattur)

Þetta einstaka tilboðsfargjald
gildir til allra áfangastaða
Flugfélags Íslands innanlands
er fyrir börn, 2 – 11 ára, í fylgd
með fullorðnum og í sömu bókun
bókanlegt frá 13. feb. 2009
ferðatímabil 16. feb. – 15. mars 2009
býðst eingöngu þegar bókað er
á netinu, www.flugfelag.is

38-32 (18-19)

Mörk FH: Bjarni Fritzson 8, Guðmundur Pedersen 6, Örn Ingi Bjarkason 5, Hermann Björnsson
5, Aron Pálmarsson 5, Sigurður Ágústsson 3,
Ásbjörn Friðriksson 3, Hjörtur Hinriksson 2,
Sigursteinn Arndal 1.
Mörk Akureyri: Árni Þór Sigtryggsson 10,
Hörður Fannar Sigþórsson 6, Oddur Grétarsson
4, Jónatan Þór Magnússon 4, Anton Rúnarsson
2, Hreinn Hauksson 2, Goran Gusic 2, Brynjar
Hreinsson 1, Andri Snær Stefánsson 1.

Valur-Stjarnan

25-24 (12-13)

Mörk Vals: Sigurður Eggertsson 5, Arnór Gunnarsson 5, Gunnar Harðarson 4, Hjalti Pálmason
3, Fannar Friðgeirsson 3, Orri Freyr Gíslason 1,
Sigfús Páll Sigfússon 1, Sigfús Sigurðsson 1.
Mörk Stjörnunnar: Vilhjálmur Halldórsson
6, Kristján Kristjánsson 4, Fannar Þorbjörnsson 4, Björgvin Hólmgeirsson 3, Guðmundur
Guðmundsson 3, Daníel Einarsson 2, Þórólfur
Nielsen 1.

Iceland Express-deild karla:
Tindastóll-Njarðvík

82-93 (42-44)

Stig Tindastóls: Darrell Flake 25 (12 frák.), Ísak
Einarsson 20, Svavar Birgisson 16, Helgi Freyr
Margeirsson 10, Friðrik Hreinsson 6, Helgi Rafn
Viggósson 5 (8 frák.).
Stig Njarðvíkur: Magnús Þór Gunnarsson 25,
Heath Sitton 17, Friðrik Stefánsson 15 (17 frák.),
Hjörtur Hrafn Einarsson 14, Logi Gunnarsson 13,
Sævar Sævarsson 6, Elías Kristjánsson 2.

Rvk-mótið í fótbolta:
Fjölnir-Fylkir

2-4

Aron Jóhannsson, Magnús Ingi Einarsson - Kjartan Andri Baldvinsson 2, Ingimundur Óskarsson,
Einar Pétursson. (Fylkir er komið í úrslit).

08-0006 Hennar hátign

Íslenskt nautakjöt er góður grunnur fyrir vel heppnaða
máltíð. Á grillið, í ofninn eða á pönnuna. Veldu ferskt og

Íslenskt og ferskt úrvals hráefni.

Vale
ntín

us

gott hráefni þegar góða veislu gjöra skal.

inn
gur
da
r
a

r
r úa
14. feb
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VIÐ TÆKIÐ: JÚLÍA MARGRÉT ALEXANDERSDÓTTIR ER ÞREYTT Á LEIK

> Dolly Parton

Leikari leikur leikara
Leikarar eru aufúsugestir á sjónvarpsskjáum landsmanna. Þeim þykir óskaplega gaman að tala um hvað
þeir eru að gera og hvað þeir séu að fara að gera.
Leikarar eru líka vanir því að standa fyrir framan fjölda
fólks og því er sjónvarpsframkoma, oft fyrir framan
fáa áhorfendur, þeim mjög auðveld. Ólíkt okkur
hinum sem ekki erum vön því að vera fyrir
framan kamerur og kastara – við eigum mjög
auðvelt með að fatast flugið, svitna, stama
og roðna.
Leikarar reyna oft að sannfæra
sjónvarpsáhorfandann um að
sjónvarpsviðtalið sé eins og að
drekka vatn. Og reyna því eftir
fremsta megni að sýnast eðlilegir
og afslappaðir. Beita þá jafnvel þeim
töktum að klóra sér kæruleysislega í

FÖSTUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

Sheep)

18.25 Geir í Hardtalk (Hardtalk: Geir

18.15

Hrúturinn Hreinn

SJÓNVARPIÐ

Haarde) Breski fréttamaðurinn Stephen
Sackur ræðir við Geir Haarde, fyrrverandi
forsætisráðherra í þættinum Hardtalk á
BBC. (e)

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Útsvar (Akureyri - Fljótsdalshérað)

19.45

Hér eigast við í átta liða úrslitum lið Akureyrar og Fljótsdalshéraðs. Sigmar Guðmundsson og Þóra Arnórsdóttir stýra þættinum.
Dómari og spurningahöfundur er Ólafur
Bjarni Guðnason.
STÖÐ 2

Logi í beinni

21.15 Allt látið flakka (Straight Talk)
Bandarísk bíómynd frá 1992 um konu sem
flytur úr smábæ til Chicago og slær í gegn
sem útvarpsþáttastjórnandi. Aðalhlutverk:
Dolly Parton, James Woods, Griffin Dunne,
Michael Madsen, John Sayles og Teri Hatcher.

21.30

20 Good Years

STÖÐ 2 EXTRA

22.45 Sannar lygar (True Lies) Bandarísk spennumynd frá 1994. Leyniþjónustumaður kemst að því að konan hans heldur fram hjá honum og grípur til sinna ráða.
Aðalhlutverk: Arnold Schwarzenegger, Jamie
Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton og Charlton Heston.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego

18.00 Inside the PGA Tour 2009

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

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

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (252:300)
10.15 Wipeout (4:11)
11.10 Ghost Whisperer (32:44)
12.00 Grey‘s Anatomy (15:17)
12.45 Neighbours
13.10 Wings of Love (6:120)
13.55 Wings of Love (7:120)
14.40 Wings of Love (8:120)
15.35 A.T.O.M.
15.58 Camp Lazlo
16.23 Bratz
16.48 Nornafélagið
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Neighbours
17.58 Friends (14:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.15 Auddi og Sveppi
19.45 Logi í beinni Laufléttur og

18.25 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út í
heimi og skyggnst á bak við tjöldin.
18.55 Spænski boltinn Fréttaþáttur
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir
sig er skoðuð í bak og fyrir.

19.25 FA Cup - Preview Show Hitað
upp fyrir elstu og virtustu bikarkeppni í heimi.
19.55 Enski boltinn Tottenham - Man.
City 4. febrúar 2004. Árni Gautur Arason lék
sinn fyrsta leik með Manchester City og var
ein af hetjum liðsins.
21.40 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á AT&T Park í San Francisco.
22.35 Main Event Sýnt frá World Series
of Poker þar sem mæta til leiks allir bestu og
snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

23.30 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.
00.15 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfuboltanum.

skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar. Hann fær góða viðmælendur í heimsókn og auk þess verður boðið
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.

20.30 Idol - Stjörnuleit (1:14) Idol

21.50

Painkiller Jane

SKJÁREINN

08.00 Draumalandið
10.00 Ghost
12.05 Keeping Up With the Steins
14.00 Night at the Museum
16.00 Draumalandið
18.00 Ghost
20.05 Keeping Up With the Steins

▼

Gamanmynd um ungan dreng sem þarf að
takast á við unglingsárin ásamt því að reyna
að skilja afar torskilda fjölskyldu sína.

22.00 Hostage Spennumynd með
Bruce Willis og Kevin Pollack í aðalhlutverkum.

22.00

Hostage

STÖÐ 2 BÍÓ

00.00
02.00
04.00
06.00

Borat
Assault On Precinct 13
Hostage
The New World

Stjörnuleit er nú haldin í fjórða skipti. Kynnar
eru sem fyrr Simmi og Jói.

21.35 The Last Time Hörkuspennandi og
gráglettinn sálfræðitryllir með Michael Keaton
og Brendan Frasier. Keaton leikur sölumann
sem fellur fyrir unnustu samstarfsfélaga síns.
23.10 Dirty Mögnuð og raunsæ glæpa-

17.30 Everton - Bolton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
19.10 Chelsea - Hull Útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.

mynd með Cuba Gooding Jr. sem fjallar um
spillingu og samsæri í lögreglunni í Los Angeles.

20.50 Premier League World Nýr þátt-

00.45 The Final Cut Áhugaverð og

21.20 PL Classic Matches Everton Liverpool, 2000. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

spennandi vísindaskáldsaga sem gerist í
framtíðinni, þegar yfirvöld hafa náð völdum
yfir minni fólks og upplifun þess á fortíðinni
með nýrri minnisígræðslutækni. Robin Williams leikur klippara sem hefur það vafasama
starf að klippa til lokaútgáfuna af fortíð fólks.

02.20 Saw
04.00 Doom
05.40 Fréttir

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Game Tíví (2:8) (e)
09.25 Vörutorg
10.25 Óstöðvandi tónlist
16.40 Vörutorg
17.40 Rachael Ray
18.25 America’s Funniest Home Videos (7:48) (e)

18.50 Káta maskínan (2:9) (e)
19.20 One Tree Hill (3:24) (e)
20.10 Charmed (21:22) Bandarískir þættir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar örlaganornir. Heillanornirnar þurfa að endurbyggja
orðspor sitt eftir að Billie og Christy fóru illa
með þær. Það er komið að lokauppgjörinu
og barátta góðs og ills nær hámarki.

21.00 The Bachelor (10:10) Brad og
stúlkan sem fékk síðustu rósina ræða opinskátt um sambandið og framhaldið auk
þess sem hann þarf að horfast í augu við
stúlkur sem hann hafnaði.
21.50 Painkiller Jane (2:22) Spennandi þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi.
Jane Vasko er lögreglukona sem boðið er
starf með leynilegri sérsveit sem berst við
hættulegt fólk með yfirnáttúrulega hæfileika.
Aðalhlutverkið leikur Kristanna Loken sem
vakti mikla athygli í myndinni Terminator 3.
22.40 The Dead Zone (9:12) (e)
23.30 Mike Basset England Manager

▼

▼

15.50 Leiðarljós (e)
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Spæjarar (5:26)
17.47 Músahús Mikka (42:55)
18.15 Hrúturinn Hreinn (Shaun the

skegginu, fitla við hárið og láta eins og þeir séu ekki
bara heima hjá sér, heldur líka nývaknaðir og hálfsama um þessa athygli. Þetta má ekki vera tilgerðarlegt eða á röngu kjúi heldur vel útpælt og þaulæft.
Stundum mætti ætla að leikaranum finnist toppnum
náð ef honum tekst að gera sig skiljanlegan fyrir
framan vökulu auga sjónvarpsmyndavélarinnar með
munninn fullan af mat. Þetta bendir hins vegar til
þess að þeir leikarar sem mæta í sjónvarpsviðtöl séu í raun með fyrirfram ákveðið handrit og að í raun séu sjónvarpsáhorfendur
ekki að horfa á þennan leikara ræða um
sín verkefni. Heldur að þetta sé leikari
að leika leikara. Bið ég þá frekar um
stífan og stirðbusalegan, ekki-klórandi-sér eða borðandi Guðna Ágústs.
Það er í það minnsta heiðarlegt.

▼

„Mér finnst brandarar um heimskar
ljóskur ekkert særandi enda er ég
ekki heimsk … og ekki ljóshærð.“
Parton fer með aðalhlutverkið í
kvikmyndinni Allt látið flakka sem
sýnd er í Sjónvarpinu í kvöld.

ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

21.50 PL Classic Matches Liverpool Manchester Utd, 2000.

22.20 WBA - Newcastle Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
00.00 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

Gamanmynd frá 2001 þar sem gert er
stólpagrín að enska landsliðinu í fótbolta
og þjálfun þess. Þegar þjálfari enska landsliðsins fær hjartaáfall í miðri undankeppni
HM er Mike Bassett boðið starfið en aðeins vegna þess að enginn annar vill taka
það að sér. Aðalhlutverkið leikur Ricky Tomlinson. (e)

01.00 Jay Leno (e)
01.50 Jay Leno (e)
02.40 Vörutorg
03.40 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Föstudagsþátturinn Endurtekið á
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.
N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Addi og Sveppi
Stöð 2 kl. 19.15

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.30
Idol-stjörnuleit
Idol-stjörnuleit er án efa vinsælasti skemmtiþáttur Stöðvar
2 frá upphafi. Í kvöld hefur
Idolið göngu sína í fjórða skipti
– skemmtilegra en nokkru sinni
áður. Metþátttaka var í áheyrnarprufurnar á Hilton Nordicahótelinu þar sem ríflega tvö
þúsund skráðu sig til leiks. Í kvöld
verður sýndur fyrsti hluti þessara
frábærra og margumtalaðra
áheyrnarprufna. Í dómnefnd sitja Björn Jörundur Friðbjörnsson, Jón
Ólafsson og Selma Björnsdóttir en þau eiga öll að baki glæstan feril og eru
landsmönnum vel kunn. Það eru að sjálfsögðu þeir félagar Simmi og Jói
sem kynna þættina. Fylgstu með frá upphafi. Hver hlýtur titilinn Idol-stjarna
Íslands árið 2009 og tvær milljónir króna að launum?

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Auddi og Sveppi eru mættir aftur í
gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.
Þeim er ekkert heilagt, komast upp
með allt, láta sig allt varða og svo er
öllu slegið upp í grín.
Gestur strákanna í kvöld er enginn
annar en Geir H. Haarde, fyrrverandi
forsætisráðherra. Strákarnir ræða við
Geir um bankahrunið og fara með
hann í „makeover“ þar
sem hann
reynir
nýjan stíl.

06.38 Morgunvaktin
15.03 Útvarpssagan: Svörtu hestarnir
06.50 Bæn
15.30 Stofukonsert
07.03 Auðlindin
16.00 Síðdegisfréttir
07.30 Fréttayfirlit
16.13 Fimm fjórðu
08.00 Morgunfréttir
17.03 Víðsjá
08.11 Morgunstund með KK
18.00 Kvöldfréttir
08.30 Fréttayfirlit
18.16 Spegillinn
09.05 Óskastundin
18.50 Dánarfregnir
09.45 Morgunleikfimi
19.00 Endurómur úr Evrópu
10.13 Sagnaslóð
20.00 Leynifélagið
11.03 Samfélagið í nærmynd
20.30 Stjörnukíkir
12.00 Fréttayfirlit
21.10 Flakk
12.02 Hádegisútvarp
22.07 Veðurfregnir
12.20 Hádegisfréttir
22.12 Lestur Passíusálma
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
22.17 Litla flugan
13.00 Vítt og breitt
23.00 Kvöldgestir
14.03 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

16.00 Hollyoaks (124:260)
16.30 Hollyoaks (125:260)
17.00 Ally McBeal (11:24)
17.45 The O.C. (8:27)
18.30 20 Good Years (8:13)
19.00 Hollyoaks (124:260)
19.30 Hollyoaks (125:260)
20.00 Ally McBeal (11:24) Gamanþættir
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma.
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og
ástarmál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

20.45 The O.C. (8:27) Stöð 2 Extra og
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá
upphafi. Orange sýsla í Kaliforníu virðist vera
friðsæl paradís þar sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim betur koma
hins vegar leyndarmálin í ljós.

Nýtt

▼

21.30 20 Good Years (8:13) Ferskir
gamanþættir um John Mason og Jeffrey Pyne
sem eru eins og ólíkir og hugsast getur. Það
eina sem þeir eru sammála um er að þeir
eiga tuttugu ár eftir ólifuð og eru staðráðnir í
því að nýta þau til hins ýtrasta.

22.00 The Mentalist (1:22) Patrick Jane
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan
feril að baki við að leysa flókin glæpamál
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.
Þrátt fyrir það er hann ekki í náðinni hjá lögreglunni, ekki síst fyrir það að hafa aflað sér
frægðar sem sjónvarpsmiðill.
22.45 Twenty Four (3:24) Ný ógn steðjar
að bandarísku þjóðinni og heimsbyggðinni
allri og Bauer er að sjálfsögðu sá eini sem er
fær um að bjarga málunum.
23.30 Auddi og Sveppi
23.55 Logi í beinni
00.40 Armed and Famous (4:6)
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Heimastjórn Hrafnaþings kemur
saman: Hallur Hallsson, Ármann Kr. Ólafsson og Jón Kristinn Snæhólm.
21.00 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson,
formaður Jafnréttindafélags Íslands, hefur
umsjón maeð þættinum.
21.30 Grasrótin Guðfríður L. Grétarsdóttir
skoðar pólitískt landslag líðandi stundar.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Jersild
Live 11.35 Aftenshowet 12.05 Aftenshowet 2 .del
12.30 Danmark Ekspeditionen 13.00 Det lille hus
på prærien 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00
DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix
15.00 Boogie Listen 16.00 Amigo 16.30 Shanes
verden 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 X Factor
20.00 TV Avisen 20.30 X Factor Afgørelsen 20.55
Reimers 21.35 Terminator 3. Rise of the Machines
23.15 Min pige vil i nærkontakt

12.15 VM alpint 13.30 Walkabout 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 Slipp naboene løs 16.55
Nyheter på tegnspråk 17.00 Ugleskogen 17.10
Mumfie 17.20 Charlie og Lola 17.35 Lykke er
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30
Norge rundt 18.55 Mesternes mester 19.55 Nytt
på nytt 20.25 Grosvold 21.10 Livvaktene 22.05
Kveldsnytt 22.20 VM-kveld 22.50 Alison Krauss
- countrypop uten grenser

SVT 1
11.05 Debatt 12.15 Alpint 13.30 Harry med pappa i köket 14.00 Antikrundan 15.00
Rapport 15.05 Gomorron Sverige 15.55 Alpint
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 På spåret 20.00 Skavlan 21.00 Den Edsvurna 22.55
Kulturnyheterna 23.10 Mia och Klara 23.40 I
flesta laget 01.40 Sändningar från SVT24

36 stk. í pakka!
HigZeh^ah^cc^]ZaYjgikWV`iZgjYgZeVcY^d\
hii]gZ^chVcY^Z[c^hZb]V[VhiVÂWjcYcVkZg`jc
k^ÂbZÂ[ZgÂ{k¨\jbhÅ`^c\jbbjcc^d\]{ah^!
i#Y#`d`Wa\j!iVcc]daYhWa\jd\bjccWa\j#
HIG:EH>AHi[ajg^cc^]VaYV/6bÅabZiV`gZha%!+b\!'!)ik`agWZchÅa"
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Cdi`jc an[h^ch ]Z[jg Zc\^c {]g^[ { ccjg an[ hZb cdijÂ Zgj hVbib^h#
D[c¨b^ZÂVd[c¨b^ha`k^ÂWg\Â\ZiV`db^Â[ng^gZcZgjV[Vgh_VaY\¨[#
AZhVh`VakVcYaZ\VaZ^ÂWZ^c^c\Vg{jbWÂjbd\[na\^hZÂa^#<Znb^ÂÄVg
hZbWgc]kdg`^c{i^ach_{#
BVg`VÂhaZn[^h]V[^/CdkVgi^h=ZVai]XVgZ#
JbWdÂ{ÏhaVcY^/6giVhVcZ][#!HjÂjg]gVjc^&'V!'&%<VgÂVW¨#

34

13. febrúar 2009 FÖSTUDAGUR

HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?
„Það er … hálfleiðinlegt hvað
íslenskar grúppur virðast lítið
leggja upp úr
íslenska markaðinum. Þær fara
í stúdíó, gera
plötu og hafa síðan ekki metnað
til að fara lengra en niður á
Gauk á Stöng og spila þar tvö
kvöld. Ætli menn séu að hugsa
meira um erlendan markað en
íslenskan?”
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson í viðtali
við Helgarpóstinn í október 1996. „Ætli
ég hafi ekki bara verið að monta mig á
því að Todmobile var að fara í metnaðarfullan túr um landið. Það var kannski
ómaklegt að vega að þeim sem voru að
stefna á erlendan markað og biðst ég hér
með afsökunar á því,“ segir hann nú.
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LÁRÉTT 2. lappi, 6. umhverfis, 8.
aðstoð, 9. síðasti dagur, 11. átt, 12.
hæðnisbros, 14. grín, 16. tveir eins,
17. dýrahljóð, 18. í viðbót, 20. bókstafur, 21. fimur.
LÓÐRÉTT 1. veltingur, 3. verkfæri,
4. móðu, 5. röst, 7. orðsnjall, 10.
hljóð rjúpunar, 13. vefnaðarvara, 15.
skældi, 16. kóf, 19. bókstafur.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. sami, 6. um, 8. lið, 9. gær,
11. sa, 12. glott, 14. spaug, 16. kk, 17.
urr, 18. auk, 20. sé, 21. frár.
LÓÐRÉTT: 1. rugg, 3. al, 4. misturs, 5.
iða, 7. mælskur, 10. rop, 13. tau, 15.
grét, 16. kaf, 19. ká.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1

Richard Holbrooke.

2

2-0 fyrir Íslandi.

3

Grétar Mar Jónsson.

Guffi bílasali stefnir ótrauður á þing
„Hverjum geturðu treyst ef þú
getur ekki treyst bílasalanum
þínum?“ er slagorð Guðfinns
Halldórssonar – Guffa bílasala –
í komandi kosningabaráttu. Maðurinn á bak við slagorðið: Frúin
hlær í betri bíl!, Guffi, ætlar
fram í komandi alþingiskosningum. Fyrir Sjálfstæðisflokkinn að
sjálfsögðu og stefnir á framboð í
Reykjavík.
„Já, ég ætla í framboð. Maður
hefur fengist við Lalla Johns,
Árna Johns, Ólaf Ragnar og allt
þar á milli. Ég hlýt að búa yfir
mikilli reynslu og þekki mannlegt eðli mjög vel. Hef marga
fjöruna gengið og margan sjóinn
sopið,“ segir Guffi fjallbrattur.
Hann segist hafa verið bílasali

nú í rúm fjörutíu
ár. Sem er einsdæmi á Íslandi.
Og segir að tali
einhver illa
um Sjálfstæðisflokkinn
sinn komi
sá ekki að
tómum kofunum. „Það er
harðbannað að

pissa opinberlega án þess að það
séu skilti þar um. Sama er með
þessa menn sem voru gefnar
frjálsar hendur. Það stóð hvergi
að þeir ættu að haga sér
eins og gíraffar. Kannski
má skamma Sjálfstæðisflokkinn fyrir að hafa
sett stóra Machintosh-dós
GUFFI BÍLASALI Gjörþekkir mann-

legt eðli og telur það
ákjósanlegan kost
fyrir þingmann.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LILJA PÁLMADÓTTIR: DRAUMAHEIMILIÐ VEKUR ATHYGLI ÚTI Í HEIMI

Hof Lilju Pálma í Skagafirði
tilnefnt til virtra verðlauna
„Ertu að grínast? En skemmtilegt!“ segir Lilja Pálmadóttir, ábúandi á Hofi í Skagafirði. Hús hennar og eiginmannsins, Baltasars
Kormáks, hefur verið tilnefnt til
Mies van der Rohe-verðlaunanna
í ár. Lilja vissi ekki af tilnefningunni þegar blaðamaður hringdi í
hana en þetta er þó ekki í fyrsta
skipti sem Hof hlýtur tilnefningar
eða verðlaun á alþjóðagrundu arkitektúrs. Verðlaunin eru nefnd eftir
hinum heimsfræga arkitekt Mies
van der Rohe, sem talinn er einn
af frumkvöðlum nútímaarkitektúrs og er þekktastur fyrir stíl sem
kenndur er við „minna er meira“
og kenningar Gustaves Flaubert
um að guð búi í smáatriðunum.
„Þegar lögð er svona mikil
hugsun og alúð í einhverja hönnun þá er þetta kannski bara rökrétt afleiðing af því. Það var hins
vegar aldrei lagt upp með að vera
að gera einhver verðlaunahús
heldur var hugsunin sú að ég vildi
byggja gott hús sem fullnægði
þörfum fjölskyldunnar og væri í
sambandi við náttúruna í kringum sig,“ segir Lilja en húsið var
teiknað og unnið af Studio Granda
í samráði við Lilju. „En svo vönduðum við okkur auðvitað alveg
rosalega og það var ekkert verið
að tjalda til eins vetrar þarna. Við
gáfum okkur góðan tíma í að þaulhugsa þetta allt þar til allir voru
orðnir sáttir, bæði arkitektinn og
ég.“ Hönnun og hugmyndavinna
hússins tók tvö ár og svo var það
tvö ár í smíði en fjölskyldan flutti
inn í það árið 2006.
Sérstök hús á Íslandi vekja oft
athygli ferðamanna og Lilja segir
að nokkuð sé um ásókn fólks að
koma nær og skoða. „Við græðum á því að húsið er þarna norður
í Skagafirði, þannig að það er smá
hindrun í því en jú, það er svolítil
umferð af fólki.“

Bifreiðaeigendur athugið!
Tímareimaskipti.
Bremsuviðgerðir.
Kúpplingsviðgerðir.
Smurþjónusta.

Tímapantanir í síma

5355826

HOF LILJU Í
SKAGAFIRÐI
Heimili Lilju Pálmadóttur og Baltasars Kormáks
hefur verið tilnefnt til
hinna virtu verðlauna
Mies van der Rohe. Arkitektinn Steve Christer, til hægri,
teiknaði húsið í samráði við Lilju.
Hún segist ánægð með þennan
heiður og viðurkennir að húsið
veki athygli ferðamanna.

340 hús víðs vegar um Evrópu
eru tilnefnd til verðlaunanna en
síðar í vor verður tilkynnt um
hvaða hús komast í lokagrúppuna. Lilja segir að húsið eigi sannarlega skilið að komast alla leið.
„Arkitekt þess, Steve Christer, hjá
Studio Granda, er súperarkitekt.“
Studio Granda hefur áður fengið
tilnefningar til verðlaunanna en
Steve Christer, eigandi stofunnar

og aðalhönnuður hússins, segir að
húsið hafi vakið mikla athygli víðs
vegar að úr heiminum. „Ég er nú
hálfhissa, verð ég að segja, á þessum miklu viðbrögðum við Hofi
því við höfum síður en svo flaggað því og svo er það ágætlega falið
fyrir norðan. Hins vegar virðist
heimasíðan okkar vera vel vöktuð
af spekúlöntum og þar hafa þeir
fundið húsið.“
juliam@frettabladid.is

fyrir framan lítið barn og segja
að hann megi bara taka einn
mola á viku. Verði að duga fram
að jólum,“ segir Guffi og bregður
fyrir sig líkingamáli.
Helsta baráttumál Guffa er að
skuldir almennings verði afskrifaðar. „Það verður að binda snöggan enda á þetta ástand sem er á
heimilunum. Leggja af verðtryggingu, skila auðlindum aftur
til fólksins. Ég er eindreginn
andstæðingur kvótakerfisins og
algert skilyrði er að við göngum
ekki í Evrópubandalagið,“ segir
Guffi bílasali sem stefnir ótrauður á þing. „Ef ég get ekki selt
sjálfan mig, þá get ég ekki selt
bíla. Og það get ég. Það liggur
fyrir.“
- jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI
Einhver besti söngvari landsins fyrr
og síðar hlýtur að teljast
Engilbert Jensen en
hann þykir ekki síður
snjall fluguhnýtingameistari. Óvænt var
fluguhnýtinganámskeið sem hann
ætlaði að
halda í
vikunni hjá
Stangveiðifélagi Akureyrar slegið af.
Eðli málsins eru fluguhnýtingamenn
nurlarar og kom babb í bátinn þegar
þeir hnýtarar fyrir norðan komust
að því hvað sérfræðiþjónusta
meistarans kostaði, eða fimmtíu
þúsund krónur, og þegar við bættist
uppihald, gisting og flug reyndist
þetta fluguveiðimönnum á Akureyri
óyfirstíganlegur hjalli.
Nokkur endurnýjun verður á þingliðinu þó ekki verði hún eins mikil
og margur hefði haldið í
ljósi hrunsins eins og
sjá má á bloggsíðu
stjórnmálafræðingsins
Einars Mar Þórðarsonar. En ýmsir nýir eru
orðaðir við framboð
og þannig
hefur hópur
myndast á
netinu sem vill skora á Helgu Völu
Helgadóttur, lögfræðinema og
leikkonu, að fara fram í Norðvesturkjördæmi og stefna þá á 2. sæti á
lista Samfylkingar.
Kannski býður ástandið upp á grátt
grín, í það minnsta metur Kristján
Möller samgönguráðherra það svo
en hann var veislustjóri á þorrablóti
í Kolbeinsstaðahreppi um helgina.
Menn tóku eftir því að Kristján gerði
stólpagrín að vinstri grænum samverkamönnum sínum í ríkisstjórn,
einkum Kolbrúnu Halldórsdóttur umhverfisráðherra. Kristján
sagði meðal annars að
Kolbrún hefði verið
spurð hvort það
væri líf á tunglinu
og hún svarað eftir
nokkra umhugsun: Jú,
þeir kveikja alltaf ljós á
kvöldin.
- jbg

Geirmundur á 101-þorrablóti
Hið árlega þorrablót Sindra og
Stjúra verður haldið á Prikinu í
kvöld fyrir luktum dyrum. Blótið, sem kallast Lopapeysan, byrjar á frumsömdu leikriti og eftir
það verður snæddur þorramatur
undir harmonikkuleik Reynis Jónassonar. Sjálfur Geirmundur Valtýsson treður síðan upp og heldur
uppi alvöru þorrastemningu.
„Ég og vinur minn sátum á kaffihúsi fyrir þremur árum og okkur
fannst báðum leiðinlegt að okkur
væri ekki boðið á neitt skemmtilegt þorrablót,“ segir Sindri Kjartansson kvikmyndagerðarmaður.
„Við ákváðum að halda eitt slíkt og
buðum fólki í kringum okkur. Við
eigum óhemju marga vini og þarna
hafa mætt hátt í hundrað manns í
hvert skipti.“
Sindri segir að þorrablótið sé
ávallt mjög vel útilátið og ber
þar hæst súr hvalur sem hann er
sérlega hrifinn af. „Það er allt-

af dálítið erfitt að redda honum.
Ég gæti borðað súran hval allan
veturinn.“
Hann segir að uppátækið hafi
vakið mikla lukku hjá vinum
sínum, sem flestir búa í 101
Reykjavík, og er það þegar orðinn
fastur liður í tilveru þeirra. „Það
er gaman að sjá hvað allir detta
í sama gírinn, einhvers konar
þorragír. Það eru allir farnir að
öskra „Öxar við ána“ og „Nú er
frost á Fróni“ og bara brosandi
allan hringinn.“
Þorrablótið stendur yfir
frá 19 til tvö um nóttina og
eftir það verður Prikið
opnað almenningi.
- fb
VEGLEGT ÞORRABLÓTGeir-

mundur heldur uppi
alvöru þorrastemningu fyrir Sindra
Kjartansson og
vini í kvöld.
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BAKÞANKAR
Þórgunnar
Oddsdóttur

Hörkutól og
sætar píur

Lokadagur 14 feb.

S

tundum slysast ég til að halda að
hlutverk kynjanna séu ekki eins
skýrt afmörkuð og þau voru áður
fyrr. Mér hefur jafnvel dottið í hug
að stelpum og strákum séu allir
vegir færir óháð kynferði og að litlar telpur geti orðið súpermann ef
þær bara vilja. Reglulega ná markaðsöflin þó að vekja mig upp af
þessum útópísku draumórum. Það
gerist til dæmis iðulega á þessum
árstíma þegar öskudagsbæklingar dótabúðanna taka að streyma
inn um bréfalúguna. Þá man ég
að heimurinn enn þá svart/hvítur
(eða ætti ég að segja blá/bleikur) í
huga markaðsaflanna og skilaboðin
skýr: Stelpur eiga að vera sætar og
strákar eiga að vera hörkutól.

EINN slíkur bæklingur mætti mér
í forstofunni í síðustu viku merktur
Toys R us. Þetta var kynjaskiptur
bæklingur þannig að á einni opnu
voru strákabúningar og á þeirri
næstu stelpubúningar. Strákarnir
gátu valið um alls konar karlmannlega hetjubúninga fyrir öskudaginn. Þarna voru Starwars-karlar með geislasverð, riddarar með
alvæpni, kúrekar, sjóræningjar,
löggur, ökuþórar og ofurhetjur á
borð við súpermann og leðurblökumanninn að ógleymdum Ben 10
sem ég hef ekki hugmynd um hver
er. Sem sagt vopnaðir töffarar upp
til hópa.

ÚRVALIÐ var öllu einsleitara á
pastelbleikri opnunni sem sýndi
stelpubúninga. Þar voru óteljandi
prinsessur og álfadísir innan um
nokkrar dansandi klappstýrur og
brosandi Bratz-dúkkur. Ófrýnilegar nornir og önnur háskakvendi
voru víðs fjarri og meira að segja
Lína langsokkur, sterkasta stelpa
í heimi, virkaði eins og litli ljóti
andarunginn innan um allar þessar
sykursætu þokkagyðjur.

Ifö Cornette sturtuklefi
80x80 cm.
Verð áður kr. 130.960,-

afsl. af öllum innréttingum

AUÐVITAÐ hefði mig dauðlangað í
svona prinsessukjól fyrir 20 árum.
Þeir fengust bara ekki þá. Mig
minnir líka að það hafi þótt ferlega
hallærislegt að vera í keyptum
búningi og núna í miðri efnahagskreppunni hlýtur það að þykja enn
hallærislegra. Blankir og atvinnulausir foreldrar sitja eflaust sveittir við saumavélarnar þessa dagana
til að uppfylla óskir barna sinna um
öskudagsbúninga. Útkoman verður
spennandi því ólíkt úrvalinu í dótabúðunum er hugmyndaflugi barnsins engin takmörk sett og það er í
góðu lagi að bregða sér í hlutverk
hins kynsins.

Fylgihlutir fyrir baðherbergi frá kr. 500,Mora Inxx

handlaugartæki
Verð áður kr. 77.052,-

Verð nú kr. 35.990,-

ÞAÐ

fannst alla vega drengnum
sem ég hitti um daginn og var að
leita sér að hvítri hárkollu. Hann
ætlar nefnilega að vera Jóhanna
Sigurðardóttir á öskudaginn. Með
geislasverð.

Verð nú kr. 74.900,90x90 cm.
verð áður kr. 139.031,Verð nú kr. 79.900,-

Sphinx upphengt
salerni og Geberit kassi
Verð áður kr.104.721,-

Verð nú kr. 54.900,-

Mora FMM
handlaugartæki
Verð áður kr. 14.939,-

Verð nú kr. 10.990,GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 13. febrúar, 44. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

9.29
9.23

Hádegi

Sólarlag

13.42
13.27

17.56
17.32

Heimild: Almanak Háskólans

Tilboðið gildir
meðan birgðir endast.

20 % afsl. af öllum vörum í verslun

Opið virka daga frá 8 -18 laugardaga frá 10 -15
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi
Baldursnesi 6 • Akureyri
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