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„Mig var búið að langa í þessa kaffivél í mörg ár og fékk hana svo í afmælisgjöf þegar ég varð þrítug. Hún er búin að ferðast með mér milli landa og mér þykir voða vænt um hana. Ekki síst vegna þess að ég er algerlega á því að kaffibolli getiverið fullur af ást “ se i SDö

mjólk í rúmið,“ segir Sigríður Dögg brosandi. „Það hjálpar til við að takast á við daginn sem fram undan er að byrja á góðum kaffi-bolla sem er barmafullur af ást.“  Sest Valdimar þá á rúmbríkimeð sin b

frá því að þau voru lítil og ef við setjum Ribena-saft út í verður það alger sparidrykkur,“ lýsir Sigríð-ur Dögg. „Steingerður Ólafsdóttirvinkona mín g f

Barmafullur bolli af ást
Kaffi er hressandi og sódavatn svalar. Tæki sem töfra fram þessa drykki eru í miklum metum á heimili 

Sigríðar Daggar Auðunsdóttur, forstöðumanns kynningarmála í Mosfellsbæ, og bæði eiga þau sér sögu.

„Það er rosalega gott að fá sér kaffi og sóda-
vatn saman,“ segir Sigríður Dögg og stillir sér 
upp við uppáhaldsgræjurnar í eldhúsinu. FRÉTTAB
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KJÚKLINGAVÆNGIR  í grillsósu er fyrirtaks fingramatur í heimboðum og veislum. Vængirnir eru baðaðir í sósu, þeim stungið inn í ofn og borðaðir með sósu af einhverju tagi, en fersk jógúrtsósa hentar einkar vel með slíkum mat.
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VEÐRIÐ Í DAG

SIGRÍÐUR DÖGG AUÐUNSDÓTTIR

Fær barmafullan kaffi-
bolla af ást í rúmið
• heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Íslenska heyið gott
Sveinn Ragnarsson, 

lektor við Háskól-
ann á Hólum, ver 
doktorsritgerð í 
fóðurfræði hesta.
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is

Fjögurra stjörnu 
Faust-sýning
Uppfærsla Vestur-
ports á Faust fær 
góða dóma.

MENNING 18

ÁSGEIR GUNNAR ÁSGEIRSSON

Hrellir liðsfélagana 
með bornum
Miðjumaður FH orðinn tannlæknir

FÓLK 26

FÓLK „Við viljum sýna að við erum 
ekki öll slæmar manneskjur,“ segir 
Litháinn Algirdas Slapikas. Hópur 
fólks hefur stofnað Íþróttafélag 
Litháa á Íslandi sem hefur það að 
markmiði að gefa ungum sem öldn-
um tækifæri til íþróttaiðkana og að 
aðstoða innflytjendur við að aðlag-
ast íslensku samfélagi. „Vegna 
allra þessara neikvæðu frétta í 
blöðunum þá er þetta eitthvað sem 
við viljum að sjálfsögðu að bæti 
ímynd innflytjenda, sem fáeinir 
einstaklingar hafa skemmt,“ segir 
Algirdas, sem er formaður félags-
ins. Um 1.500 Litháar eru búsettir 
á Íslandi.  - fb / sjá síðu 26

Vilja bæta ímynd innflytjenda:

Litháar stofna 
íþróttafélag

ALGIRDAS SLAPIKAS Formaður Íþrótta-
félags Litháa vill bæta ímynd innflytj-
enda á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÓÞOLINMÓÐIR KYLFINGAR Þessir kylfingar tóku forskot á sæluna og nýttu veðurblíðuna í gær til að spila golf á iðjagrænum vell-
inum á Korpúlfsstöðum. Nokkrir mánuðir eru í að golfvellir landsins opni en nokkrir klúbbar hafa þó staðið fyrir mótum í vetur.   

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Bakkavör mun í dag óska 
eftir heimild til að leita nauðasamn-
ings við lánardrottna. Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins hafa 
kröfuhafar rúmlega 70 prósenta 
skulda félagsins þegar samþykkt 
innihald nauðasamningsins.

Í frumvarpi að nauðasamningn-
um, sem Fréttablaðið hefur undir 
höndum, er gert ráð fyrir að engar 
afskriftir verði á skuldum Bakka-
varar. Hins vegar verður gjalddög-
um á lánum frestað þannig að þau 
verði að fullu greidd með vöxtum 
um mitt ár 2014 – eða eftir fjögur 
og hálft ár.

Um gríðarlegar fjárhæðir er að 
ræða því móðurfélag Bakkavarar 

skuldar lánardrottnum um 62,5 
milljarða króna. Íslenskir lífeyris-
sjóðir eru þar fremstir í flokki.

Stofnendum og aðaleigendum 
Bakkavarar, bræðrunum Lýði og 
Ágústi Guðmundssyni, er ætlað að 
stýra félaginu áfram. Gangi áætl-
unin eftir munu bræðurnir fá að 
skrifa sig fyrir 25 prósenta hlut 
í Bakkavör á árinu 2014. Verður 
þá miðað við að gengi bréfanna sé 
1,0. Kröfuhafarnir fá hins vegar 
þegar í stað 26,67 prósenta hlut í 
félaginu. Á móti þeim hlut reikn-
ast 784 milljónir króna af skuld-
um Bakkavarar, eða um 1 pró-
sent af heildarskuldum félagsins. 
Í þeim viðskiptum reiknast hluta-

bréfin á genginu 1,0. Kröfuhafar 
geta eignast enn stærri hlut gangi 
greiðsluáætlunin ekki eftir. Að 
öðru leyti halda núverandi hluthaf-
ar í Bakkavör hlut sínum. Félagið 
verður skráð úr Kauphöllinni þar 
til rekstraráformin eru orðin að 
veruleika.

Samkvæmt frumvarpinu til 
nauðasamningsins fela tvær mis-
munandi leiðir varðandi hlutafjár-
eign kröfuhafanna í Bakkavör það 
sama í sér. „Hver sem uppgjörsað-
ferðin verður munu lánardrottnar 
fá í hendur verðmæti sem jafngilda 
fjárhæð samningskrafna þeirra á 
hendur Bakkavör (100%),“ segir í 
frumvarpinu.   - gar

Bakkavör greiði allt 
en fresti gjalddögum
Nauðasamningar gera ráð fyrir að bræðurnir Lýður og Ágúst Guðmundssynir 
stýri Bakkavör áfram. Gjalddagar lána færast til ársins 2014. Þá eiga lánin að 
greiðast að fullu. Gangi þetta eftir geta bræðurnir eignast fjórðung í félaginu.
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Stöku skúrir eða él   um sunnan- 
og vestanvert landið en nokkuð 
bjart norðaustan- og austanlands.  
Vægt frost inn til landsins en frost-
laust með ströndum. 

VEÐUR 4

Góð ráð dýr
Aukinn sáttatónn á öllum sviðum 
samfélagsins er grundvallarþáttur 
í efnahags- og samfélagslegri 
uppbyggingu landsins, segir 
Finnur Oddsson í pistli sínum.

Í DAG 12

SAMGÖNGUR Undirbúningur samgöngumiðstöðvar 
í Vatnsmýri hefur gengið vel síðustu daga. Þó er 
alls óvíst hvenær framkvæmdir hefjast.

Enn á eftir að ganga frá samningum við flug-
félög og rútufélög um að leigja aðstöðu í húsinu. 
Þá á eftir að hanna húsið og ganga frá skipulagi.

Þetta segir Ólafur Sveinsson, verkefnastjóri 
samgöngumiðstöðvar og stjórnarformaður 
Flugstoða. Að auki hafi ekki verið gengið frá 

fjármögnun hússins, í gegnum lífeyrissjóði. „Það 
er of mikill efi í þessu til að segja mikið meira 
að svo stöddu,“ segir Ólafur.

Hann treystir sér því ekki til að meta hversu 
langan tíma slík bygging tæki, en miðað 
við aðalskipulag Reykjavíkur og forsendur 
samgöngu yfirvalda verður ekki hægt að nota 
Reykjavíkurflugvöll til innanlandsflugs eftir 
árið 2016.   - kóþ

Fátt í hendi um framkvæmdir við Reykjavíkurflugvöll, segir verkefnastjóri:

Samgöngumiðstöð enn í bið

Strákarnir klárir á EM
Guðmundur 
Guðmundsson 
hvíldi lykilmenn í 

tíu marka tapi 
fyrir Frökkum 
í lokaleiknum 

fyrir EM.
ÍÞRÓTTIR 20

HAÍTÍ Talsmaður Sameinuðu þjóð-
anna, Elisabeth Byrs, segir að 
fólk sé enn á lífi í byggingunum 
sem hrundu í jarðskjálftanum 
á Haítí. Reiknað sé með að það 
geti lifað í sex daga í rústunum. 
Sá tími rennur einmitt út í dag.

Íslenska björgunarsveitin 
fór í gær ásamt breskri sveit 
og sveit frá Katar í gær til 
borgarinnar Léogane sem er 
við upptök stóra skjálftans. „Við 
ætlum að tryggja að það sé búið 
að fullleita í þessari borg seinni 
partinn á morgun [í dag]. Við 
leitum einna helst á stöðum þar 
sem enn heyrist í fólki innan í 
rústunum,“ sagði Grétar Rafn 
Ólafsson, stjórnandi hjá íslensku 
sveitinni, síðdegis í gær.  - fb / - gar 

Hjálparstarfið á Haítí:

Yfir 70 bjargað 
úr rústunum
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Glæný Línuýsa Glæný Línuýsa 
-úr Jökuldýpi-úr Jökuldýpi

Kinnar og GellurKinnar og Gellur
-nýjar og nætursaltaðar--nýjar og nætursaltaðar-

Sjósiginn fi skur, RoðlausSjósiginn fi skur, Roðlaus
-frá Bolungarvík.-frá Bolungarvík.

BAGDAD, AP Írakinn Ali Hassan 
al-Majid, eða Efnavopna-Ali eins 
og hann er kallaður, hefur verið 

dæmdur til 
dauða í fjórða 
sinn. Í þetta 
sinn var hann 
dæmdur til 
hengingar 
fyrir að fyrir-
skipa gasárás 
á Kúrda árið 
1988 þegar 
rúmlega fimm 

þúsund manns fórust. Ali, sem er 
frændi Saddams Hussein fyrrum 
Íraksforseta, hefur þrívegis áður 
verið dæmdur fyrir glæpi gegn 
mannkyninu í Írak. Síðustu þrír 
dómarnir hafa ekki náð fram 
að ganga, meðal annars vegna 
þess að þeir Kúrdar sem lifðu af 
gasárásina vildu að sínar raddir 
fengju að heyrast í málinu gegn 
Ali. Fögnuðu þeir mjög þegar 
dómurinn yfir Ali var kveðinn 
upp. - fb

Írakinn Efnavopna-Ali:

Fékk fjórða 
dauðadóminn

EFNAVOPNA-ALI

LÖGREGLUMÁL Alls komu 102 mál á 
borð lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu aðfaranótt laugardags. 
Að sögn lögreglunnar er þetta 
í hærri kantinum, sérstaklega í 
janúarmánuði sem er yfirleitt 
frekar rólegur. Tveir menn voru 
gripnir glóðvolgir við innbrot á 
heimili á Skúlagötu laust eftir 
miðnætti. Annar er á sextugs-
aldri en hinn á fertugsaldri. Fimm 
umferðaróhöpp urðu um nóttina 
og lítils háttar meiðsl urðu  á 
fólki þegar tvær bifreiðar skullu 
saman á gatnamótum Laugavegar 
og Snorrabrautar. Þrír ökumenn 
voru einnig teknir grunaðir um að 
aka undir áhrifum fíkniefna.  - fb 

Aðfaranótt laugardags:

102 mál á borð 
lögreglunnar

SLYS Tvær stúlkur um tvítugt slös-
uðust þegar bíllinn sem þær voru 
í valt vestan við Grundarfjörð 
seinni partinn í gær. Að sögn lög-
reglunnar á Grundarfirði er mik-
illi hálku á veginum um að kenna 
að slysið varð. 

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
sótti stúlkurnar eftir að hafa 
komið til móts við sjúkrabíl á 
Kaldárbakkaflugvelli, vestan við 
Eldborgarhraun. Báðar stúlkurn-
ar voru með meðvitund þegar 
þyrlan kom og sótti þær og flutti á 
Landspítalann í Fossvogi.  - fb 

Bílvelta við Grundarfjörð:

Þyrla sótti tvær 
ungar stúlkur

FLUTTAR Á SJÚKRAHÚS Þyrla Landhelgis-
gæslunnar sótti tvær stúlkur um tvítugt 
vestur á land í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÚKRAÍNA, AP Viktor Janúkovitsj, 
leiðtogi stjórnarandstöðunnar 
í Úkraínu, mun samkvæmt 
útgönguspám bera sigurorð af 
forsætisráðherranum Júlíu Tímo-
sjenko í fyrstu umferð forseta-
kosninganna þar í landi. Talið er 
að þeir tveir muni etja kappi um 
forsetaembættið í næsta mánuði. 
Núverandi forseti, Viktor Júst-
sjenko, hefur aftur á móti helst 
úr lestinni og er aðeins með um 
sex prósent atkvæða. Janúkovitsj 
hafði verið afskrifaður eftir for-
setakosningarnar árið 2004 þegar 
hæstiréttur Úkraínu ógilti sigur 
hans vegna kosningasvindls en 
hefur nú komið sterkur til baka. - fb  

Forsetakosningar í Úkraínu:

Janúkovitsj í 
efsta sætinu

VIÐSKIPTI Stjórnendum Vestia, eign-
arhaldsfélagi Landsbankans, var 
kunnugt um fjölskyldutengsl Sig-
urðar Arnars Sigurðssonar, nýráð-
ins forstjóra Húsamiðjunnar, við 
Hannes Smárason, fyrrverandi for-
stjóra FL Group, og leituðu ítarlegra 
upplýsinga um fjárhagsstöðu hans 
áður en Sigurður var ráðinn til að 
taka við forstjórastólnum í síðustu 
viku. 

Hannes, sem er bróðursonur Sig-
urðar, átti um tíma tæpan tuttugu 
prósenta hlut í Húsasmiðjunni í 
gegnum félagið Primus. SPV, dóttur-
félag Byrs, gekk að veðum í félaginu 
vorið 2008. 

Sigurður er reynslubolti í smá-

sölugeiranum en hann vann náið 
með Jóni Helga Guðmundssyni, eig-
anda Kaupáss og stofnanda Byko, á 
árunum 1997 til 2006 og var forstjóri 
Kaupáss frá 2004. Á sama tíma var 
Hannes giftur dóttur Jóns.  

Áður en Sigurður tók sæti í stjórn 
Húsasmiðjunnar var hann sjálfstætt 
starfandi ráðgjafi, meðal annars 
fyrir matvælafyrirtæki Hannesar 
í Bretlandi. 

Vestia tók Húsasmiðjuna yfir í 
október í fyrra. Ekki stendur til að 
selja hana á næstu mánuðum. „Þegar 
að því kemur verður það gert í sam-
ræmi við starfsreglur Vestia um opið 
tilboðsferli,“ segir Steinþór Baldurs-
son, framkvæmdastjóri Vestia. - jab  

Bakgrunnur nýs forstjóra Húsasmiðjunnar var skoðaður í þaula fyrir ráðningu:

Verður seld í opnu tilboðsferli

SIGURÐUR ARNAR Nýr forstjóri Húsa-
smiðjunnar hefur víðtæka reynslu í 
smásölugeiranum. FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND

Vill styrkja íslensku sveitina
Íslenska björgunarsveitin á Haítí ætti 
að fá þá peninga sem Rauði kross 
Færeyja hefur safnað vegna hamfar-
anna þar. Þetta segir Jákup Símun 
Simonsen, bæjarfulltrúi í Þórshöfn, í 
viðtali við Sósíalinn.

FÆREYJAR

Ívar, maður sér ykkur þá ekk-
ert á Grand Rokk?

„Við höfum einu sinni spilað á 
Grand Rokk en nei, það er ekkert 
fram undan þar.“

Ívar Björnsson er í hljómsveit sem 
nýverið gaf út sína fyrstu plötu. Sveitin 
heitir Nolo.

Bílvelta á Reykjanesbraut
Bílvelta varð á Reykjanesbraut austan 
við Grindavíkurveg rétt fyrir klukkan 
ellefu í gærmorgun. Sjúkrabíll var 
kallaður á staðinn og var einn fluttur 
á sjúkrahús. Talið er að meiðslin hafi 
verið minni háttar. Töluverð hálka var 
á veginum þegar slysið varð.

LÖGREGLUFRÉTTIR

EFNAHAGSMÁL Íslensk stjórnvöld knýja nú á stjórn-
völd á Norðurlöndunum um að þau skýri hvort þau 
vilji lána Íslendingum fé eður ei. Svo segja heimildir 
blaðsins úr Stjórnarráðinu.

Sem kunnugt er hafa Norðmenn verið vilj-
ugastir til að lána þjóðinni eftir synjun 
Ólafs Ragnars Grímssonar forseta á 
staðfestingu Icesave-laga. Svíar hafa 
hins vegar lagst gegn því. Svör Dana 
og Finna munu vera loðnari. 

Ekki hefur náðst í Jóhönnu Sigurðar-
dóttur forsætisráðherra til að útskýra 
hvað hafi gefið henni tilefni til 
að lýsa yfir bjartsýni um 
að það gæti tekist að fá 
Breta og Hollendinga 
að samningaborðinu. 

Samstarfsfólk henn-
ar vill þó meina að 
hún hafi vísað til 
þess að samstaða um 
Icesave myndi nást 
innanlands. Að því 

gefnu hefðu erlendir viðsemjendur meiri ástæðu til 
að halda að hægt væri að semja um málið endanlega. 

Orð framsóknarkonunnar Sivjar Friðleifsdóttur 
á Bylgjunni í gær, um að „miklu betri samningur“ 
þyrfti að koma til svo hætt yrði við þjóðaratkvæða-

greiðslu hafa ekki aukið vonir 
stjórnarliða um samstöðu meðal 

flokkanna.
Þrátt fyrir umrædda þörf á 

samstöðu hafa formenn flokk-
anna ekki hist um helgina.  - kóþ

Ekkert fundað um Icesave meðal formanna flokkanna um helgina:

Ræða nú við Norðurlöndin

FORYSTUFÓLK RÍKISSTJÓRNAR 
Viðmælendur blaðsins úr 
Stjórnarráðinu telja sam-
stöðu allra flokka um Ice-
save vera forsendu þess 

að Bretar og Hollending-
ar vilji setjast enn á ný 
að samningaborðinu.

ATVINNUMÁL Lögmannafélag 
Íslands segir mikla fjölgun lög-
manna leiða til hættu á að upp-
lýsingar um hugsanleg gjaldþrot 
og refsidóma félagsmanna berist 
félaginu ekki. Því þurfi að heim-
ila að samkeyra upplýsingar úr 
gagnabönkum.

Í bréfi til Persónuverndar bend-
ir Lögmannafélagið á að félagið 
eigi að fylgjast með því að lögmað-
ur uppfylli ávallt skilyrði laganna 
fyrir lögmannsréttindum. Þetta 
varðar meðal annars það að bú 
lögmanns hafi ekki verið tekið 
til gjaldþrotaskipta og að hann 
hafi óflekkað mannorð, að sjálf-
stætt starfandi lögmenn hafi gilda 
ábyrgðartryggingu og sérstakan 
fjárvörslureikning í viðurkenndri 
bankastofnun til að varðveita fé 
skjólstæðinga.

Lögmannafélagið segir að 
félagsmönnum hafi fjölgað um sex-
tíu prósent á tíu árum. Lögmenn 
og dómarar þekki nú síður deili á 
lögmönnum en áður og því hætta 
á að nauðsynlegar upplýsingar um 
gjaldþrot eða refsidóma lögmanna 
berist félaginu ekki og að upp hafi 
komið slík tilvik. Handvirkt eftir-
lit með félagsmönnum sé orðið nær 
óframkvæmanlegt.

„Til að tryggja betur lögbund-
ið eftirlit félagsins með lögmönn-
um telur stjórn þess mikilvægt að 
kanna hvort samkeyra megi, með 
reglulegu millibili, ýmsar opinber-
ar upplýsingar, sem og viðskipta-
upplýsingar einkafyrirtækja, 
við lista lögmannafélagsins yfir 
skráða félagsmenn. Þær upplýs-
ingar sem hér um ræðir eru meðal 
annars upplýsingar úr sakaskrá, 
skrá Lánstrausts hf. um gjaldþrot 

lögmanna, skrár íslenskra vátrygg-
ingafélaga um gildar starfsábyrgð-
artryggingar lögmanna á hverjum 
tíma og loks upplýsingar viðskipta-
banka og sparisjóða um skráða 
fjárvörslureikninga lögmanna,“ 
segir í erindi Lögmannafélagsins.

Í svari Persónuverndar segir að 
gæta þurfi þess að persónuupplýs-
ingarnar séu fengnar í yfirlýstum, 
skýrum og málefnalegum tilgangi 
og ekki unnar frekar í öðrum og 
ósamrýmanlegum tilgangi. Sömu-

leiðis að þær séu nægilegar, við-
eigandi og ekki umfram það sem 
nauðsynlegt sé.

Persónuvernd segir að sú vinnsla 
persónuupplýsinga sem Lög-
mannafélagið lýsir geti stuðst við 
lagaheimildir og býðst til að svara 
frekari spurningum varðandi það. 
„Þó skal tekið fram að áður en slík 
svör eru veitt er æskilegt að veitt-
ar verði frekari skýringar á því 
hvernig umræddri vinnslu verður 
hagað.“  gar@frettabladid.is

Vilja samkeyra gögn 
um stöðu lögmanna
Lögmannafélagið segir ógjörning að fylgjast með því handvirkt hvort lögmenn 
uppfylli á hverjum tíma skilyrði til starfa og vill samkeyra gögn frá trygginga-
félögum, Lánstrausti og úr sakaskrá. Persónuvernd tekur jákvætt í þá beiðni.

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Mikil fjölgun lögmanna á stuttum tíma hefur að sögn 
Lögmannafélags Íslands leitt til þess að þeir sjálfir og dómarar þekki síður deili hver 
á öðrum miðað við það sem áður var. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS
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EMC CX4-120 Dell Poweredge 
R300 

Dell EMC AX4-5 Dell 5110 litalaser
prentari

Dell 23" Pro
LCD skjár

Dell Latitude™ 
E6400

Góður alhliða netþjónn. 
Einn fjögurra kjarna 
Intel Xeon 5000 örgjörvi. 
Tveir SAS eða SATA 
diskar. Allt að 24GB 
vinnsluminni.

Hraðvirkur hágæða 
nettengjanlegur prentari 
fyrir stærri sem smærri 
vinnuhópa.

Einföld og hentug SAN 
gagnageymsla. Fáanleg 
bæði í iSCSI og FC útgáfum. 
Stækkanleg í 60 diska, SAS
 eða SATA.

Hönnuð fyrir atvinnulífið 
til að hámarka afköst, 
hlaðin nýjungum, 
áreiðanleg og örugg.

Öflug og skalanleg SAN 
gagnageymsla. Tvær 
stýrieiningar með 4 FC 
og iSCSI  tengi. Stækkanleg
 í allt að 120 diska. 

Vandaður skjár í góðri 
stærð með fjölda 
tengimöguleika.

Öflugur og áreiðanlegur netþjónn frá Dell eykur skilvirkni 
og tryggir gagnaöryggi fyrirtækisins. 
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HJÁLPARSTARF „Við heitum því að 
senda þúsundir kassa til viðbót-
ar,“ segir Jón Ólafsson, eigandi 
vatnsverksmiðjunnar í Ölfusi 

sem þegar 
hefur sent þrjú 
tonn af íslensku 
vatni á flösk-
um til hamfara-
svæðanna á 
Haítí.

„Kassarnir 
með vatninu 
voru meðal 
þeirra fyrstu 

sem bárust og voru fluttir af 
íslensku alþjóða björgunarsveit-
inni,“ segir í tilkynningu frá Ice-
landic Water Holdings ehf. sem 
rekur vatnsverksmiðjuna. Í til-
kynningunni kemur einnig fram 
að enn meira af vatni frá fyrir-
tækinu átti að berast um helgina 
til Haítí með flugvélum Banda-
ríkjahers.  - gar

JÓN ÓLAFSSON

Vatnsverksmiðjan í Ölfusi:

Íslenskt vatn til 
fólksins á Haítí

DÓMSMÁL Byr hefur höfðað 
skuldamál á hendur eignarhalds-
félaginu Exeter Holding vegna 
láns upp á 1,1 milljarð sem spari-
sjóðurinn veitti félaginu á haust-
dögum 2008 og komið er í vanskil. 

Féð notaði Exeter til að kaupa 
stofnfjárbréf í Byr, meðal annars 
af MP Banka og stjórnarmönnum 
í Byr. 

Sérstakur saksóknari hefur 
þessi viðskipti til rannsókn-
ar vegna gruns um markaðs-
misnotkun og umboðssvik.

Málið var tekið fyrir í fyrsta 
sinn í Héraðsdómi Reykjavíkur á 
föstudag. Framhaldi þess var þá 
frestað fram í mars. - sh

Umdeild skuld í innheimtu:

Byr sækir að 
Exeter Holding

NOREGUR Tvær norskar konur 
fundu fyrir tilviljun 55 ára gaml-
an Þjóðverja, sem hafði legið far-
símasambandslaus á fjalli í þrjár 
vikur.

Þjóðverjinn hafði lagt af stað 
í skíðaferð á annan í jólum en 
féll strax fyrsta daginn og braut 
ökkla. Hann komst í fjallakofa 
sem hann sá á staðsetningartæki 
að væri í 600 metra fjarlægð.

Þar fann hann matarbirgðir og 
gas til hitunar, en hvort tveggja 
var á þrotum þegar konurnar 
fundu hann. Þær náðu farsíma-
sambandi á nálægum tindi og 
skömmu síðar birtist þyrla sem 
flutti manninn verulega þrekað-
an til byggða þar sem hann fékk 
læknishjálp. - gb

Þjóðverji týndur í Noregi:

Þrjár vikur fót-
brotinn á fjalli

DANMÖRK Sjálfsöruggir bílstjórar, 
sem telja sig aka varlega en eru 
blindir á hættur í umferðinni, 
valda fleiri slysum í umferðinni 
en áður hefur verið talið.

Þetta er helsta niðurstaða ítar-
legrar rannsóknar á bílslysum í 
Danmörku, að því er danska dag-
blaðið Berlingske Tidende skýrir 
frá. Þessir ökumenn keyra yfir-
leitt á löglegum hraða, en hægja 
ekki á sér að ráði þótt aðstæður 
séu erfiðar, til dæmis í myrkri eða 
regni.  - gb

Dönsk bílslysarannsókn:

Áhættublindan 
er hættulegust

Með sveppi og hnúajárn
Karlmaður á þrítugsaldri hefur verið 
ákærður fyrir Héraðsdómi Suður-
lands fyrir að aka án ökuskírteinis og 
óhæfur til að stjórna bifreið vegna 
amfetamínneyslu. Í bíl hans fundust 
vímusveppir og hnúajárn.

DÓMSTÓLAR

STJÓRNMÁL Ríkisendurskoðun 
hefur hvatt Árna Johnsen, þing-
mann Sjálfstæðisflokksins, til að 
skila fjárhagslegum upplýsingum 
um framboð sitt til alþingiskosn-
inga 2007. Árni átti að skila gögn-
unum í síðasta lagi 25. október.

Samkvæmt lögum um fjármál 
stjórnmálasamtaka varða brot 
gegn þeim allt að sex ára fang-
elsi og það er Ríkisendurskoðun 
sem sker úr um hvort kæra skuli 
frambjóðendur eða ekki.

Lárus Ögmundsson, skrifstofu-
stjóri hjá Ríkisendurskoðun, 
segir að það kunni að vera svolít-
ið harkalegt að kæra vegna þessa 
að svo stöddu, miðað við það sem 

gengur og gerist í samfélaginu, 
til að mynda við skil á skattfram-
tölum.

„Árni er búinn að fá hvatningu 
frá okkur. Hann ber því við að 
hann hafi sent þetta, en við höfum 
ekkert fengið,“ segir Lárus. Árni 
sjálfur geti einn bætt úr þessu.

Árni Johnsen segir að upplýs-
ingarnar hafi misfarist hjá Rík-
isendurskoðun, nema eitthvað 
hafi farið úrskeiðis í tölvumálum, 
þegar hann hafi sent upplýsing-
arnar í gegnum Alþingi. 

„Ég á eftir að ganga frá þessu 
aftur, en hef bara ekki verið 
í bænum síðustu daga,“ segir 
hann. 

Aðrir sjálfstæðismenn sem 
ekki hafa skilað umræddum upp-
lýsingum eru Kjartan Þ. Ólafs-
son á Selfossi og Sigurlaug Hanna 
Leifsdóttir á Akureyri.

Allir frambjóðendur Frjáls-
lynda flokksins hafa nú skilað 
uppgjöri. Áður höfðu allir fram-
bjóðendur Framsóknar skilað 
sínu. Einn samfylkingarmaður, 
Pétur Tyrfingsson, hefur engu 
skilað.

Fjórir af þeim átta sem eiga 
eftir að skila gögnunum eru í VG: 
Heimir Björn Janusarson, Paul 
Nikolov og Þorvaldur Þorvalds-
son í Reykjavík. Einnig Jósep B. 
Helgason á Akureyri. - kóþ

Ríkisendurskoðun á enn eftir að fá fjárhagsupplýsingar vegna prófkjara 2007 frá átta frambjóðendum:

Þingmaður hvattur til að fara að lögum

ÁRNI Á ALÞINGI Þingmaðurinn var árið 
2003 dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir 
mútuþægni og fjárdrátt í opinberu starfi, 
einnig fyrir umboðssvik og fyrir að gefa 
rangar skýrslur til yfirvalda.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FJÁRMÁL Í fyrstu viku nýhafins 
árs seldust 36 nýir bílar á Íslandi 
samkvæmt tölum Umferðarstofu. 
Allt árið í fyrra seldust 2.023 
bílar. Árið 2008 seldust hins 
vegar 9.033 nýir bílar. Og þótti 
lítið.

Lítil sala nýrra bíla endur-

speglast vitanlega í innflutningi 
sem nánast hefur staðið í stað um 
nokkurt skeið og lítil breyting 
virðist ætla að verða þar á. 

Þessi staða endurspeglast vel 
í tveimur myndum Pjeturs Sig-
urðssonar, ljósmyndara Frétta-
blaðsins. Báðar eru frá Sunda-

höfn. Sú fyrri er frá því í apríl 
2006 þegar góðærið virtist engan 
endi ætla að taka. Sú síðari var 
tekin á föstudag. Er eins og bíla-
flotinn sem áður beið væntan-
legra kaupenda hafi sogast á haf 
út og horfið fyrir fullt og allt. En 
Esjan er enn á sínum stað.   - gar

Kaupæðið horfið af 
planinu í Sundahöfn
Innflutningur á nýjum bílum hefur verið hverfandi síðan fjármálakerfi okkar 
hrundi fyrir rúmum fimmtán mánuðum. Þetta blasir við þegar bornar eru 
saman myndir af bílaplaninu við Sundahöfn í apríl 2006 og í janúar 2010.

APRÍL 2006 Nýir bílar stóðu í löngum röðum við Sundahöfn vorið 2006. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

JANÚAR 2010 Þótt nokkrir óseldir bílar séu enn við Sundahöfn eru kaupendur ekki í sjónmáli. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Það er vætutíð 
fram undan að 
minnsta kosti 
um sunnan- og 
vestanvert landið. 
Vætunni fylgir 
nokkur vindur 
þannig að regnhlíf-
in kemur að litlu 
gagni. Í dag verður 
þó úrkomulítið um 
mestallt land.  

Ingibjörg
Karlsdóttir
Veður-
fréttamaður
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,107
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,76  125,36

203,03  204,01

179,47  180,47

24,111  24,253

22,014  22,144

17,695  17,799

1,3742  1,3822

195,98  197,14

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  25. janúar ... tíu mánudagar frá 20-23
Framhald ...   27. janúar ... átta miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Byrjendanámskeið: Allir geta lært að spila brids, en það  
 tekur svolítinn tíma í upphafi að átta sig á leikreglunum.  
 Það er fólk á öllum aldri sem sækir skólann og ekkert mál  
 að mæta stakur/stök. Sjá bridge.is/fræðsla.

 • Framhaldsnámskeið: Námskeiðið hentar breiðum hópi  
 spilara, bæði þeim sem töluvert kunna og eins hinum sem  
 eru tiltölulega nýbyrjaðir. Sjá bridge.is/fræðsla.

  • Staður: Síðumúli 37 í Reykjavík.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Uppl. og innritun í síma  898-5427  frá 13-18 daglega.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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ný vara

599kr/pk.

verð aðeins

Hentar bæði sem tepoki 
beint í bollann eða sem     
púði í senseo vélarnar. 
240 tepokar í pakka 
á aðeins 599 kr/pk.

Fairtrade tekassi. 

Eignastýring og séreignarsparnaður 
fyrir hugsandi fólk

Opinn kynningarfundur 
þriðjudaginn 19. janúar 
kl. 17:15 að Borgartúni 29.

Viltu ábyrgari 
fjármálaþjónustu?

Allir velkomnir

SAMGÖNGUR Veggjald í Hvalfjarðar-
göngunum hækkar um tæplega 13 
prósent að jafnaði frá og með 1. 
febrúar vegna verðlagsþróunar og 
afkomu Spalar undanfarin tvö ár. 

Gjald fyrir staka ferð í fyrsta  
gjaldflokki fer úr 800 í 900 krón-
ur og hver ferð áskrifenda að eitt 
hundrað ferðum fer úr 230 í 259 
krónur. Inneign áskrifenda minnk-
ar sjálfkrafa við gjaldskrárbreyt-
inguna, það er ónotuðum ferðum 
fækkar sem svarar til hækkunar 
veggjaldsins. 

Aðspurður efast Gísli Tryggva-
son, talsmaður neytenda, um að 
þessi ákvörðun varðandi áskriftina  
standist. „Það þarf alltaf samþykki 

neytenda fyrir breytingum að skil-
málum eða kjörum nema í einstaka 
undantekningartilvikum,“ segir 
Gísli. „Þá er hægt að tilkynna og 
gefa frest vilji menn draga sig út úr 
viðskiptunum. Til dæmis ef síma-
fyrirtæki hækka verðskrána hefur 
maður þrjátíu daga til að skipta um 
fyrirtæki eða áskrift. Annars er 
maður bundinn,“ segir hann. „Ef 
einokunarfyrirtæki ætla að hækka 
verð þá gildir ekki þetta sjónar-
mið sem almennt gildir um frjálsa 
verðlagningu. Þess vegna þyrfti 
óháður aðili, til dæmis ráðherra, 
að meta hvort það séu forsendur til 
hækkunar.“

Gylfi Þórðarson, framkvæmda-

stjóri Spalar, segir að tekið sé fram 
í skilmálum í 2. grein áskriftasamn-
ings að Spölur heimili viðkomandi að 
hafa afnot af göngunum á því gjaldi 
sem er í gildi hverju sinni. „Þetta 
hefur einu sinni hækkað á níu árum 
en síðan hefur gjaldið lækkað fimm 
sinnum. Einu sinni lækkaði það um 
tæp 40 prósent fyrir þessa algeng-
ustu bíla og þá fengu menn 40 til 50 
ferðum meira en menn voru búnir 
að kaupa. Það kvartaði enginn þá,“ 
segir Gylfi. Hann bætir við að fólk 
geti sagt upp áskriftarsamningi 
sínum með stuttum fyrirvara ef það 
vill. „Það getur skilað inn lyklinum 
og fengið endurgreitt, það er ekkert 
sem bannar það.“   - fb

Veggjald í Hvalfjarðargöngunum hækkar um tæplega 13 prósent frá og með 1. febrúar næstkomandi:

Undrast færri ferðir fyrir sama verð

HVALFJARÐARGÖNG Framkvæmdastjóri 
Spalar segir að tekið sé fram í áskriftar-
samningi að gjaldið getur hækkað og 
lækkað eftir aðstæðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HAÍTI, AP Yfir sjötíu manns hefur 
verið bjargað úr húsarústunum 
á Haítí eftir jarðskjálftann sem 
gekk yfir landið á dögunum. Að 
sögn talsmanns Sameinuðu þjóð-
anna. Elisabeth Byrs, er hlutfall 
þeirra sem hefur verið bjargað 
hátt miðað við hefðbundna björg-
unaraðgerð á vegum samtakanna, 
jafnvel þótt fjöldinn sé ekki mikill 
miðað við alvarleika slyssins.

Að sögn Elisabeth er andinn 
góður á meðal hinna 1.739 björg-
unarstarfsmanna sem hafa leitað 
í rústunum undanfarna daga. Fólk 

er ennþá á lífi í byggingunum sem 
hrundu en reiknað er með því að 
það geti lifað í sex daga við slíkar 
aðstæður og sá tími rennur ein-
mitt út í dag. 

Alls eru 43 björgunarlið á svæð-
inu með 161 hund og hátæknibún-
að sér til aðstoðar við leitina og 
enn fleira fólk er væntanlegt til 
aðstoðar.      

Björgunarstarfsmenn hafa 
kvartað yfir því hversu erfitt 
hefur verið að koma hjálpargögn-
um í gegnum flugvöllinn í höf-
uðborginni  Port-Au-Prince, sem 

er bæði lítill og illa farinn. Til að 
mynda var samtökunum Læknar 
án landamæra meinað um leyfi 
til að lenda á vellinum. Þess í stað 
þurftu þau að lenda í Dóminíska 
lýðveldinu og tafðist uppsetning 
sjúkramiðstöðvar á þeirra vegum 
því um einn sólahring.

Ekki er vitað hversu margir 
hafa farist í jarðskjálftanum. Tut-
tugu þúsund lík hafa þegar fund-
ist í landinu. Heilbrigðissamtökin 
Pan American telja að á bilinu 50 
til 100 þúsund manns hafi dáið. 

 freyr@frettabladid.is

Fólk enn sagt á lífi í 
húsarústum á Haítí
Talsmaður Sameinuðu þjóðanna segir að yfir sjötíu manns hafi verið bjargað 
úr húsarústunum á Haítí. Erfitt er að koma hjálpargögnum á svæðið.

RÓTA Í RÚSTUNUM Hjálparstarfsmenn róta í húsarústunum á Haítí eftir jarðskjálftan sem gekk yfir landið. AP/MYND

HAÍTÍ „Við notum mikið heimafólk 
til að segja okkur hvar fólk var 
inni þegar jarðskjálftinn reið yfir. 
Ef ekki eru nein skilaboð um að 
fólk hafi verið inni í húsum þá leit-
um við ekki þar,“ segir Gísli Rafn 
Ólafsson, stjórnandi hjá íslensku 
alþjóðasveitinni á Haítí.

Íslenska sveitin flutti sig í gær 
til borgarinnar Léogane sem er 
um sjötíu kílómetra suðvestur 
af höfuðborginni Port-au-Prince 
og við upptök stóra jarðskjálft-
ans á Haítí. Með Íslendingunum 
voru sveit frá Bretlandi og sveit 
frá Katar. Sveitirnar, alls um 
100 manns, komu sér upp búðum 
á svæði friðargæsluliðs frá Srí 
Lanka og voru þar í nótt.

„Ástandið þarna er mjög slæmt. 
Stór hluti húsanna er hruninn að 

öllu eða einhverju leyti,“ lýsir 
Gísli stöðunni eftir að hann flaug 
í gærmorgun í þyrlu yfir Léogane. 
„Margt fólk hefur sjálft komið sér 
upp eins konar búðum og notar þá 

dúka eða annað til að verja sig 
fyrir sólinni.“

Íbúar Léogane höfðu vitanlega 
sjálfir þegar bjargað mörgum sem 
voru fastir og hjálparlausir. „En 
við ætlum að tryggja það að það 
sé búið að fullleita í þessari borg 
seinni partinn á morgun [í dag]. 
Við leitum einna helst á stöðum 
þar sem enn heyrist í fólki innan 
úr rústunum,“ útskýrir Gísli sem 
kveður stöðuna verða endurmetna 
að þessu verki loknu. „Á meðan 
það eru verkefni eru menn hér 
mjög áhugasamir um að leita.“

Gísli segir alla á Haítí hafa orðið 
fyrir skakkaföllum. „Fólk hefur 
annaðhvort misst nákomna eða 
fjarskylda ættingja og vini. Það er 
stór vinna fram undan fyrir Haítí 
að byggja sig upp aftur.“   - gar

Íslenska alþjóðasveitin send að borginni Léogane við upptök stóra skjálftans:

Leita þar sem heyrist úr rústunum

HAÍTÍ Íslenskir björgunarsveitarmenn að 
störfum á Haítí.

MYND/SLYSAVARNAFÉLAGIÐ LANDSBJÖRG.

Eiga Íslendingar að vera stoltir 
af starfi íslensku rústabjörgunar-
sveitarinnar á Haítí?
Já  94,4%
Nei  5,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ætlar þú að fylgjast með 
íslenska landsliðinu í handbolta 
á EM í Austurríki?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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Verð nú frá
4.830 kr.

SVEFNSÓFAR

30%
AFSLÁTTUR
Verð nú frá
104.860 kr.

KING KOIL HEILSURÚM(Queen Size 153x203)

35%
AFSLÁTTURÁÐUR FRÁ 155.800 kr.NÚ FRÁ 99.712 kr.

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá

5.915 kr.
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50% afsláttur 
fyrir Ringjara.
Við sendum 
tilboð beint
í símann.

Tilboð dagsins:

Tilboð dagsins:

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
0

5
6

2

Gott 1

MMS tilboð hjá Ring – ekki klippa þennan miða út

50% afsláttur af lítilli pizzu 
með 2 áleggstegundum.

Gildir í dag mánudag

Domino's

50%
afsláttur

Lítil pizza m.
2 áleggsteg.

Gott 2

MMS tilboð hjá Ring – ekki klippa þennan miða út

50% afsláttur af matseðli. 
Gos er ekki innifalið í tilboði.

Gildir í dag mánudag

Serrano

50%
afsláttur

af máltíð 
fyrir einn

Ringjarar fara inn á ring.is
og óska eftir að fá MMS með 
tilboðum send í símann.

Ringjarar geta 

sent SMS með

textanum

dominos

í 1905
til að fá MMS 

miða

Ringjarar geta 

sent SMS með

textanum

serrrano
í 1905
til að fá MMS 

miða

EFNAHAGSMÁL Seðlabanki Banda-
ríkjanna hagnaðist um 52,1 millj-
arð dala, jafnvirði um 6.500 millj-
arða króna, á nýliðnu ári. Þetta er 
methagnaður í sögu bankans. 

Afkoman skýrist að mestu 
af vaxtagreiðslum og afborgun 
fyrirtækja af skuldabréfum sem 
bankinn keypti af fyrirtækjum í 
lausafjárvanda í kreppunni. 

Bandaríska dagblaðið Wall 
Street Journal slær varnagla við 
aðgerðum bankans enda hafi hann 
aukið mjög peningamagn í umferð 
vegna kaupanna, sem bæði veikti 
gengi Bandaríkjadalsins gagnvart 
gjaldmiðlum heimsins og hefur 
hægt á aðlögun efnahagslífsins. 
Þá sé bankinn berskjaldaður fyrir 
sveiflum á virði skuldabréfa í 
eigu hans, sem megi ekki hreyfast 
mikið til að skekkja eiginfjárstöðu 
bankans.  - jab

Seðlabanki skilar methagnaði:

Berskjaldaðri nú 
en fyrir kreppu

NÁTTÚRUFRÆÐI Notkun ljósrita, sem 
er örsmátt mælitæki sem skráir 
ferðir dýra, hefur bylt upplýsinga-
öflun um lífshætti fugla. Íslensk-
ir vísindamenn nýta þessa tækni 
nú þegar til rannsókna á nokkrum 
tegundum íslenskra fugla. 

Ævar Petersen, fuglafræðingur 
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands 
(NÍ), segir að hefðbundnar merk-
ingar hafi hingað til ekki gefið 
nægilega góðar upplýsingar um 
lífshætti fugla sem halda sig langt 
úti á sjó. „Þessi tækni er því algjör 
bylting og við munum sjá það á 
næstu árum að mikið af áhuga-
verðum upplýsingum um fjölda 
fuglategunda mun líta dagsins 
ljós.“

Ævar tekur þátt í fjölþjóð-
legri rannsókn á farháttum kríu 
þar sem þessari tækni er beitt. 
Með niðurstöðum hennar verður 
kaflinn um kríuna í skólabókum 
heimsins endurskrifaður. Þessi 
smái fugl reynist vera víðförulli 
en nokkurn grunaði en hann flýg-
ur um sjötíu þúsund kílómetra 
í árlegum ferðum sínum á milli 
póla, eins og Fréttablaðið fjallaði 
um á fimmtudag. 

Sérfræðingar hjá Náttúrustofu 
Suðurlands í Vestmannaeyjum 
hafa sett ljósrita (tækið er einnig 
kallað gagnariti) á skrofur í sam-
starfi við spænska kollega sína, 
en niðurstöður úr þeirri rannsókn 
eru væntanlegar. Hafa þeir meðal 
annars komist að því að skrofurn-
ar flugu beint suður til Patagón-
íu í Suður-Argentínu, en krían 
kemur þar við á lífríku hafsvæði 
á pólflugi sínu. „Þær upplýsingar 
voru allt aðrar en við höfðum um 

skrofuna fyrir 
þann tíma.“

Ævar segir 
að ljósriti hafi 
einnig verið 
settur á þrjá-
tíu lóma austur 
á Mýrum. „Við 
erum búnir að 
fá sjö fugla til 
baka og von-
umst eftir að fá 

fleiri í sumar. Þessir sjö hafa sagt 
okkur að lómarnir halda sig aðal-
lega á sundinu á milli Grænlands 
og Íslands yfir vetrartímann. Þó 
var mjög áhugavert að í fyrra 

náðum við merktu varppari; annar 
fuglinn hélt sig út af Snæfellsnesi 
um veturinn en hinn við suður-
odda Grænlands. Þetta gefur eitt 
svar við gamalli spurningu um 
hegðun fugla að vetrarlagi sem 
para sig ár eftir ár á varpstöðvum, 
eins og reyndar flestir sjófuglar 
gera.“ 

Íslenskar hrafnsendur, sem er 
fágæt tegund hér á landi, voru 
merktar í fyrrasumar norður í 
Aðaldal. Vonast er til að í ljós komi 
hvar vetrarstöðvar þeirra eru, og 
hvaða leið þær velja á farflugi 
sínu, segir Ævar. 

 svavar@frettabladid.is

Nýleg tækni byltir 
fuglarannsóknum
Örsmátt tæki, svokallaður ljósriti, gefur nýjar upplýsingar um lífshætti fugla. 
Ævar Petersen fuglafræðingur segir um byltingu að ræða. Hérlendis hefur 
tæknin þegar verið nýtt í rannsóknum á nokkrum tegundum fugla.

LÓMUR MEÐ UNGA Rannsóknir á þessum glæsilega fugli gefa vísbendingar um 
hvernig lífsháttum sjófugla er farið á vetrarstöðvum þeirra. MYND/ÆVAR PETERSEN

ÆVAR PETERSEN

STJÓRNMÁL Tryggja þarf að stjórn sem kennir sig við 
velferð stýri landinu áfram til að vega upp á móti 
frjálshyggju síðustu ára, segir í ályktun flokksráðs 
VG frá því á laugardag. Stjórn VG og Samfylkingar 
hafi þegar náð miklum árangri.

Flokkurinn þurfi á öllu sínu þreki og samstöðu 
að halda í baráttu fyrir réttlátara samfélagi.

Það að tiltekinn hluti þjóðarinnar geti knúið 
fram þjóðaratkvæðagreiðslu er sagt 
brýnt framfaramál til að „ryðja burt 
þeim ólýðræðislegu hefðum sem 
fyrri ríkisstjórnir hafa fest í sessi,“ 
segir í ályktuninni, en ekki er 
minnst á Icesave berum orðum. Þá 
er andstaða flokksins við aðild að 
ESB ítrekuð, án þess að tekin sé 
afstaða til gjaldeyrismála.

Meðal tillagna fundarins 

er að blaðamönnum verði tryggð „uppsagnarvernd“, 
að Míla, grunnnet Símans, komist í ríkiseigu og öll 
stærri orkufyrirtæki verði í almannaeigu. Þá skal 
hefja undirbúning til að tryggja eignarhald þjóðar-

innar á auðlindum til lands og sjávar. Þeim 
verði ekki fórnað í kreppunni.

Flokksráðið fordæmir einkavæðingu í 
heilbrigðisrekstri og er á móti fyrirhugaðri 
endur skipulagningu innan stjórnarráðsins, 

verði hún á kostnað sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis. - kóþ

Flokksráðsfundur VG ályktar meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðslur:

Minnir á ólýðræðislegar hefðir

STEINGRÍMUR JÓHANN SIGFÚSSON
Flokksráðsfundur VG ályktaði um 
fjöda málefna um helgina, meðal 
annars um sparisjóði, votlendi og far-
fugla. Flokkurinn vill sem fyrr standa 
utan hernaðarbandalaga. FRÉTTABLAÐIÐ/
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Skrifstofuskólinn

Sérfræðinám

• Skrifstofunám 
• Tölvu og bókhaldsnám 
• Bókhald grunnur   
• Bókhald frh.  
• Navision fjárhagsbókhald 
• Tollskýrslugerð 

Skrifstofuskólinn

• Skrifstofunám

Landsins mesta úrval 
tölvunámskeiða

Eldri borgarar 60+
• Byrjendur 60+
• Framhald 60+
• Stafrænar myndavélar
  og tölvan 60+

Vefur, grafík og myndvinnsla

• Grafísk hönnun 
• Vefsíðugerð grunnur
• Vefsíðugerð frh.
• Dreamweaver 
• Dreamweaver frh
• Flash 

• Illustrator
• InDesign
• Photoshop
• Photoshop ljósmyndun
• Stafrænar myndavélar og Picasa
• Einföld myndbandavinnsla

n

Almenn námskeið
• Tölvan og byrjandinn
• Almennt tölvunám
• ECDL tölvunám 
• Word 1 og 2

• Excel  
• Excel í stjórnun og skipulagi
• PowerPoint
• Outlook póstur dagbók og skipulag

• CISCO- CCNA
• Kerfisfræði MCITP & Windows 2008 R2
• MS SQL 2008
• MS Office Sharepoint 2007
• Exchange Server 2010
• Windows 7 þekkingaruppfærsla
• MCTS Active Directory
• Power Shell
• MCDST
• Tölvuviðgerðir – CompTIA A+

Fjarkennslaí beinni !
rkkkkkkkkkkkkkeeeeeeen

Nemendur tengjast beint inn í kennslustofu 
heiman frá sér á einfaldan hátt. 
Allt sem þarf er tölva og sæmileg nettenging, heyrnartól með hljóðnema 
og þú ert komin/n á námskeið sem fullgildur staðarnemi. Nemendur sjá 
og heyra allt sem fram fer í kennslustofunni og geta tekið beinan þátt í 
umræðum og með fyrirspurnum sem svarað er strax. 

Sl. önn vorum við með nemendur  í „beinni“ á ýmsum námsbrautum m.a. 
frá Danmörku, Hellissandi, Ólafsvík, Bíldudal, Sauðárkróki, Dalvík, Akureyri, 
Árskógssandi, Vík, Vestmannaeyjum og Sandgerði.  Sjá nánari upplýsingar 
og umsagnir nemenda á heimasíðu skólans www.tsk.is 

Fjarkennsla í beinni 
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FRÉTTASKÝRING: Breytingar á skattlagningu hlutafélaga

FRÉTTASKÝRING
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is

Hagstæðara getur verið 
fyrir fólk sem stofnað hefur 
lítil einkahlutafélög um 
rekstur sinn að skipta um 
félagaform eftir að nýjar 
reglur um skattlagningu 
arðs úr einkahlutafélögum 
tóku gildi um áramót. 
Breytt félagaform getur þó 
þýtt að eigendur félagsins 
þurfi að bera fulla ábyrgð á 
skuldum félagsins. Fremur 
auðvelt er að komast hjá 
þeirri ábyrgð.

Sprenging varð í stofnun samlags- 
og sameignarfélaga í lok síðasta 
árs og það sem af er ári. Má tengja 
það beint breytingum á lögum um 
skattgreiðslur af hagnaði hluta-
félaga og einkahlutafélaga.

Breytingarnar gera það af verk-
um að sé greiddur arður úr einka-
hlutafélagi eða hlutafélagi sem 
fer yfir 20 prósent af skattalegu 
eigin fé þarf að greiða tekjuskatt 
af helmingi upphæðarinnar sem 
greiddur er umfram 20 prósentin. 
Áður var eingöngu greiddur fjár-
magnstekjuskattur af öllum hagn-
aði sem tekinn var út úr slíkum 
félögum í formi arðs.

Skattlagningu samlags- og sam-
eignarfélaga var ekki breytt. Þar 
er greiddur hærri skattur á hagn-
að, 32,7 prósent í stað 18 prósenta á 
hagnað hlutafélaga og einkahluta-
félaga. Á móti kemur að öll skatt-
lagningin fer fram innan félagsins, 
og ekki er lagður skattur á hagnað 
sem tekinn er út úr félaginu.

Með breytingunum er gerður 
skýrari greinarmunur á því hvaða 
félagaform hentar til ólíkrar starf-
semi, segir Andri Gunnarsson, 
lögfræðingur hjá endurskoðunar-
fyrirtækinu Deloitte.

Þannig sé rekstur sem kalli á að 
mikill hluti framlegðar sé nýttur í 
fjárfestingar og endurnýjun tækja 
betur settur í hlutafélagi þar sem 
skatthlutfallið sé lægra. Fjárfest-
ingarstarfsemi þar sem meginhluti 
tekna sé arður og söluhagnaður 
hlutabréfa verði áfram hagstæð-
ara að hafa í hlutafélögum vegna 
sérstakra reglna sem um slíkar 
tekjur gildi.

Það mun væntanlega leiða 
til þess að þeir sem geta lifað á 
fjárfestingarstarfsemi í gegn-
um eignarhaldsfélög munu borga 
hærri skatta, og hluti þeirra 
mun eftir breytinguna renna til 
sveitarfélaganna í formi útsvars.

Einyrkjar og smærri fyrirtæki 
geta hins vegar verið betur sett í 
samlags- eða sameignarfélagi þar 
sem reglur á úttektum til eigenda 
leiða ekki til hærri skattgreiðslna, 
segir Andri.

Mest áhrif á lítil einkahlutafélög
Breytingarnar hafa einkum áhrif á 
lítil félög þar sem stór hluti hagn-
aðar er tekinn út úr félögunum, og 
hlutafé er lágt. Það á til að mynda 
við um einkahlutafélög sem ein-
yrkjar hafa stofnað um rekstur 
sinn.

Fyrir breytingarnar gátu til 
dæmis sjálfstætt starfandi lækn-
ar, iðnaðarmenn eða aðrir verið 
með starfsemi sína í einkahluta-
félagi. Félagið þurfti að greiða 
eigandanum eðlileg laun, svokallað 

reiknað endurgjald, sem er 
mismunandi eftir starfsgreinum. 

Tekjur félagsins umfram þau 
útgjöld, og önnur útgjöld sem til 
urðu í rekstri þess, mátti svo taka 
út sem arð eftir að 18 prósenta 
skattur hafði verið greiddur af 
þessum hagnaði. Af arðgreiðsl-
um þurfti að greiða tíu prósenta 
fjármagnstekjuskatt, svo heild-
arskattgreiðsla nam 26,2 pró-
sentum. Allur sá skattur rann til 
ríkisins, og gagnrýndu forsvars-
menn sveitarfélaga harðlega að fá 
ekki útsvarsgreiðslur af þessum 
skattgreiðslum.

Eftir breytinguna þurfa einka-
hlutafélögin enn að greiða eigand-
anum laun, sé hann starfsmaður 
félagsins. Sé tekinn út hagnað-
ur sem er umfram 20 prósent af 
skattalegu eigin fé greiðir eigand-
inn skatt af helmingnum eins og 
með gamla kerfinu, en hefðbund-
inn tekjuskatt af hinum helm-
ingnum. Þar sem eigið fé hluta-
félags þarf ekki að vera meira en 
500 þúsund krónur við stofnun 

félagsins þarf hagnaður ekki að 
vera mikill til að þessi regla eigi 
við hjá litlum einkahlutafélögum 
með eigið fé í lágmarki.

Þetta þýðir að í stað þess að 
greiða 18 prósenta skatt þurfa fyr-
irtækin að greiða eftir atvikum 
32,72 prósent, 41,12 prósent eða 
46,12 prósent skatt af hluta tekna, 
skrifar Ásmundur G. Vilhjálmsson 
lögmaður í pistli í síðasta tölublaði 
Viðskiptablaðsins. Heildarskattur 
af hagnaðinum geti því hækkað úr 
32,7 prósentum í allt að 55,82 pró-
sent eftir því í hvaða skattþrepi 
tekjurnar lendi.

„Fyrir þessa breytingu var 
skattur af hagnaði hlutafélaga 
hvað lægstur hér á landi. Með 
þessum breytingum verður hann 
hvað hæstur,“ skrifar Ásmundur.

Margir skipta um rekstrarform
Vegna þessara breytinga hefur 
talsverðum fjölda lítilla einka-
hlutafélaga verið breytt í sam-
lags- eða sameignafélög. Þau þykja 
þó ekki henta fyrir alla starfsemi.

Eitt af því sem miklu munar um 
er sú ábyrgð sem eigandi félagsins 
ber á rekstri þess. 

Eigandi eða eigendur hlutafélags 
eða einkahlutafélags bera tak-
markaða ábyrgð á skuldum félags-
ins. Þeir geta í versta falli tapað 
því hlutafé sem þeir hafa lagt í 
félagið, fari illa.

Eigendur samlags- eða sameign-
arfélags eru hins vegar persónu-
lega ábyrgir fyrir öllum skuldum 
félagsins, þótt útfærslumunur sé 
á ábyrgðinni milli samlagsfélaga 
annars vegar og sameignarfélags 
hins vegar. Það þýðir að fari félag-
ið í þrot geta kröfuhafar þess geng-
ið að eignum eigenda, til dæmis 
sparnaði, húsi, bíl eða öðrum 
eignum sem til er að dreifa.

Ábyrgðin lendir hjá hlutafélaginu
Vala Valtýsdóttir, forstöðumaður 
skatta- og lögfræðisviðs Deloitte, 
bendir á að auðvelt sé að komast 
hjá því að slík persónuleg ábyrgð 
lendi á eigendum félagsins. 

Tvo þarf til að stofna samlags-
félag, og þarf annar þeirra að bera 
fulla ábyrgð á rekstri félagsins, en 
aðrir bera takmarkaða ábyrgð. 

Vala segir að einn eigenda sam-
lagsfélags geti verið einkahluta-
félag. Þannig geti maður stofnað 
einkahlutafélag, og svo í félagi við 
það félag stofnað samlagsfélag, 
og látið ábyrgðina á herðar einka-
hlutafélaginu. Þar með er ábyrgð 
hans takmörkuð við hlutafé í félög-
unum tveimur og ekki hægt að 
ganga að honum persónulega.

Vala telur augljóst að með breyt-
ingu á skattalögum hafi ekki verið 
ætlað að koma smærri fyrirtækj-
um yfir í form þar sem eigendur 
beri meiri ábyrgð. Yfirlýstur til-
gangur með breytingunni hafi 
verið að skattleggja hluta af arði 
einkahlutafélaga með lágt eigið fé 
eins og launatekjur. 

Svo virðist sem löggjafinn hafi 
ekki áttað sig á því að hægt væri 
að sleppa undan auknum álögum 
með því að breyta formi félagsins í 
sameignarfélag eða samlagsfélag, 
segir Vala.

Misjafnt hvaða rekstrarform hentar

BREYTA TIL Sprenging varð í stofnun einkahlutafélaga eftir lagabreytingu fyrir nokkrum árum, en nú virðast margir sem stofnað 
hafa slík félög utan um eigin rekstur vera að færa sig yfir í annars konar rekstrarform.

MIKILL MUNUR Á REKSTRARFORMUM FYRIRTÆKJA

Einstaklingsrekstur Hlutafélag Einkahlutafélag Sameignarfélag Samlagsfélag

Eigendur Rekstur í eigin nafni Tveir eða fleiri Einn eða fleiri Tveir eða fleiri

Ábyrgð

Bein og ótakmörkuð Takmarkast við hlutafé Bein, óskipt og 
ótakmörkuð

Að minnsta kosti 
einn aðili ber 
ótakmarkaða 
ábyrgð og aðrir 
takmarkaða

Kostnaður við 
skráningu

66.500 krónur ef skráð í 
firmaskrá

256.000 
krónur 130.500 krónur 89.000 krónur

Lágmarkshlutafé 
eða stofnfé Nei 4.000.000 

krónur 500.000 krónur Nei Nei

Tekjuskattur 
(almennt)

37,2 til 46,1 prósent eftir 
tekjum 18 prósent 32,7 prósent

Formreglur Mjög einfaldar Ítarlegar Ítarlegar (þó 
einfaldari en hf) Einfaldar

Ákvörðunartaka
Einföld, eigandi ræður Samkvæmt lögum, hluthafafundur

Allir þurfa að 
samþykkja nema um 
annað sé samið

Fer eftir samþykkt-
um félagsins

Opinberir reikn-
ingar

Nei Já

Sérstakar reglur um 
fjárfestingartekjur 
(arður og söluhagn-
aði hlutabréfa)

Nei, skattlagðar eins og 
aðrar tekjur

Já, móttekinn arður og söluhagnaður 
hlutabréfa almennt ekki skattlagður.

Móttekinn arður er skattlagður í 18 prósent en 
söluhagnaður í 32,7 prósent

Útgreiðsla til 
einstaklinga 
(almennt)

Skattfrjáls 18 prósenta skattur Skattfrjáls

Önnur ákvæði sem 
geta haft bein áhrif 
á skattlagningu 
eiganda

Reglur um reiknað 
endurgjald*

Reglur um reiknað endurgjald.* Óheimil 
lán og arður til hluthafa skattleggst 
sem launatekjur eiganda. Helmingur 
útborgaðs arðs umfram 20 prósent af 
skattalegu eigin fé félags skattleggst sem 
launatekjur.

Reglur um reiknað endurgjald*

*Reglur um reiknað endurgjald skylda eigendur til að borga sér markaðslaun ef þeir vinna hjá fyrirtækinu svo þeir geti 
ekki eingöngu greitt sjálfum sér arð með hagstæðara skatthlutfalli.

HEIMILD: VEFUR RÍKISSKATTSTJÓRA OG DELOITTE

Húsfélagaþjónusta 

Nánar á arionbanki.is/husfelag

Ekkert mánaðargjald

Einföld innheimta

Öflugur netbanki

Fullkomið rekstraryfirlit

Félagatal og greiðslustaða

Þinn þjónusturáðgjafi

Komdu í viðskipti með húsfélagið þitt. Sendu fyrirspurn

á husfelag@arionbanki.is – hringdu í síma 444 7000

eða komdu við í næsta útibúi. Starfsfólk bankans tekur 

vel á móti þér og veitir allar nánari upplýsingar.

Þú sparar þér tíma og fyrirhöfn
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MILLJÓNIR BEINT Í VASANN

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 6611 
eða hjá næsta umboðsmanni. 

Þegar horft er til þess tíma sem 
liðinn er frá hruni bankanna 

má sjá bæði jákvæðar og nei-
kvæðar hliðar á þeirri þróun sem 
hefur átt sér stað. Hvað hið fyrra 
varðar, má segja að staðan nú sé 
skárri en hún hefði auðveldlega 
getað orðið. Samdráttur efna-
hagskerfisins hefur verið minni 
en spáð var, hluti bankakerfis-
ins er þegar kominn úr beinni 
ríkiseign og gróska er í nýsköp-
unarstarfi. Hvað neikvæðu hlið-
ina varðar stendur upp úr það 
mikla sundurlyndi, hnútukast 
og skotgrafahernaður sem hefur 
gegnsýrt umræðu frá október-
mánuði árið 2008 og komið í 
veg fyrir hraðari og þróttmeiri 
endurreisn hagkerfisins.

Það er eðli stjórnmálanna að 
setjast á rökstóla og skiptast á 
skoðunum um þær mikilvægu 
ákvarðanir sem ráðamönnum 
þjóðarinnar er ætlað að taka. 
Samhliða því eiga almenningur 
og stofnanir samfélagsins að 
leggja lóð sín á vogarskálarnir 
með þátttöku í umræðu líðandi 
stundar. Eðlilegt er að ekki séu 
allir sammála. Aftur á móti þá er 
engum til gagns að sóa tíma í til-
gangslitla orðræðu sem að mestu 
gengur út á að rægja þær lausnir 
sem lagðar eru fram án þess að 
sýnt sé fram á betri kosti. 

Það er því miður að slík orð-
ræða hefur einkennt pólitíska 
umræðu og virðast stjórnmála-
menn um of fastir í hjólförum 
pólitískrar fortíðar sem erfitt 
virðist að sveigja frá. Í stað upp-
byggilegrar og lausnadrifinn-
ar umræða hefur verðmætum 
tíma og orku verið sóað í pólit-
ískt þras og sjálfhverfa umræðu. 
Þetta á reyndar við um fleiri, 
því svo virðist sem fæstum sé 
leyfilegt að koma með tillögur til 

úrbóta, framfara og endurreisn-
ar án þess að hugmyndirnar séu 
rægðar á miður málefnalegan 
hátt. Sjaldnast er lagt til atlögu 
við hugmyndirnar sjálfar heldur 
er í æ ríkari mæli lagt upp með 
að tortryggja flutningsmenn (eða 
stofnanir) þeirra. Þannig er sneitt 
framhjá málefnalegri rökræðu 
um gildi viðkomandi tillagna.

Ljóst má vera að slíkt eðli þjóð-
félagsumræðu dregur verulega 
úr vilja fólks til þátttöku. Ef per-
sónulegar árásir og ómálefna-
legar mótbárur eru óumflýjan-
legur fylgifiskur þess að leggja 
fram tillögur að lausnum eða 
gagnrýni á fyrirliggjandi aðgerð-
ir gæti fólk farið að líta svo á að 
góð ráð séu þeim einfaldlega of 
dýr. Fáir kæra sig um þátttöku í 
slíku leikriti. Þannig er hætt við 
því að Íslendingar verði fangar 
fortíðar sinnar, þar sem meira 
skiptir hvaðan hugmyndir koma 
en hversu góðar þær eru. Þetta 
er skaðleg þróun enda sjá augu 
betur en auga og fámenn þjóð líkt 
og Ísland má illa við að fækka 
enn frekar í þeim hópi sem getur 
lagt lóð sín á vogarskálar upp-
byggingar. Aukinn sáttatónn á 
öllum sviðum samfélagsins er því 
grundvallarþáttur í efnahags- 
og samfélagslegri uppbyggingu 
landsins. Neikvæðni, hefnigirni, 
rætni og niðurrifsstarfsemi mun 

aftur á móti leiða til áframhald-
andi efnahagslegrar hnignunar 
samhliða enn frekari samfélags-
legri sundrung.

Með þessum orðum er ekki 
átt við að ábyrgðarmenn þeirra 
ófara sem dunið hafa yfir landið 
eigi ekki að standa skil á verkum 
sínum. Þeim málum hefur verið 
komið í farveg sem vonandi skil-
ar sanngjarnri niðurstöðu og 
almennri samfélagslegri sátt. 
Þangað til sú niðurstaða liggur 
fyrir er aftur á móti nauðsynlegt 
að verðmætum tíma og orku sé 
varið til uppbyggilegra verka.

Við stöndum á slíkum tíma-
mótum að nú verða hagsmunir 
heildarinnar að ráða för. Minna 
verður til skiptanna og ekki verð-
ur komist hjá almennri lífskjara-
skerðingu. Umræðan þarf því 
fyrst og fremst að snúast um 
hvernig hægt sé að lágmarka 
fyrirsjáanlegan skaða og ekki 
eiga að gilda önnur þátttökuskil-
yrði í endurreisn íslenska hag-
kerfisins en vilji til góðra verka. 
Málefnalegur ágreiningur er 
eðlilegur en svo fremi sem virk 
og upplýst skoðanaskipti eiga sér 
stað er líklegt að skynsamleg 
niður staða náist í erfiðum málum. 
Viðskiptaráð mun halda áfram að 
leggja sín lóð á vogarskálarnar 
með lausnadrifinni umræðu um 
framtíð íslensks atvinnulífs. Nú 
eru góð ráð dýr og því nauðsyn-
legt að enginn láti sitt eftir liggja 
í endurreisn hagkerfisins. Víð-
tækt samráð við hagsmunahópa 
og almenning, uppbyggilegt sam-
starf stjórnmálaflokka, áhersla á 
heildarhagsmuni og málefnaleg 
umræða eru vörður sem ætti að 
fylgja á þeirri vegferð.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs Íslands.

Góð ráð dýr 

FINNUR ODDSSON

Í DAG | Þjóðfélagsumræða

V
ið eigum ekki að beygja okkur fyrir Bretum eða Hol-
lendingum. Og síst af öllum hefjum við viðræður 
um aðild að Evrópusambandinu með undanhaldi eða 
uppgjöf.

Icesave-málið snýst ekki um lagalegar skuldbinding-
ar eða fyrirfram samþykkta ríkisábyrgð. En ríkisstjórn Geirs H. 
Haarde tók þá skynsamlegu og ábyrgu ákvörðun að leita pólitískrar 
niðurstöðu með samningum, meðal annars til að fá frið um neyðar-
lögin og tryggja almenna hagsmuni þjóðarinnar og endurreisn. 

Nú eru einhverjar horfur á því að samkomulag takist um nýja 
meðferð málsins með samkomulagi ríkisstjórnar og stjórnar-
andstöðu. Ef það getur orðið verða menn að láta af stóryrðum og 
ásökunum um þjónkun við útlendinga sem allt of mjög hafa mótað 
umræðurnar að undanförnu. 

Reyndar eiga menn ekki að óttast lýðræðislega ákvörðun 
almennings í þjóðaratkvæði. Almenningur hefur allt það sem þarf: 
brjóstvit, eðlislæga tortryggni, raunsæi og hyggindi. En kjósendum 
verða ekki sett nein skilyrði. Sumir munu vafalaust kjósa gegn 
Icesave-lögunum til þess að koma ríkisstjórninni í vanda og helst 
hrekja hana frá. Aðrir munu gjalda neikvæði vegna þess að þeir 
vilja ekkert borga yfirleitt og trúa blint og af þrákelkni að þjóðin 
verði laus allra mála með höfnun í þjóðaratkvæðagreiðslunni. 

Það verður að ítreka að íslenska þjóðfélagið og Íslendingar munu 
standast áraunina þótt engir samningar verði um eitt eða neitt í 
Icesave-málinu. Öll utanríkisviðskipti okkar verða þá við stað-
greiðslu og þjóðin tekur aftur upp gamla gjaldeyriskerfið með 
skömmtunum og pólitískum ákvörðunum um gengi, vexti og pen-
ingamagn. Hagþróun mun snúast við um nokkurt árabil. En við 
getum þetta.

Ef samkomulag verður um nýja meðferð málsins, verður 
ríkisstjórn Íslands að biðja um nýja samningalotu við viðsemjendur 
okkar. Sama verður uppi ef lögunum er synjað í þjóðaratkvæði. Þá 
verða Íslendingar að skipa nýja samninganefnd sem nýtur trausts 
allra stjórnmálaaflanna. Vonandi verða hugsjónaglöðustu þing-
menn Vinstri grænna þá hafðir með í ráðum frá byrjun til þess að 
ekki verði enn og aftur allt bandvitlaust á þingi þegar ljúka skal 
málinu.

Bretar hugsa um breska hagsmuni. Hollendingar hugsa um hol-
lenska hagsmuni. Við eigum aðeins að hugsa um íslenska hagsmuni 
og réttindi okkar. Það eru brýnir hagsmunir okkar að geta snúið 
okkur af alefli að endurreisninni. Það er brýnt að friður verði um 
neyðarlögin. Það eru brýnir þjóðarhagsmunir Íslendinga að við 
njótum trausts í viðskiptum við aðrar þjóðir. Það er mikilvægt 
fyrir okkur að sameiginlegt viðskiptaumhverfi þróist áfram í 
Evrópu. Vinsamleg og víðtæk samskipti og viðskipti við Breta og 
Hollendinga er líka mikilvægt íslenskt hagsmunamál.  

Allir Íslendingar vilja auðvitað hagfelldustu ákvæði um fjárhæð, 
gengisviðmið, vexti, tímasetningar og allt annað. En allir hljóta að 
sjá að mikil áhætta er tekin með því að biðja um nýja samninga-
lotu. Bretar og Hollendingar hafa mjög sterka aðstöðu og þeim 
liggur ekkert á. Ekkert má til spara að ný samningalota leiði til 
góðs árangurs fyrir Íslendinga.  

Megum ekki bogna í Icesave-viðræðum.

Aðeins íslenskir 
hagsmunir og réttur

JÓN SIGURÐSSON SKRIFAR

Áhrif 
Flokksráð VG fundaði á Akureyri 
um helgina og fór yfir pólitíska 
sviðið. Ályktað var um heima og 
geima, til dæmis gegn samein-
ingu ráðuneyta og um 365 miðla. 
Ljóst er að flokksráðið, sem í sitja 
kjörnir fulltrúar VG og aðrir helstu 
valdamenn flokksins, telur að 
VG hafi nokkur pólitísk áhrif 
og fái jafnvel einhverju ráðið 
um hvað ríkisstjórnin gerir. „Í 
tíð ríkisstjórnarinnar hafa 
ýmis framfaramál náð 
fram að ganga sem ekki 
hefði orðið án þátttöku 
Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs í 
ríkisstjórn og því ber 
að að fagna,“ segir í 
ályktun. 

Áhrif
Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra hefur býsna mikil 
áhrif og er að gera LÍÚ-forystuna 
gráhærða. Síðast í gær var andúð 
á verkum ráðherrans lýst. Var það í 
hádegisfréttum Ríkisútvarpsins þar 
sem strandveiðar voru til umfjöllunar. 

„Óvitaskapur“  var einkunnin 
sem framkvæmdastjóri útvegs-
manna gaf verkum Jóns. 

Áhrif
Morgunblaðið hefur 
í tvígang sett 
fram þá merku 
stjórnmála-
skýringu að 

forsetinn hafi 
ákveðið að 
staðfesta 

ekki Icesave-lögin af því að hann var 
hafður að háði og spotti í Áramóta-
skaupinu. Sú skýring verður ekki 
véfengd hér enda skemmtileg. Fram 
til þessa hefur fyrst og fremst verið 
litið á Skaupið sem skemmtiþátt en 
pólitískt gildi þess ekki talið mikið. 

Í það minnsta hefur það ekki fyrr 
verið talið hafa ráðið úrslitum 
í stórpólitískum málum. Þetta 
hefur sumsé breyst. Leikstjóri 
Skaupsins er orðinn með 
áhrifamestu stöðum sam-

félagsins og spurning hvort 
ekki sé rétt að þjóðin fái 

að kjósa um þá stöðu að 
undangenginni kosninga-

baráttu með tilheyrandi 
loforðum um áherslur 

og efnistök.  
 bjorn@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Bergþóra Snæbjörnsdóttir skrifar um 
baráttumál stúdenta

Á sama tíma og íslenskir stúdentar naga 
blýanta eftir verðskuldað jólafrí, hírist 

hinn tuttugu og fjögurra ára gamli Majid 
Tavakoli í fangelsi einhvers staðar í Íran. 
Það veit enginn hvar Majid er haldið. Hið 
eina sem er talið fullvíst er að síðan hann 
var fangelsaður fyrir rúmum mánuði síðan, 
hefur hann þurft að þola yfirheyrslur, barsmíðar 
og pyntingar sem fæst okkar geta gert sér í hugar-
lund. Um hvað hefur Majid gerst sekur? Jú – Majid 
er stúdent sem hélt ræðu á friðsamlegum mótmæl-
um háskólanema 7. desember síðastliðinn. Og hann 
er ekki einn. Á síðustu vikum hafa yfir 80 háskóla-
nemar verið handteknir í Íran. En það er ekki bara 
í Íran sem stúdentar hafa þurft að þola ofbeldi og 
kúgun en sem dæmi má nefna að í ágúst síðastliðn-
um var fjórum stúdentum varpað í fangelsi í Simb-
abve fyrir að ávarpa samnemendur sína og í Hvíta-
Rússlandi eru hörð viðurlög við því að taka þátt í 
réttindabaráttu stúdenta. 

Málfrelsi er ekki sjálfsagt, mannréttindi eru ekki 
sjálfsögð, rétturinn til náms er ekki sjálfsagður. Það 

eru alltaf einhverjir sem hafa barist fyrir 
þeim réttindum sem við teljum sjálfsögð í 
dag. 

Stúdentar hafa ætíð verið í fararbroddi 
þjóðfélagslegra breytinga og eru fjölmörg 
dæmi úr mannkynssögunni því til stuðn-
ings. Eftir þægindi undanfarinna ára er 
svo komið að nú eru einstakar aðstæður í 
íslensku samfélagi, sem og heiminum öllum. 
Aðstæður sem við getum ekki hundsað. 

Röskva hefur ætíð haldið því á lofti að 
málefni sem snerta stúdenta takmarkist 

ekki við veggi skólans. Við erum öll stúdentar og 
við erum öll samfélagsþegnar. Nú, sem aldrei fyrr, 
þurfa stúdentar að standa saman. Stúdentaráð getur 
ekki lengur skorast undan þeirri ábyrgð sem fylg-
ir því að vera stærsti málsvari stúdenta á Íslandi. 
Ef Stúdentaráð stendur ekki grimmilega vörðinn á 
öllum vígstöðvum er það máttlaust – þegar kemur 
að litlum málum sem stórum. 

Alvöru réttindabarátta krefst þess að sjá heildar-
myndina. Fyrri kynslóðir börðust fyrir okkar hönd, 
nú er það ábyrgð okkar allra að halda þeirri baráttu 
lifandi. Stúdentapólitík snýst ekki bara um bíla-
stæði og innstungur, heldur heiðarleika, jafnrétti og 
virðingu. Við erum öll Majid. 

 Höfundur er oddviti Röskvu.

Hver er einn í heiminum?

BERGÞÓRA SNÆ-
BJÖRNSDÓTTIR



MÁNUDAGUR  18. janúar 2010 13

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur 
til að senda línu og leggja orð í 
belg um málefni líðandi stundar. 
Greinar og bréf skulu vera stutt 
og gagnorð. Tekið er á móti efni á 
netfanginu greinar@frettabladid.
is eða á vefsíðu Vísis, þar sem 
finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og 
til að stytta efni.

Viltu kynnast  
frambjóðendum  
betur?

Prófkjör í Reykjavík 23. janúar 2010

Kaffihúsafundur með frambjóðendum í Valhöll
Þriðjudagur 19. janúar kl. 16 - 19

Opinn framboðsfundur í Golfskálanum í Grafarholti
Miðvikudagur 20. janúar kl. 20 - 22

Prófkjör
Laugardagur 23. janúar, kjörstaðir eru opnir kl. 10 - 18
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla er alla virka daga kl. 9 - 17

www.profkjor.is
Upplýsingar um frambjóðendur eru á profkjor.is

Kjartan Magnússon

Áslaug M. Friðriksdóttir

Gísli Marteinn Baldursson

Kristján Guðmundsson

Benedikt Ingi Tómasson

Hanna Birna Kristjánsdóttir

Marta Guðjónsdóttir

Björn Gíslason

Hildur Sverrisdóttir

Ragnar Sær Ragnarsson

Elínbjörg Magnúsdóttir

Jóhann Páll Símonarson

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir

Emil Örn Kristjánsson

Jórunn Frímannsdóttir

Þorkell Ragnarsson

Geir Sveinsson

Júlíus Vífill Ingvarsson

STJÓRNSKIPAN
Synjunarvald forseta

Enn hefur synjunarvald for-
seta samkvæmt 26. gr. stjórn-

arskrárinnar komizt til umræðu 
og eftir síðustu synjun hafa radd-
ir orðið háværar um að þessi skip-
an mála sé óheppileg og eðli emb-
ættisins hafi breytzt. – Þrjú atriði 
hafa sérstaklega verið tilgreind: 
Að forseti gangi gegn þingræði, 
að ekki sé heppilegt að einum 
manni sé falið slíkt vald og stefnt 
sé að pólitísku forsetaræði. 

Fullyrt er að forseti gangi 
gegn þingræðinu (orðanotkun er 
óheppileg því að þingræði merkir 
að sérhver ríkisstjórn sitji á skjóli 
Alþingis og beri ábyrgð fyrir því 
– orðið þingstjórn væri betra), 
og hert á með ummælum um að 
hann hindri störf þingsins og lýsi 
jafnvel yfir stríði á hendur því og 
ríkisstjórn. Áður en slík orð falla 
þyrftu menn að gefa gaum 2. gr. 
stjórnarskrárinnar þar sem segir 
að Alþingi og forseti Íslands fari 
saman með löggjafarvaldið. Hlut-
ur forseta birtist í því að hann 
staðfestir lög, sbr. 19. gr., gefur 
út bráðabirgðalög, sbr. 28. gr. og 
getur synjað lögum staðfestingar, 
sbr. 26. gr. Þá liggur beint við að 
spyrja hvort stjórnarskrárgjafinn 
hafi við setningu stjórnarskrár-
innar 1944 hafnað „þingræðinu“ 
með þessari skipan mála og þjóð-
in samþykkt það með rúmlega 
95% atkvæða.

Þá hefur því verið haldið fram 
að naumast sé það í samræmi 
við lýðræði að fela einum manni 
vald – jafnvel geðþóttavald – til 
að vísa málum til þjóðaratkvæðis 
og hann hafi þar frjálsar hend-
ur. Vissulega hefur forseti þetta 
vald samkvæmt bókstaf lag-
anna og engar skorður reistar 
við beitingu þess. Nú eru stjórn-
arskrár í rótgrónum lýðræðis-
ríkjum almennt ekki margorðar. 
En að baki þeim standa ákveðn-
ar óskráðar hefðir sem mótazt 
hafa í framkvæmd með ákveð-
in stjórnspekileg og siðferðileg 
gildi að leiðarljósi, svo sem lýð-
ræði, valddreifingu og mann-
réttindi. Þess hlýtur því að mega 
vænta að til forsetaembættis velj-
ist ekki aðrir en þeir sem haldi öll 
slík gildi í heiðri. Þau móta ekki 
einungis túlkun ákvæðanna, held-
ur einnig pólitískt mat forseta á 
því hvenær synjunarvaldi skuli 
beitt þegar lagabókstaf sleppir. 
En í ljósi þess sem þegar er tekið 
fram má því ætla að forseti hafi, 
auk framangreindra gilda, hófs-
emi og málefnaleg sjónarmið að 
leiðarljósi. Mat forseta birtist 
síðan í rökstuðningi hans og þar 
geta skoðanir verið skiptar.

Þá er í þriðja lagi bent á að 
embættið sé komið í hringiðu 
stjórnmálanna ef forseti synji 
lögum staðfestingar og sjálf 
löggjafarsamkoman sé þá ber-
skjölduð fyrir ákvörðunum, jafn-
vel geti forseti gert Alþingi óstarf-
hæft. Með því sé embættið orðið 
pólitískt, stefnan tekið á forsetar-
æði og stjórnskipan og stjórnskip-
unarhefðum raskað. Embættið sé 
þá orðið aflvaki sundrungar í stað 
sameiningar.

Nú er vandséð að það eitt að 
synja lögum staðfestingar og vísa 

lögum til þjóðaratkvæðis stefni 
embættinu í hringiðu stjórn-
málanna. Ef forseti hins vegar 

tekur afstöðu 
t i l  laga nna, 
þannig að hann 
annaðhvort 
hvetji menn til 
að samþykkja 
eða synja, þá 
hefur embætt-
ið sogazt inn í 
þá hringiðu og 
breytt um eðli. 
En hefur for-

seti tekið opinberlega afstöðu 
laganna, síðari Icesave-laganna 
(nr. 1/2010), sem nú stendur til 
að greiða atkvæði um? Þeir sem 

kynnu að halda því fram verða að 
styðja mál sitt skýrum rökum.

Ef synjunarákvæðið er túlk-
að á grundvelli bókstafstrúar og 
í anda átakastjórnmála er ekki 
hægt að útiloka að til embætt-
is komi forseti sem ynni í þeim 
anda og synjaði lögum staðfest-
ingar í tíma og ótíma, þannig að 
þingið yrði lítt starfhæft. Þá hefði 
Alþingi það úrræði að samþykkja 
tillögu með stuðningi ¾ hluta 
þingmanna um að leysa forseta 
frá embætti enda færi þá fram 
þjóðaratkvæðagreiðsla um hana 
innan þriggja mánaða frá sam-
þykkt Alþingis, sbr. 2. mgr. 11. gr. 
stjórnarskrárinnar. Ef hins vegar 
þrátefli verður milli forseta og 

Alþingis, þannig að Alþingi sam-
þykki þegar í stað lög, sem forseti 
hefði synjað lítið breytt og þrátefli 
yrði, vakna spurningar um hvern-
ig eigi að hemja Alþingi. Það yrði 
bezt gerð með því að koma á fót 
stjórnlagadómstól. Annars eru 
ekki önnur úrræði en kjósendur 
taki í taumana.

Ef stjórnarskráin er túlkuð og 
henni framfylgt í anda þeirra 
gilda sem að baki hennar búa má 
vel við 26. gr. una; ef á hinn bóg-
inn stjórnarskráin er túlkuð í anda 
bókstafstrúar, valdsækni og þeirra 
siðferðisbresta sem fylgja átaka-
stjórnmálum verður að breyta 
henni. Og við það yrði varla látið 
sitja; hverju álitamálinu af öðru 

yrði hreyft sem fella yrði undir 
bókstafi stjórnarskrárinnar og 
þá hætt við að orðaflaumur yrði 
helzta kennimark hennar. En þá 
væri rétt að menn spyrðu þeirr-
ar spurningar, hvort margorð og 
ýtarleg stjórnarskrá sé til marks 
um gott stjórnarfar. Við lauslega 
athugun á stjórnarskrám ýmissa 
ríkja, m.a. í þriðja heiminum, set 
ég fram þá leiðsögutilgátu að því 
orðfleiri og áferðarfallegri sem ein 
stjórnarskrá er því verra sé stjórn-
arfarið. Þetta væri rétt að skoða 
nánar áður en ráðizt verður í endur-
skoðun stjórnarskrárinnar með 
átakastjórnmálin að leiðarljósi.

Höfundur er lagaprófessor.

Synjunarvald og átakastjórnmál

SIGURÐUR LÍNDAL
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timamot@frettabladid.is

Á þessum degi árið 2000 var í fyrsta sinn haldið 
upp á frídag blökkumannaleiðtogans Martins 
Luthers King yngri í öllum fimmtíu ríkjum 
Bandaríkjanna. Dagurinn er haldinn hátíðlegur 
þriðja mánudag janúarmánaðar á ári hverju, en 
afmælisdagur Kings er 15. janúar.

Skömmu eftir morðið á King árið 1968 fór af 
stað herferð þess efnis að árlegur frídagur yrði 
nefndur eftir King. Ronald Reagan, þáverandi 
forseti Bandaríkjanna, gerði frídaginn opinber-
an árið 1983 og var í fyrsta sinn haldið upp á 
hann árið 1986. Í fyrstu neituðu sum ríki að við-
urkenna daginn og kölluðu hann ýmist öðrum 
nöfnum eða tengdu hann saman við aðra frí-
daga. Suður-Karólína var síðasta ríkið til að gera 
daginn að opinberum frídegi.

ÞETTA GERÐIST:  18. JANÚAR 2000

Öll ríkin taka upp 
Luther King-dag

Skarfar eru stórir og dökkir sjófuglar. Hérlendis eru tvær skarfa-
tegundir, dílaskarfur og toppskarfur. Þeir eru báðir staðfuglar 
og er varpútbreiðsla beggja að mestu bundin við Faxaflóa og 
Breiðafjörð. Dílaskarfurinn er stóri bróðir. Hann lifir á fiski og 
er slyngur kafari. Skarfar veiða venjulega á grunnsævi og eftir 
veiðiferðirnar sitja þeir á steinum, klöppum eða hafnarmann-
virkjum með þanda vængi og blaka þeim í sífellu til að þurrka 
þá. Þá er sagt að þeir „messi“.  Dílaskarfur fær nafnið af stór-
um, hvítum díl, sem hann ber á lærunum í varpskrúðanum 
frá janúar til júní. Annars eru fullorðnir dílaskarfar að mestu 
svartir, en ungfuglarnir eru ljósir að neðan og brúnir að ofan. 
Hann verpur í byggðum, aðallega á flötum, gróðursnauðum 
skerjum, stundum á stöpum. Hreiðrið er hraukur úr þangi, 
fóðrað með fjöðrum og grasi. Hann dvelur á veturna með 
ströndum fram um land allt. Dílaskarfar leita stundum upp á 
ferskvatn, ár og vötn og sjást jafnvel á vötnum á hálendinu. 
Nokkrir tugir hafa sést á Þingvallavatni. Varpútbreiðslan hefur 
dregist saman og hann er nú horfinn af Norðurlandi og öðrum 
eldri varpstöðvum. Dílaskarfur er algengur varpfugl víða um 
heim, bæði á norður- og suðurhveli jarðar.

    www.fuglavernd.is

FUGL VIKUNNAR:  DÍLASKARFUR

Eru miklar veiðiklær

KEVIN COSTNER ER 55 ÁRA Í DAG.

„Ef maður hefur ekki skiln-
ing á eigin takmörkunum, 

nær maður litlum árangri í 
lífinu.“

Kevin Costner er bandarískur 
leikari, tónlistarmaður, fram-

leiðandi og leikstjóri. 

DÍLASKARFURINN TIL VINSTRI MESSAR. MYND/JÓHANN ÓLI HILMARSSON

Sveinn Ragnarsson, lektor við Háskól-
ann á Hólum, varði nýverið doktorsrit-
gerð sína í fóðurfræði hesta við Sænska 
landbúnaðarháskólann (SLU) í Uppsöl-
um. Rannsókn hans er viðamesta rann-
sókn sem gerð hefur verið á fóðrun 
íslenskra hesta.

Hann er inntur eftir því hvað hafi 
vakið áhuga hans á þessu viðfangsefni. 
„Ég hef fyrst og fremst mikinn áhuga 
á öllu því sem viðkemur hrossum en 
þótti fóðurfræðin mest spennandi sem 
vísindaverkefni, þar sem þekkingin 
var lítil á því sviði og ýmsar kenning-
ar uppi um sérstöðu íslenska hestsins,“ 
segir Sveinn og útskýrir að sérstaða ís-
lenska hestsins hafi dregið verulega úr 
mönnum að nota sér alþjóðleg viðmið 
við fóðrun íslenskra hesta og við mat 
á fóðri.

Ekki hafa margar doktorsritgerð-
ir verið skrifaðar um íslenska hestinn. 
„Ég man eftir tveimur í augnablikinu, í 
annarri er fjallað um kynbætur hrossa 
en í hinni um spatt,“ svarar Sveinn en 
bætir við að bjartari tímar séu fram 
undan. „Nú vinna íslenskir nemend-
ur að allavega fjórum doktorsritgerð-
um um íslenska hestinn. Einnig kemur 
íslenski hesturinn fyrir í allmörgum 
öðrum ritgerðum og eitthvað af MS-rit-
gerðum, sérstaklega erlendis.“  

 En um hvað fjallar rannsóknin? 
„Meltingu og efnaskipti í hestum. Með 
því að mæla meltanleikann getum við 
áttað okkur á orku- og próteingildi 
heysins og þannig einnig metið þarfir 
gripanna,“ svarar Sveinn og greinir frá 
helstu niðurstöðunum. „Í stuttu máli er 
íslenskt rúlluhey úrvalsfóður saman-
borið við hestahey sem notað er sunn-
ar í álfunni. Orkugildi í snemmslegnu 
íslensku rúlluheyi jafnast á við sumt 
kjarnfóður og þó að við sláum seint þá 
reynist íslenska heyið enn vera þokka-
lega meltanlegt og sambærilegt við al-
gengt hestahey í Evrópu. Einnig kom-
umst við að því að fóðurþarfir íslensku 
hestanna reyndust sambærilegar við al-
þjóðleg viðmið fyrir hesta í svipuðu líf-
eðlisfræðilegu ástandi og því ekki um 
mikilvæga sérstöðu að ræða. Önnur 
niðurstaða sem ég tel vera afar athygli-
verða er að við gerðum samanburðar-
tilraun þar sem við bárum saman melt-
anleika rúlluheys í íslenskum og stand-
ardbred-hestum (útbreitt alþjóðlegt 

hestakyn) og reyndist ekki vera munur 
á hversu vel hrossin meltu heyið þannig 
að kenning um að íslenskir hestar melti 
gróffóður betur en önnur hestakyn fær 
ekki stuðning í mínum tilraunum. Hins 
vegar komu fram athygliverð gildi í 
blóðefnamælingum sem benda til þess 
að efnaskipti kynjanna gætu verið ólík, 
sem þarfnast nánari skoðunar.“

Sveinn segir niðurstöðurnar háprakt-
ískar. „Þær má nýta til ákvörðunar á 
sláttutíma fyrir hross og til að ákvarða 
fóðurgjöf. Ekkí síst gefa niðurstöðurn-
ar okkur líka aukið tækifæri til að nýta 
alþjóðleg viðmið og rannsóknaniður-
stöður.“ 

Sveinn starfar við kennslu og rann-
sóknir við Háskólann á Hólum og segir 
þekkingu sína á fóðurfræði nýtast vel 
í kennslunni. „Við höfum komið niður-
stöðum tilrauna jafnóðum inn í náms-
efnið.“ 

En verður rannsóknum haldið áfram? 
„Þessari rannsóknarlotu er lokið og þó 
að brennandi spurningum hafi verið 
svarað að einhverju leyti, þá vökn-
uðu aðrar sem við ætlum að reyna að 

svara í framtíðinni. Ég býst við að við 
höldum fóðurrannsóknum áfram til að 
styðja við og útvíkka það sem þegar er 
gert,“ svarar Sveinn. Hann hefur fundið 
fyrir miklum áhuga að utan og býst við 
að næstu fóðurrannsóknir verði í sam-
vinnu við erlenda háskóla. Sveinn bend-
ir á að stór hluti af íslenska hrossastofn-
inum sé erlendis og hestamenn verði að 
hugsa leiðbeiningar og rannsóknir á al-
þjóðlegum nótum og bætir síðan við að 
honum finnist afar mikilvægt og í raun 
skylda  Íslendinga gagnvart þeirri auð-
lind sem hesturinn er, að vera í far-
arbroddi er kemur að rannsóknum á 
íslenska hestinum.

Þær rannsóknir sem við erum nú að 
vinna að hér við hestafræðideildina á 
Hólum taka til þjálfunarlífeðlisfræði 
hesta og nú er í burðarliðnum stórt 
verkefni á því sviði sem ætlunin er að 
beina athyglinni að næstu misseri. „Á 
slíkum þáttum er nauðsynlegt að afla 
þekkingar einfaldlega til að skilja hvað 
við erum að bjóða hestunum upp á, sér-
staklega þegar kemur að sýningum og 
öðru álagi.“ solveig@frettabladid.is 

SVEINN RAGNARSSON:  VER DOKTORSRITGERÐ Í FÓÐURFRÆÐI HESTA

Íslenska heyið er úrvalsfóður

DOKTOR Í HESTAFRÆÐUM Varði doktorsritgerð í fóðurfræði hesta. MYND /SÓLRÚN

MERKISATBURÐIR
1535  Líma, höfuðborg Perú, 

er stofnsett af Francisco 
Pizarro. 

1701  Friðrik I. verður konungur 
Prússlands. 

1871  Þýska keisaradæmið verð-
ur til þegar Otto von 
Bismarck tekst að sam-
eina nokkur þýsk ríki í eitt 
sambandsríki. 

1896  Röntgenmyndavélin er 
fyrst sýnd. 

1964  Teikningar af World Trade 
Center-turnunum í New 
York-borg eru opinber-
aðar. 

1968  Leigubílstjórinn Gunnar 
Sigurður Tryggvason er 
myrtur í Reykjavík. Aldrei 
komst upp um ódæðis-
manninn. 

1969  Stórbruni verður á Korp-
úlfsstöðum. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þórdís Magnea 
Þorleifsdóttir 
Torfufelli 27, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þriðjudaginn 
12. janúar. Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 20. janúar kl. 13.00.

Sjöfn Skaftadóttir  Skaug Björn Arild Skaug 
Kristín G. Haraldsdóttir   Sigurður Ö. Magnússon
Jóhanna Þ. Haraldsdóttir   Kristinn Benónýsson
Benedikt S. Haraldsson  Kristjana Jóhannsdóttir
Skapti J. Haraldsson   Kristbjörg H. Sigtryggsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir og mágur,

Kristinn Freyr Arason
Stekkjarhvammi 12, Hafnarfirði,

sem lést af slysförum fimmtudaginn 7. janúar, verður 
jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 
20. janúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á að láta líknarfélög njóta þess.

Ari Óskar Jóhannesson  Ólöf Sigurlín Kristinsdóttir
Steinunn Aradóttir  Inga Nína Sigríður
 Jóhannsdóttir

Ástkær sambýlismaður minn og bróðir 
okkar,

Hjörleifur Bjarki 
Guðmundsson
vélfræðingur frá Karlsá,
Rauðalæk 14,

andaðist að heimili sínu 10. janúar. Útför verður frá 
Fossvogskirkju 21. janúar kl. 15.00.

Nanna Kristín Guðmundsdóttir og syskini.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sigurður Guðmundsson
byggingartæknifræðingur,
Háaleitisbraut 125, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík þriðju-
daginn 19. janúar kl. 15.00. Blóm og kransar eru vin-
samlega afþakkaðir en þeir sem vildu minnast hans eru 
beðnir að láta hjúkrunarþjónustuna Karitas njóta þess. 

Sólveig Ásta Ásgeirsdóttir
Ásgeir Valdimar Sigurðsson
Dagbjörg Birna Sigurðardóttir  Davíð Ottó Arnar
Marta Dögg Sigurðardóttir  Sigurður Óli Kolbeinsson
og barnabörn.



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Mig var búið að langa í þessa 
kaffivél í mörg ár og fékk hana svo 
í afmælisgjöf þegar ég varð þrítug. 
Hún er búin að ferðast með mér 
milli landa og mér þykir voða vænt 
um hana. Ekki síst vegna þess að ég 
er algerlega á því að kaffibolli geti 
verið fullur af ást,“ segir Sigríður 
Dögg og sýnir okkur vélina, ljós-
bláa og netta. Þessa síðustu setn-
ingu verður hún að útskýra betur. 

Jú, það kemur í ljós að hún og 
eiginmaður hennar, Valdimar 
Birgisson, færa hvort öðru kaffi 
í rúmið á hverjum einasta morgni 
– það þeirra sem er fyrr á fótum 
færir hinu. „Oftast er hann á 
undan mér fram úr þannig að ég er 
svo heppin að fá kaffi með flóaðri 

mjólk í rúmið,“ segir Sigríður 
Dögg brosandi. „Það hjálpar til við 
að takast á við daginn sem fram 
undan er að byrja á góðum kaffi-
bolla sem er barmafullur af ást.“  
Sest Valdimar þá á rúmbríkina 
með sinn bolla líka? „Nei, hann er 
oft búinn með sinn meðan ég er að 
rumska eða hann er að sinna börn-
um,“ svarar hún. „En um helgar 
reynum við að kúra saman og lesa 
kannski eitthvað uppi í rúmi með 
kaffið okkar, ef friður er.“ 

Svo beinist athyglin að sóda-
strímtækinu. „Þetta er sennilega 
önnur kynslóð af svona tækjum 
og dálítið fornt en svínvirkar og 
er notað á hverjum degi. Krökk-
unum hefur fundist sódavatn gott 

frá því að þau voru lítil og ef við 
setjum Ribena-saft út í verður það 
alger sparidrykkur,“ lýsir Sigríð-
ur Dögg. „Steingerður Ólafsdóttir 
vinkona mín gaf mér sódastrím-
tækið árið 2004 þegar hún flutti 
til Svíþjóðar og ég var nýflutt 
heim frá London. Þá var hún búin 
að eiga það í mörg ár. Hún hafði 
heyrt að goshylki í það fengjust 
ekki í Svíþjóð en komst svo að hinu 
gagnstæða. Það var bara of seint 
því þá var tækið komið í svo mikla 
notkun hjá mér.“ 

Þessi tvö heimilistæki telur Sig-
ríður Dögg sem sagt ómissandi. 
„Það er líka rosalega gott að fá sér 
kaffi og sódavatn saman,“ bendir 
hún á að lokum. gun@frettabladid.is

Barmafullur bolli af ást
Kaffi er hressandi og sódavatn svalar. Tæki sem töfra fram þessa drykki eru í miklum metum á heimili 
Sigríðar Daggar Auðunsdóttur, forstöðumanns kynningarmála í Mosfellsbæ, og bæði eiga þau sér sögu.

„Það er rosalega gott að fá sér kaffi og sóda-
vatn saman,“ segir Sigríður Dögg og stillir sér 
upp við uppáhaldsgræjurnar í eldhúsinu.
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KJÚKLINGAVÆNGIR  í grillsósu er fyrirtaks 

fingramatur í heimboðum og veislum. Vængirnir 

eru baðaðir í sósu, þeim stungið inn í ofn og 

borðaðir með sósu af einhverju tagi, en fersk 

jógúrtsósa hentar einkar vel með slíkum mat.

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150

Fyrst og fremst í heilsudýnum

3 mán.
vaxtalausar greiðslur Opið virkadaga frá 10.00-18.00 lau 12.00-16.00

ÚTSALA 20-50% afsláttur

af völdum vörum
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Matthías Ásgeirsson
Matthías Ásgeirsson

TTT 10.000 kr. vöruúttekt 
fylgir hverju heilsurúmi

s
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Nýtt námskeið
hefst 22. janúar n.k.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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„Öllum sem byrja að vefa þykir það 
skemmtilegt. Ég þekki að minnsta 
kosti engan sem hefur ekki fall-
ið fyrir því,“ segir Jóhanna Birk-
isdóttir og bætir við hlæjandi: 
„Kannski er það af því ég þekki 
ekki öðruvísi fólk. Ég vel mér vini 
eftir því hvort þeir vilja vefa!“ 
Jóhanna er formaður Félags vefn-
aðarkennara og leiðbeinandi á 
námskeiði Heimilisiðnaðar-
skólans í Nethyl sem blaða-
maður og ljósmyndari heim-
sóttu eitt kvöldið. Hún segir 
áhugann á vefnaði ganga í 
bylgjum á Íslandi. Hann 
hafi verið í lægð síðustu ár 
en telur landið nú vera að 
rísa. Hún hrósar nemend-
um sínum á námskeiðinu 
í hástert og segir þá fá 
tíu plúsa. 

Vefnaður er undir-
staða margs konar 
tauiðnaðar. Hann fór 
meðal annars fram 
á íslenskum heim-
ilum um aldir í 
heimasmíðuðum 
vefstólum. Haföld, 
skeið, skammel og 
bóma eru meðal 
tækniorða sem 
tilheyra slíkum 
græjum. Jóhanna 
segir vefstóla ekki 
fáanlega hér á 
landi en auðvelt sé 
að panta þá frá Sví-
þjóð. „Það fylgja 

leiðbeiningar með þeim 
eins og IKEA húsgögn-
unum,“ segir hún hress-
ilega. „Svo er dálít-
il kúnst að setja upp 
vef í stólinn en þegar 
það er búið er hægt að 
vefa ýmiss konar muni 
eins og sannast hér hjá 
okkur.“

Næstu námskeið 
byrja 14. febrúar og 
kennt er tvisvar í viku 
til 8. apríl. 

 gun@frettabladid.is 

Bóma, haföld, 
skammel, skeið
Í Heimilisiðnaðarskólanum eru kennd ýmis vinnubrögð sem bæði 
teljast til handmennta og lista. Vefnaður er þeirra á meðal. 

Áhaldið sem liggur ofan á vefnað-
inum heitir skytta. Það er notað 
til að skutla bandi þversum milli 
uppistöðuþráðanna sem liggja 
langsum eftir stólnum. 

Jóhanna kennari og Lilja Birkisdóttir una sér vel við vefstólana.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UPPÞVOTTABURSTAR  eru ekki eilífir. Gott er að skipta 

reglulega um þá. Þó er hægt að lengja líftíma þeirra með góðri 

umgengni. Til dæmis má setja þá af og til í uppþvottavélina.

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is | www.raudakrosshusid.is | Opið virka daga kl. 12-17

Ókeypis námskeið og ráðgjöf

Mánudagur 18. janúar

Miðvikudagur  20. janúar

Fimmtudagur  21. janúar

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson kennir æfingar sem 
hjálpa fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkam-
ann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 13.00 -14.00.

Teikninámskeið – Langar þig að læra að teikna? Farið
verður í grunninn og teiknað. Tími: 13.30 -15.00.

Baujan sjálfstyrking – Byggð á slökunaröndun og til-
finningavinnu. Fullt! Tími: 15.00 -17.00.

Skiptifatamarkaður -  Barnaföt - Athugið lengdan 
opnunartíma! Tími: 16.00 -19.00.

Hundavinir – Áttu góðan hund? Láttu gott af þér leiða
með aðstoð hundsins. Tími: 12.30 -13.30.

Frönskuhópur – Viltu æfa þig að tala frönsku?
Tími: 12.30 -13.30.

Saumasmiðjan - Bættu og breyttu flíkunum. Fáðu leið-
beiningar og komdu með saumavél ef þú getur. 
Tími: 13.00-15.00.

Jóga - Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Noregur og norska kerfið - Noregur og Ísland eiga
margt sameiginlegt en þó er margt ólíkt í samfélaginu
og kerfinu. Íslensk kona búsett í Noregi til fjölda ára tek-
ur fyrir mikilvæg atriði og svarar spurningum.
Tími: 12.30 -13.30.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 12.30 -13.30.

Hvernig stöndumst við álag – Hvað fær okkur til að
snöggreiðast yfir smámunum? Eða pirrast yfir hversdags-
legum atburðum? Fáðu góð ráð til að takast á við álag. 
Tími: 14.00-15.30.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30. 

Föstudagur  22. janúar

Lífsleiðin frá miðaldra fram á efri ár– Hvernig tök-
um við því að eldast? Tími: 12.30 -13.30.

Prjónahópur – Viltu læra að prjóna? Eða deila reynslu
þinni og hugmyndum með öðrum? Tími: 13.00 -15.00.

Hraðskákmót – Tefldar verða nokkrar umferðir eftir 
Monradkerfi. Tími: 13.30 -15.00.

Tálgunarnámskeið – Lærðu að tálga með með beitt-
um hníf í ferskan trjávið. Tími: 14.30 -16.00.

Allir velkomnir!

Tölvuaðstoð - Persónuleg aðstoð. Hafðu fartölvu með
ef þú getur. Tími: 13.30-15.30.

Bókaklúbbur - Við spjöllum um bókina Mávahlátur 
eftir Kristínu Marju Baldursdóttur. Tími: 14.00-15.00.
Briddsklúbbur - Hefur þú gaman af bridds? Eða alltaf
langað til að læra bridds? Tími: 14.00-16.00

Gítarnámskeið fyrir byrjendur yngri en 35 ára
Ágúst Atlason hljómlistarmaður kennir gripin. Annar
hluti af fjórum. Fullt! Tími: 15.00-16.30.

Þriðjudagur  19. janúar

Rauðakrosshúsið

Búddismi í Japan – Fjallað verður um áhrif Búddisma
á sögu og menningu Japans. Tími: 12.30 -14.00.

Áhugasviðsgreining – Könnun og fagleg ráðgjöf. 
Skráning nauðsynleg. Tími: 13.00 -15.00.

Ráðgjöf fyrir innflytjendur– Sérsniðin lögfræðiráð-
gjöf og stuðningur fyrir innflytjendur. Tími: 14.00 -16.00.

Það er engin ástæða til að láta sér leiðast
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Skútuvogi 4  -  sími: 525 0800

Verslunin flytur Verslunin flytur
Baðheimar sameinast Álfaborg 1. febrúar

ÚTSALAÚTSALA
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Heimili fasteignasala, Skipholti 29a, kynnir 
í einkasölu fallegt einbýlishús á einni hæð í 
Kópavogi.

Húsið, sem stendur við Kastalagerði í Kópavogi er 
skráð 165 fm. Íbúðarrými er 137 fm og bílskúr 28 
fm. Það stendur á 770 fm lóð á góðum fallegum stað í 
Kópavogi. Húsinu hefur verið aðeins breytt að skipu-
lagi og endurnýjað og er í góðu ástandi. Í því eru 
fjögur svefnherbergi og tvær stofur. 

Komið er inn í flísalagða forstofu með fataskáp-
um. Inn af forstofu er nýtt gestasalerni sem er flísa-
lagt með vegghengdu salerni og skáp. Inn af forstofu 

er forstofuherbergi með flísum á gólfi og fataskáp. 
Útgengt er úr herberginu í bakgarðinn í suðri. Stof-
urnar eru með parketi á gólfi og útgangi á hellulagða 
verönd í bakgarði. Eldhús er með nýlegri innrétt-
ingu, borðkrók og flísum á gólfi. Gangur í svefnálmu 
er með parketi á gólfi og lausum skáp. 

Baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa, baðinn-
réttingu og innréttingu fyrir þvottavélar. Tvö barna-
herbergi eru í húsinu og er parket á gólfi og skápur í 
öðru þeirra. Hjónaherbergið er með fataskápum og 
parketi á gólfi. 

Fallegt gott einbýlishús með bílskúr á góðum 
stað í Kópavogi. Eigendur leita að stærra einbýli í 
Kópavogi.

Endurnýjað einbýli

Eignin stendur á 770 fm 
lóð á góðum og fallegum 
stað í Kópavogi.SÍMI 5 900 800

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Atvinnulóð til leigu

Til leigu stór 15.000.-20.0000 fermtetra lóð miðsvæðis á 
Höfuðborgarsvæðinu við Þórðarhöfða. Lóðin er velstaðsett, 
í góðu skjóli frá allri umferð en samt miðsvæðis. 

Lóðin hentar vel fyrir ýmiskonar atvinnustarfsemi, eða sem 
geymslupláss. Lóðin getur verið laus til afhendingar strax. 
Hægt er að skipta lóðinni niður og leigja hana í minni 
einingum.

Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson hdl. 
og löggiltur fasteignasali í síma 661-2100.

M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö

Kringlan

Fallegt 230 fm raðhús
Frábær staður
Aukaíbúð
Stæði í bílageymslu 

v. 62,0 m

Traðarland

Fallegt og velstaðsett
200 fm einlyft einbýli
Hornlóð
Bílskúr
Frábær staðsetning 

V. 65,0 m.

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Suður verönd

v. 14.9 m.

Bólstaðarhlíð

Efri hæð
3 góð svefnherbbergi
Nýlegt eldhús og bað
Innst í Bólstaðarhlíðinni
Botnlangi

v. 27,5 m.

3ja herb risíbúð, 45,5 fm
Gólfflötur stærri
Laus strax
Góð staðsetning
Óskað er eftir tilboði

Vallartröð 

v. 12,9 m.

Hamrabyggð

Gullfallegt 203 fm einbýli 
við Útjaðar byggðar / 
friðað svæði
Sannkallað fjölskylduhús
Allt sérlega vandað 
Heitur pottur og verönd

v. 44 m.

Skipasund

4ra herbergja
Mikið uppgerð
Lítil útborgun
Hagstæð langtímalán 
4,7%

20,9 m.

Akurgerði

195,6 fm parhús
Mikið endurnýjað
Sérstæður bílskúr
Vandað og smekklegt
Glæsileg eign
Aukaíbúð í kjallara

v. 44,9 m.

Þrastarhólar

Glæsileg 5 herbergja
Mikið endurnýjað
Bílskúr
Frábær staðsetning 
í Hólunum.

v. 27,8 m.

Langagerði

Huggulegt einbýli 
í Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð

v. 39,5 m.

Víkurás

Skemmtileg 2ja herb.
Viðhaldslítið fjölbýli
Gott áhvílandi lán
Hagstætt verð

v. 12,9 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Hvassleiti

Góð 127,0 fm 4-5 herb.
21,6 fm bílskúr.
Gott skipulag
Frábær staðsetning

v. 27,9 m.

Sveit í borg
Kanadískt einingahús
482,3 fm hús 
m/ bílskúr, hesthús
80 fm aukaíbúð

Grundarhvarf

Tilboð

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur + sjónvarpshol
í enda botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

Jórusel

v. 49,5

Dynsalir

Endaíbúð og bílskúrsendi
Stór afgirtur suðurpallur
Vandaðar innréttingar
Afhending fljótlega
Þvottahús innan íbúðar

v. 28,9

Suðurhólar

Góð 74 fm 2-3ja herb.
Glæsilegt útsýni
Sérinngangur af svölum
Rólegt umhverfi

15,9 m.

Leiðhamrar

Glæsilegt 243 fm parhús
Frábær staðsetning
Sólríkur garður
Gott skipulag
Áhvílandi mjög 
hagstætt lán

Viðarás

Einbýli á einni hæð
Koparþak og kantar
Fullbúið og vandað að 
innan
Heitur pottur og pallar

62,5 m.

Fjallalind

Glæsilegt endaraðhús
Góð lofthæð
Skemmtilegt skipulag
Laust strax

42,5 m.

Skipasund

Glæsileg 80 fm risíbúð
Sérinngangur /Svalir
Mikið áhvílandi / yfirtaka
Gott hverfi

19,9 m.

Fasteignir óskast 
til leigu!

Höfum leigutaka að öllum 
stærðum og gerðum íbúðar-
húsnæðis á skrá. Leigusalar 

hafið samband og tryggið 
vönduð og fumlaus vinnu-

brögð í leit að traustum 
leigutökum.

Tröllaborgir

Útsýni til sjávar og fjalla
3ja herb. og bílskúr
Skemmtilegt skipulag
Góð staðsetning 
í Grafarvogi

v. 21,9 m

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi
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Hringbraut

Falleg 74,3 fm 2ja herb
Aukaherbergi í risi
Nálægt Háskólanum
Gott skipulag

Glæsilegt 300 fm hús
6.000 fm lóð
Hagstæð áhvílandi lán
Rétt við Hveragerði
Öll skipti skoðuð

Klettagljúfur

v. 44,9 m.

v. 0,0 m

Vallargerði

Fallegt einbýlishús
Vesturbær Kópavogs
Stutt í alla þjónustu
Öðruvísi eign

v. 20,9 m.

Kjarrhólmi

Góð 75 fm 3ja herb
Gott skipulag
Glæsilegt útsýni
Rétt hjá Fossvoginum
Tilboð óskast

v. Tilb.

Ásakór - endaíb.

Um 160 fm 5 herb 
á 6. hæð
Glæsilegt útsýni
Frábært skipulag
Stæði í bílageymslu
Laus strax

v. 20,9 m.

Erum með til leigu 
sérlega bjart og 
skemmtilegt 765 
fermetra verslunarhús-
næði á jarðhæð við Síðu-
múla. Hagstætt leiguverð 
og frábær staðsetning. 
Nánari upplýsingar veitir 
Jason Guðmundsson,
hdl.

Síðumúli - til leigu

Vatnsstígur

Hjarta Reykjavíkur
Lúxusíbúð
Glæsilegt útsýni
3ja til 4ra herbergja

v. 58,0 m.

Sæviðarsund

216 fm rúmgóð neðri 
sérhæð
aukaíbúð
Frábært hverfi miðsvæðis
Góð kaup 

v. 42,5 m. 

Ásvallagata

Gullfalleg og mikið 
endurnýjuð
2ja herb 72 fm
Jarðhæð í þríbýli
Sérlega skemmtileg og 
mikið uppgerð
Einstök eign 

v. 22,9 m.

Falleg 3ja herb.
Efsta hæð
Stæði í opinni bíla-
geymslu
Vinsæll staður 

Kristnibraut

v. 0,0 m

Grundarland Fossvogi

Glæsilegt einbýli
Neðsta gata í Fossvogi 
Fallegur garður
189 fm m. bílskúr 
3-4 herbergja íbúð
Laust við samning

Tilboð

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m.

 Gullengi

3ja 4ra herbergja 
íbúð
2h í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag

v. 24,9 m.

Norðurbakki 23-25 Hfj. - Stórfenglegt útsýni - 3ja - 4ra herb. íbúðir 
Höfum til sölu 13 glæsilegar íbúðir með stórfenglegu útsýni í innstu blokkinni við Norðurbakka. Nú er rétti tíminn til 
að gera góð kaup. Íbúðirnar eru fullbúnar án gólfefna. Afhending við kaupsamning. 

Íbúðirnar verða til sýnis í dag, mánudag á milli kl. 17-18. Sölumenn taka á móti áhugasömum 
í Norðurbakka 25A, íbúð 102.

Stórholt - til leigu

Glæsileg 3ja herb. 
á 1. hæð
Mikið uppgerð
Miðsvæðis
Þessi fer fljótt 

v. xx,x m.

Kaupendaþjónusta Mikluborgar – Sýnishorn af kaupendaskrá
• Einbýli í Vatnsendahverfinu (203) og nágrenni óskast
• Óskað er eftir 250-500 einbýli á byggingarstigi, fokhelt eða í mesta lagi tilbúið til 

innréttinga. Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina. Engin makaskipti. Upplýsingar veitir 
Óskar í síma 661-2100

• Leitum að 3ja herbergja góðum íbúðum í Reykjavík, Kópavogi, Grafarvogi. Um er að 
ræða bein kaup á bilinu 20 - 25 milljónir króna. Upplýsingar veitir Ragna í síma 892 3342.

• Leitum að húsum með tveimur íbúðum. Verð á bilinu 40 - 65 milljónir króna. Upplýsingar 
veitir Ragna í síma 892 3342.

• Vegna mikillar eftirspurnar óskum við eftir sérbýlum á skrá. Um er að ræða bæði 
kaupendur með bein kaup í huga og makaskipti. 

• Mikil eftirspurn og hreyfing er nú hjá Fasteignasölunni Miklaborg. Tryggðu eign þinni 
hámarks sölumöguleika og hafðu samband við sölumenn Mikluborgar.

Drekavellir

Tilboð óskast! 
Stór 5 herbergja 150,1 
fm íbúð
Efsta hæð í fjórbýlishúsi
Sérinngangur af svölum. 
Gólfhiti
Stórar svalir

v. 27,9 m.
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Höfum kaupanda að 
einbýlishúsi í vesturbæ.

Leitum að einbýlishúsi
 í 101.

Höfum kaupanda að 
einbýlishúsi í Garðabæ.

Leitum að vönduðu 
einbýlishúsi allt

 að 200 millj.

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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Nýr órói úr smiðju Tinnu Gunn-
arsdóttur iðnhönnuðar er pend-
úll úr kopar, steyptur í sand. 

Tinna hefur áður gert hálfkúlur 
úr kopar og áli sem hún steypir í 
sand, handlitar og pússar. Þær fara 
vel úti í glugga, hangandi í hálf-
gerðum bláþræði úr dökku girni 
þar sem mismunandi birta breyt-
ir ásýnd þeirra eftir því hvernig 
hún fellur á þær. Séu þær við vegg 
skiptir skugginn af þeim sífellt um 
lögun. 

Koparpendúllinn sem nýlega 
kom til sögunnar er í sama stíl. 
Hann plumar sig vel, hvort sem 
hann er einn og sér eða slæst í hóp 
með hálfkúlunum. 

Aðferðin við gerð óróanna gefur 
hverjum og einum einstaka áferð. 

Pendúllinn fæst í Kraumi í Aðal-
stræti á sama verði og verið hefur 
á koparkúlunni frá því að hún var 
búin til, 6.400 krónur. - gun

Tifandi tákn 
á bláþræði

Óróarnir hennar Tinnu bregða upp 
ævintýralegum skuggum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sýning á ljósum helstu hönnuða 
og hönnunarfyrirtækja Hollands 
stendur yfir í Gorkum-safninu.

Sýning á meira en 100 ljósum eftir 
hollenska hönnuði stendur nú yfir 
Gorkum-safninu í borginni Gork-
um í Hollandi undir yfirskriftinni 
Nederlicht. Sýningunni er ætlað 
að veita innsýn í hollenska ljósa-
hönnun í gegnum tíðina, en marg-
ir af fremstu hönnuðum og hönn-
unarfyrirtækjum Hollands 
eiga þar verk. Þeirra á 
meðal eru Rietveld, 
Gispen, Tejo Remy, 
Bertjan Pot, Pieke 
Bergmans, Droog 
og fleiri.

Sýningin stend-
ur yfir til 7. febrú-
ar næstkomandi. 
Allar nánari upp-
lýsingar er að finna á 
gemeente.gorinchem.
nl.

Hollensk ljósahönn-
un í hundrað ár

Ljósin eru mjög fjölbreytt.

Á sýningunni gefur að líta fjölbreytt úrval ljósa eftir marga af fremstu hönnuðum 
Holllands.

Mán. - föst. kl. 10-18 
Laugard. kl. 11-16 www.friform.is

15% varanleg verðlækkun
15% afsláttur að auki15+15

Fríform fagnar 10 ára afmæli sínu með 15%  varanlegri verðlækkun
á öllum innréttingum og býður nú um sinn 15% afmælisafslátt að auki

ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR - OFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR / HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - KÆLISKÁPAR

NETTOLINE - ELBA - SNAIGE - SCANdomestic

Ú ÍKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...D
TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...P
FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSA
KET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...D
TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...P
FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSA
KET DÚKAR FLÍSAR TEPPI PARKET D

Þúsundir fermetraÞúsundir fermetra 
af flísum meðaf flísum með 

20 -70% afslætti20 -70% afslætti

Plastparket 8mmPlastparket 8mm 
planki fasaðurplanki fasaður 
fráfrá 2.490 kr/m2.490 kr/m22

HeimilisgólfdúkarHeimilisgólfdúkar
20% afsláttur20% afsláttur

ÚTSALAÚTSALA
Spíssar, glóðarkerti, dísur
og annar búnaður fyrir

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARATÆKI

Við veitum þér betri Internetþjónustu.

Hringiðan
Sími: 525 2400

 

CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg. 
2005, ekinn 95 þ.km, Tvöfalt púst, 
satinmattar álfelgur, , k&n Sían , ný 
dekk Nýupptekin sjálfskiptng, nýtt 
í bremsum.. Verð 2.990. þús . 100 
% lánamöguleiki ef þarf Rnr.127772 
Skráðu bílinn þinn frítt á hofdabilar.is 
eða kíktu í kaffi.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

RANGE ROVER SUPERCHARGED, 
árg.2007, ek. 21þús.km, 396 hö, sjálfsk, 
Stór glæsilegur umboðsbíll hlaðinn 
búnaði, Ásett verð 11800þús.kr!, bíllinn 
er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Hyundai Santa Fe árg. ‘02 ek. 
128þ.km nýsk. í góðu ástandi. Yfirtaka 
afb. 21þ. á mán. Uppl. í s. 897 0062.

Toyota Hilux 2008 3.0 disel ssk. Ekinn 
40þ. ásett 4400þ. tilboð 3990þ. stgr. 
uppl. 867 5703.

9 sæta 4x4 Volkswagen Transporter 
árgerð 2005 disel 6gíra 120þkm s. 696 
1050, oksparessimnet.is

Til sölu wv póló árg 98 ek 142 þús 
beinsk 3-dyra cd nelgd vetrardekk 
skoðaður 11 mjög góður bíll verð 290 
þúsund uppl í síma 8927852.

Toyota Rav4 árg. ‘08
Til sölu Toyota Rav4 skr. 04/08 ek. 24þ.
km. Ssk., dráttarkr., leður á sætum. V. 
4250þ. S. 840 3017.

 250-499 þús.

Lúxus á TILBOÐI!!!!
Deawoo Leganza 2.0 árg. ‘99 ekinn 
129 þ. km sjálfskiptur leður topplúga 
rafmagn í rúðum álfelgur góð heilsárs-
dekk skoðaður 2010 cd mikið endur-
nýjaður s.s. tímareim bremsur ofl. verð 
550.000- TILBOÐ 390.000- uppl. í síma 
861-7600.

Góður sparibaukur 250þ. Lanos 
4d.m.skotti árg 2000. ek.136þ.ný nagla-
dekk.nýskoðaður.Tilboð 250þ. uppl í 
síma 8919847.

 1-2 milljónir

til sölu vel með farin Toyota Yaris Sol 
1,3 ek 83þ 06“ næsta skoðun 2011 
S:6601811

 Bílar óskast

Vantar ódýran
Vantar bíl á verðbilinu 20-200 þús. allar 
tegundir koma til greina. Má þarfnast 
lagf. S. 857 9326.

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar 
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfn-
ast lagfæringa til uppgerðar eða í parta 
skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400.

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1815.

Polo, Golf eða Mazda 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-
5450.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Til sölu Ford Econline árg. ‘00 ek. 60þ. 
Gasmiðstöð, rúm ofl. Eins og nýr. Uppl. 
í s. 821 7513.

 Vélsleðar

 Bátar

Til sölu er skemmtibáturinn Hafgola 
III 37 feta trefjaplast bátur með tveim 
nýjum 240 HP Yanmar vélum og öllum 
nýjum siglingatækjum. Svefnpláss fyrir 
allt að 8 manns. Báturinn er til sölu í 
einu lagi eða í 6 hlutum og þar af eru 
4 hlutar til sölu. Áhugasamir geta haft 
samband með tölvupósti um upplýs-
ingar og fyrirspurnir. rafaelisl.is

4 DNG færarúllur og rapp hydema 
netaspil til sölu. Uppl. í s. 618 4287.

Aflvélar og rafstöðvar, margar stærðir. 
12-24-230 og 380 v. dælur margar 
útfærslur. Gírar, skrúfur, öxlar, þéttingar 
og sink. Miðstöðvar í báta og bíla. 
Ódýrir utanborðsmótorar 2,5 - 15 hö. 
Margt fleirra fyrir útgerð og vinnslu. 
www.asafl.is s: 562-3833 893-4242.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‘96-’09. Peugeot 
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 
626 og 323.

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.’05. og margt fleira. 
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

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

JCB, STILL, IVECO, JIANSHE fjórhjól Ef 
þig vantar varahlut sem áður fékkst 
í Vélaveri borgar sig tvímælalaust að 
hringja í okkur. Við gætum átt hann til á 
góðu verði. Vélaborg Sími: 414-8600

www.netpartar.is 
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

VW, Skoda, Audi. S. 534 
1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Þorrablót fyrir minni og stærri hópa, 
hagstætt verð s. 696 2242.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

Getum bætt við okkur þjónustu við 
launakeyrslur og bókhald. Unnið í 
Navision Financials - áratuga reynsla. 
Upplýsingar í síma 618-3471

Bókhald,stofnun EHF, ársreikning-
ar, VSK uppgjör, erfðarfjárskýrslur ofl. 
HAGSTÆTT VERÐ. S. 517-3977 fram-
talvisir.is

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

 Fjármál

Greiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, 
skattamál, stofnun fyrirtækja atozatoz.
is s. 588 4545.

 Málarar

Málarar
Tek að mér sandspörslun, málun, lökk-
un. Góð þjónusta og sanngjarnt verð. 
Kem á staðinn og geri verðtilboð þér 
að kostnaðarlausu. Málningarþjónusta 
Egils. S. 868 5171.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, glerí-
setningum og fleira. Sérhæfum 

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

iPod/farsímar viðgerðir, aflæsa farsím-
ar/fartölvur www.Unlock.is Eiðistorgi 
13, 2.hæð

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Vandaðar tölvuviðgerðir
Microsoft vottun. 15 ára reynsla. 
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. 
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 
0690

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 849 
3242.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot ofl. S. 905 2500 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

 Veisluþjónusta

FYRIR VEISLUNA
Leigðu borðbúnaðinn fyrir þorrablót-
ið, árshátíðina, fermingarveisluna eða 
hvaða veislu sem er í Leigumarkaði 
BYKO Mikið úrval af diskum, glösum 
bollum og hnífapörum. Leigjum einnig 
út borð, stóla og veislutjöld. Nánari 
upplýsingar hjá LM BYKO í síma: 515-
4020

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Get bætt við verkefnum í nýsmíði 
og viðhaldi húsa. 30 ára reynsla. 
Svanur Reynisson Löggildur 
Húsasmíðameistari.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða í 
vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is

KEYPT
& SELT

 Óskast keypt

KAUPUM GULL 
- JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3,
Opið mánud - föstudaga 12-18

og laugard 12-14.
S. 551 4730 & 864 2223.

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13, Verið vel-
komin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Óska eftir góðri þvottavél, tvíbreiðu 
rúmi (Amerískt) og uppþvottavél 45 
cm breiðri. Uppl. í s. 895 1985 & 588 
1188, Sigurlaug.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Til sölu

Öryggis- og peningaskápar.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

Grundig sjónvarp, sterio, lítið notað. 
Útlit sem nýtt. 24“ Br. 72,5 X H. 52,0 
X D. 42,5. Verð. 28 þús. S. 517 4692 & 
659 9095.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska e. að kaupa not. en í lagi: hand-
sláttuvélar og sláttuorf. Nán. uppl. í 
síma 866-0471.

 Til bygginga

Verktakar. Allar vörur á 50-70% afslætti. 
Nánar á http://www.lettmot.is

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

 Fyrirtæki

Einstakt Tækifæri-Mjög
Stórskemmtilegt fyrirtæki til sölu. 
Fuglahótel og ræktun, geymsla fyrir 
einkafugla, þarf lítið húsnæði auka-
pláss í bílskúrnum? Verð 2,8m. Uppl. 
í s. 847 8432.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í 
ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
772 1035 Katrín 699 6617.

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

ER ÞYNGDIN VANDAMÁL?
Taktu af skarið og kynntu þér hvernig ná 
má varanlegum árangri með Herbalife. 
Einar, Dr. matvælavfr. 8942741.

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

Árangur næst með 
Herbalife

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt.
is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

NÝTT NÝTT NÝTT DREAM 
OASIS 

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941.

Gott nudd - good massage. S. 844 
0329.

J. B. HEILSULIND Tilboð 
2 fyrir 1

Skrúbb, heitur pottur og nudd 
kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð-
anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar 
tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, 
snyrting, næringar, vítamín og heilsu-
ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn-
um. Pantarnir 445 5000. Velkomin.

 Þjónusta

Er andlega orkan 
á þrotum?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Tímapantanir 
Guðrún 695 5480.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - ANGIELSKI 
dla POLAKÓW NORSKA 

- ENSKA fyrir BÖRN
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30/18-19:30, start 18/1, 
15/2, 15/3. Level II: 4 w. Md to Fr; 
13-14:30/19:45-21:15, st 18/1, 15/2, 
15/3. Level III: 4w. Md to Frd 15-16:30 
st:15/2, 15/3. Level IV: 10w. Sat/Sun 
15:00-16:30; st 16/1. Level VII: 10 w. 
Sat/Sun 17-18:30 st. 16/1. ANGIELSKI 
dla POLAKÓW: Level I: 4 weeks; Md 
to-Fr; 10-11:30 or 17:30-19:00 st. 15/1. 
Level II: 7 w; 10-11:30 or 17:30-19:00 
Mnd,We,Fri, st. 15/2, 5/4. NORSKA; 4 
vikur, mán til fös kl 19:45-21:15, stig 
I: 18/1, stig II: 15/2. ENSKA f. BÖRN 
9-12 ára; 12 vikur; fös kl 16:15-17:15: 
12/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Velkomin á www.leir.is. Ný námskeið 
og opin vinnustofa mán, þrið, fim. S: 
661 2179

 Ökukennsla

Kenni á Ford Focus tdci disel ‘07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

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

www.aksturinn.is S. 694 
9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is Eina löggilda hunda-
ræktunin í landinu.

Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

STAY APARTMENTS - 
VIKULEIGA

Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum 
og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio 
íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 
35.000 kr. www.stay.is s: 517 4050.

Til leigu er 80fm 3 herb. íbúð í nýlegu 
húsi í Árbæjarhverfi. Uppl. í S. 892 
5933.

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

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

NULL
Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í 
s. 568-1848/691-4050. alla virka daga.

Til leigu 50fm kjallaraíbúð í Garðabæ. 
Gott eldhús m/borðkrók. Baðherb m/
sturtu. Stofa & svefnherb sameiginl 
rými. Uppl í 4992241 & hinrikbhotmail.
com

 Húsnæði óskast

Óska eftir einbýli eða raðhúsi til 
leigu með góðum bílskúri í Árbæ 
eða Breiðholti. Upl: simi : 660-1050 
Gunnar

Óska eftir 2-3ja herbergja íbúð í 
Garðabæ, Kópavogi eða Hafnarfirði. 
Sendið uppl. á magnusgranit.is

 Fasteignir

Óska eftir sérbýli/einbýli, helst í Hfj eða 
á Höfuðborgarsv. í skiptum fyrir glæsi-
legt einbýlishús í Hveragerði. Uppl. í s. 
695 1095.

 Atvinnuhúsnæði

Óskum eftir ca. 20 - 40 fm versl-
unarhúsnæði til leigu á höfuðborg-
arsvæðinu. Sendið uppl. á „vantar.til.
leigugmail.com“.

Gott 137m² innréttað skrifstofuhús-
næði á 2. hæð í Skipholti, laust til 
afh. Tölvulagnir/ljósleiðari. Lokuð herb, 
móttaka, fundarh., geymsla, kaffiaðst. 
Dúkur. Lyfta. Aðgangstýrð sameign. 
Næg bílastæði. Mánaðarleiga kr. 
175.000.- Uppl. í síma 896 0747.

Geymslu, Lager og/eða 
Skrifstofuhúsnæði í Ármúla. 694 3113, 
leiga.armuligmail.com

 Geymsluhúsnæði

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN GÓÐ 

STAÐSETNING GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annaliljastracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Dag-eða kvöldvinna
Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu alla virka daga frá kl. 9-17. 
Einnig er laust 2-5 kvöld vikunnar. 
Góð laun í boði. Aldur 22+++ Uppl. 
f. dagvinnu 869-0291 milli kl. 9-14 og 
kvöldvinnu kl. 16-20 í 699-0005 alla 
virka daga.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Boðunarkirkjan- Boðunarbandið. 
Lofgjörðarsamkomur hvert fimmtu-
dagskvöld kl. 20 að Hliðarsmára 9 3ju 
hæð, Kópavogi. Tónlist, boðskapur og 
bænir. Komdu og veru með. Kynntu þér 
málið. S. 864 4589.

 Einkamál

Sögur Rauða Torgsins - ný upptaka! Nú 
eru yfir 500 djarfar upptökur íslenskra 
kvenna í sögum Rauða Torgsins! Ljúfir 
leikir, fantasíur og frásagnir. Hlustaðu í 
einrúmi og njóttu þín! Símar 905-2002 
og 535-9930. Nýjasta upptakan (heit-
ur einleikur ungrar konu) er nr. 8731

.

Símadömur 908 1616
Er ykkur kalt? Við verðum við. 
Hringdu í uppáhalds dömuna 

þína. Við bíðum eftir þér!
Opið þegar þér hentar 908 

1616.

Ung kona vill kynnast karlmanni 
með tilbreytingu og ævintýri í huga. 
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8979.

38 ára kona fjögurra barna móðir, vill 
kynnast góðum manni, 35-45 ára, sem 
vin og félaga og e.t.v. meira. Auglýsing 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8357.

Karlmaður um fertugt vill kynnast 
karlmanni með skemmtun í huga. 
Auglýsing hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8776.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lúxus-mannætuhlað-
borð

Aðeins þúsund krónur 
hver haus

Þú veist hverjir 
eru efstir í ensku 
úrvalsdeildinni 

Pondus?

Nei, ég 
reyni nú 

sem minnst 
að fylgjast 

með henni!

Ég get 
sýnt þér 

stigatöfluna 
í blaðinu?

Nei, ekki 
vera að 

hafa fyrir 
því, alla-
vega ekki 
fyrir mig!

Sjáðu, 
alveg 

hérna við 
toppinn!

Því miður, 
ég er bara 
ekki með 

lesgleraugun 
mín!

En sérðu 
núna, þegar 
ég nudda 

þessu 
svona?

Veistu, ég 
er að verða 
líkamlega 

tengdur kon-
unni þinni!1

Til 
hamingju!

Mamma, finnst þér eitthvert 
vit í þessari setningu? Mér finnst 

að…
Alltaf þarftu að 
gagnrýna mig!

Sjáðu, þetta er 
jólatrésala!

Hérna koma fjöl-
skyldurnar og kaupa 

jólatrén sín!

Stór tré, lítil tré, 
grönn og feit tré!

Fimmtán þúsund fyrir 
f##### dauðan runna!

Óþægileg tré!

www.tskoli.is

Námskeið
á nýju ári!
Hönnun og handverk
• Gítarsmíði
• Brúðarkjólasaumur
• Að hanna og prjóna einfaldar f líkur
• Að prjóna lopapeysu
• Litafræði fyrir bútasaum
• Skírnarkjólasaumur
• Steinaslípun – vinnustofa
• Höggvið í stein
• Útskurður
• Smíði úr íslenskum við - skál og amboð

Málmur og tré
• Málmsuða
• Húsgagnaviðgerðir
• “Sittu á strák þínum” frá 1940 - kollur með geymsluhólfi

Raftækni
• CanOpen kerf ið
• Gítaref fektar
• LCD skjáviðgerðir
• Leikhúslýsing
• MultiSim rafrásarhermir
• PIC stýriörgjörvar

Rekstur og stjórnun
• Breytingastjórnun og niðurskurður
• Mannauðsstjórnun
• Rekstrar- og birgðastjórnun
• Starfsmannasamtöl og launaviðtöl
• Stjórnun og stefnumótun
• Þekkingarstjórnun og fræðslustarf fyrirtækja

Skipstjórn - vélstjórn
• ARPA – ratsjárnámskeið. Grunn- og endurnýjun
• Smáskipanámskeið 12 m og styttri
• SSO - CSO. Verndarfulltrúi skipa og fyrirtækja
• GMDSS GOC - ROC
• ECDIS - rafrænt sjókorta- og upplýsingakerfi
• Endurnýjun skips- og vélstjórnarréttinda
• Hásetafræðsla
• IMDG meðferð á hættulegum farmi
• Vélgæslunámskeið

Tölvur- og upplýsingatækni
• Final Cut
• Revit þrívíddarforrit
• AutoCAD teikniforrit

Tungumál
• Enska fyrir starfsfólk í iðngreinum
• Lad os snakke sammen

Umhverf i og útivist
• GPS tæki og rötun
• Grjóthleðslur - torf og grjót
• Vatnajökulsþjóðgarður

Nánari upplýsingar um námskeiðin fást á vefnum 
www.tskoli.is, í Endurmenntunarskólanum í s. 514 9601 
eða á ave@tskoli.is

Á sunnudaginn verða 102 ár liðin frá 
því þær Katrín Magnússon, Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, Guðrún Björnsdóttir 
og Þórunn Jónassen settust í bæjarstjórn 
Reykjavíkur, fyrstar íslenskra kvenna. 
Kvenfélögin í Reykjavík höfðu tekið 
höndum saman og boðið fram sérstakan 
Kvennalista sem var fyrsta sérframboð 
kvenna á Íslandi. Hann vann stórsigur í 
kosningunum því hann kom öllum fulltrú-

um sínum að. Það þurfti sem sagt sam-
stöðu kvenna til að þær fengju loks 

völd. Ekki hefur velgengni kvenna 
í pólitík hér á landi alltaf verið 
jafnmögnuð.

HLUTFALL þeirra hefur aukist 
hægt og bítandi og eftir síðustu 
sveitarstjórnarkosningar urðu 
þær rúmur þriðjungur. Það tók 

sem sagt heila öld að ná þó þeim 
árangri. Hrun íslenska efnahags-

kerfisins sýndi okkur glöggt hvað 
atkvæði okkar skipta miklu 
máli. Við sitjum öll í súpunni 
ef ekki er rétt að málum staðið. 
Ábyrgðin er því líka kjósand-
ans. Áður en hrunið brast á 
voru það helst borgarstjórn-
armálin hér í Reykjavík sem 
fengu landsmenn til að grípa 
andann á lofti. Skiptin voru 
jafnhröð og í farsa eftir Dario 

Fo. Ekki gengu búningaskiptin því alltaf 
vel og óðu margir buxnalausir inn á svið. 

NÚ þegar prófkjör fara fram vegna yfir-
vofandi sveitarstjórnarkosninga er gott 
að hafa í huga hvernig fólk við viljum 
hafa við stjórnvölinn og hverjum við leyf-
um að fara með sameiginlega fjármuni 
okkar. Og talandi um ábyrgð. Við ætlumst 
til þess að íslensk stjórnvöld gefi peninga 
til þurfandi og gefum líka sjálf þegar við 
erum aflögufær. Jafnframt ætlumst við 
til þess að umhverfismálum sé sinnt á 
okkar fagra landi og flokkum þar af leið-
andi mörg hver heimilissorpið. Á Íslandi 
ríkja líka jafnréttislög en þau mega sín 
lítils ef hver og einn hefur ekki sína eigin 
jafnréttisáætlun. 

MIKLAR skyldur eru lagðar á okkur kjós-
endur. Við skulum axla þær með glöðu 
geði og kjósa af visku í prófkjörunum og 
síðar í sveitarstjórnarkosningunum. Kjós-
um fólk sem reynst hefur vel og hefur 
haft réttlæti sem leiðarljós í starfi sínu. 
Gleymum því ekki að fólkið á bak við 
tjöldin er fólkið með völdin. Þegar vel er 
að gáð voru þessi tjöld eflaust saumuð af 
fingrafimri konu. Hafi rödd hennar enn 
ekki heyrst var það örugglega ekki vegna 
þess að hún hafði ekkert til málanna að 
leggja, heldur vegna þess að hún var með 
títuprjóna klemmda á milli varanna. 

Að tjaldabaki
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SÍMI 564 0000

7
L
10
10
L

DYHAT MORGANS kl. 4.40 - 8 - 10.20 
MAMMA GÓGÓ kl. 4 - 6 - 8 - 10
AVATAR 3D kl.4.40 - 7 -  8 - 10.20 
AVATAR 2D LÚXUS kl. 4.40 - 8 
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.40 - 5.50

SÍMI 462 3500

DYHAT MORGANS     kl. 10
MAMMA GÓGÓ  kl. 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2  kl. 6
AVATAR 2D kl. 6 - 9

7
L
L
10

L
10

L
L
L
L
L
12

MAMMA GÓGÓ                           kl. 6 - 8 - 10
AVATAR 3D   kl. 6 - 9.30

FRÖNSK KVIKMYNDAHÁTIÐ
FRUMGRÁTURINN   kl. 6  Enskur texti
VERNDARGRIPURINN   kl. 5.50  Enskur texti
NIKULÁS LITLI   kl. 8  Enskur texti
ÞAÐ VAR EKKI ÉG, ÉG ...  kl. 8  Enskur texti
EDRÚ   kl. 10  Enskur texti
GÓÐ LÖGGA, VOND LÖGGA  kl. 10.10  Enskur texti

SÍMI 530 1919

16
16
14
L
L
L

HARRY BROWN        kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE ROAD        kl. 5.30 - 8 - 10.20
TAKING WOODSTOCK kl. 8 - 10.30
ALVIN & ÍKORNARNIR 2 kl. 6  íslenskt tal
ALVIN & THE CHIPMUNKS 2 kl. 6  enskt tal
JULIE & JULIA                 kl. 8 - 10.35 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

Á EINU AUGNABLIKI 
BREYTTIST HEIMURINN...
...AÐ EILÍFU!

85.000 GESTIR!

YFIR 25.000 
GESTIR!

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

HUGH GRANT OG SARAH JESSICA PARKER 
FARA Á KOSTUM Í FRÁBÆRRI GAMANMYND.

HANN MUN SJÁ UM 
RÆTTLÆTIÐ!

ÞRÆLMÖGNUÐ
SPENNUMYND Í ANDA 

GRAN TORINO

Í Háskólabíói 15.-28. janúar 

www.af.is

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
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10

16

12
12

12

12
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L

L

L

L

L

„…meinfyndin”

���� 
- B.S. fréttablaðið

„…það var lagið”

���� - 
DÓRI DNA dv

YFIR 55.000 GESTIR!

VERTU ÞÍN EIGIN HETJA

„……ellen page er stórkostlegg”

���� 
new york daily news

„……mynd sem þú verður að sjáá” 

���      -  Roger Ebert�� --

SHERLOCK HOLMES             kl. 8 - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 8 - 10:20

���� 
- NEW YORK DAILY NEWS

„It’s probably the most purely fun 
film experience I’ve had all year. 
See it as soon as you can“ 

����
- JOBLO.COM

„…BÍÓMYND SEM UNDIRRITAÐUR GETUR MÆLT MEÐ” 

���      
-  T.V. KVIKMYNDIR.IS

SHERLOCK HOLMES
kl. 5:20D - 6:15D - 8D - 9 - 10:20 - 10:40D

SHERLOCK HOLMES kl. 5:20 - 8 - 10:40
WHIP IT kl. 5:40 - 8
BJARNFREÐARSON   kl. 5:40 - 8  - 10:20
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50
SORORITY ROW kl. 8
TWILIGHT 2 NEW MOON kl. 10:30

SHERLOCK HOLMESkl. 5:30D - 8D - 10:10D - 10:40D

BJARNFREÐARSON kl. 5:40 - 8
WHIP IT kl. 10
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 6
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ Ensku. Tali kl. 8

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? kl. 8 L

MAMMA GÓ GÓ kl. 6, 8 og 10 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 6 L

AVATAR 3D - POWER kl. 6, 9 og 10.10 10

POWERSÝNING
 

KL. 9

„Ég tel það ekki ólíklegt að við 
séum minnsta verkstæðið í bænum. 
Þetta er voða lítið og kósí rými og 
við höfum reynt að gera þetta svo-
lítið heimilislegt. Hér er kaffi á 
könnunni og andrúmsloftið höfð-
ar til flestra, líka þeirra sem eru 
tölvuhræddir,“ segir Kjartan Bier-
ing, annar eigenda Tæknihliðar-
innar sem rekur tölvuverkstæðið 
Tæknihornið.

Verkstæðið er í litlum 35 fer-
metra kjallara við Skólavörðustíg 
og býður upp á ýmiskonar tölvu-
þjónustu. „Við höfum sérhæft okkur 
svolítið í viðgerðum á Apple-tölvum 
og einnig erum við í gagnabjörg-

unum. Við erum kannski svolítið 
falin en miðbæjarrotturnar vita af 
okkur þarna, en ég veit ekki með 
alla hina.“ Aðspurður segir Kjart-
an plássleysi ekki hamla vinnu á 
verkstæðinu því með góðri skipu-
lagningu er nægt pláss að hafa. Í 
dag eru fimm manns sem starfa 
hjá Tæknihliðinni en fyrirtæk-
ið sérhæfir sig í rekstri og þjón-
ustu tölvukerfa fyrir lítil og með-
alstór fyrirtæki. Auk þess býður 
fyrirtækið upp á Netfreyju, sem 
er netþjónn sem hentar öllum fyr-
irtækjum.  Hægt er að heimsækja 
heimasíðu Tæknihornsins á www.
taeknihlidin.is.  - sm

Minnsta verkstæði bæjarins

MINNST Í BÆNUM Kjartan Biering er 
nokkuð viss um að verkstæðið sé það 
minnsta í bænum.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leikhús  ★★★★

Faust
Eftir leikhópinn Vesturport byggt á 
leikriti Goethe

Leikarar: Þorsteinn Gunnarsson, 
Björn Hlynur Haraldsson og Hilmir 
Snær Guðnason Leikmynd: Axel 
Hallkell Jóhannesson Búningar: 
Filippía I. Elísdóttir Lýsing: Þórður 
Orri Pétursson Tónlist: Nick 
Cave og Frank Hall Hljóðmynd:
Thorbjörn Knudsen og Frank 
Hall Leikgervi: Sigríður Rósa 
Bjarnadóttir Leikstjóri: Gísli Örn 
Garðarsson
Troðfullur salur með aukasætum 
á frumsýningunni í Borgarleikhús-
inu á föstudagskvöldið. Að standa 
á öndinni er skemmtileg uppröðun 
orða, eins og uppröðun atriða var 
skemmtileg í sýningu Vesturports 
á Faust. Fyrir svo utan að bæði 
leikarar og áhorfendur stóðu svo 
sannarlega oft á öndinni. Hoppa og 
skoppa, hrökkva og síga með klifur 
og önnur trix björgunarsveitanna 
í netum og köðlum hélt leikhópur-
inn áhorfendum við efnið. Verkið 
er innblásið af samnefndu leikriti 
eftir meistarann, lögfræðinginn, 
leikhússtjórann, náttúrufræðing-
inn, embættismanninn og skáldið 
Jóhann Wolfgang von Goethe. (f. 
1749 d. 1832) 

Félagar úr leikhópnum Vestur-
porti, þau Björn Hlynur Haraldsson, 
Gísli Örn Garðarsson, Nína Dögg 
Filippusdóttir, Víkingur Kristjáns-
son og Carl Grose eru höfundar 
þess texta sem liggur til grundvall-
ar sýningunni. Jólin, jólin alls stað-
ar í ýktum búningi með pirrandi 
lyftutónlist og ergilegum ljósum, 
skranskreytingum og þykjustuvin-
semd starfsmanna á elliheimili er 
sú umgjörð sem áhorfendur ganga 
inn í. Leikmyndin var áleitin í þessu 
geggjaða gervidrasli, kannski eink-
anlega þar sem nýbúið er að pakka 
niður seríum en einnig sem tákn-
mynd firringarinnar, sölujóla eða 
skrattanum sem við erum ofurseld. 
Fyrir svo utan að opnanir aftur 
og inn í sviðið, til beggja handa og 
niður í gólfið og upp í himininn jók 
möguleika undankomu og sprellifar-
saleiks. Leikmynd Axels Hallkells 
Jóhannessonar þjónaði sum sé verk-
inu ákaflega vel bæði myndrænt og 
með notagildi fimleikanna í huga. 

Jólatréshryllingurinn var bara einn 
og sér nægjanlegur til þess að vekja 
ákveðnar kenndir.

Leikurinn gerist á heimili fyrir 
gamalt fólk og þaðan er áhorfend-
um vippað yfir í þá angistarför sem 
Jóhann flækist í eftir að hafa selt 
skrattanum sál sína. Skrattinn var 
í sjálfu sér ekki ógnvekjandi og 
eins og svo oft áður þegar karlinn 
sá fær að sýna sig og spóka um, er 
hann bæði heillandi og skemmti-
legur og liggur við að fjörið sé allt-
af meira hans megin, svo að segja. 
Hilmir Snær Guðnason bætir hér 
við enn einu blómi í sinn barm og 
var gaman að sjá hvernig hann 
umhverfðist og beitti líkamanum og 
svipbrigðum í eltingaleik við orðin 
í mjög skemmtilegu gervi sem Sig-
ríður Rósa Bjarnadóttir á heiðurinn 
af ásamt Filippíu I. Elísdóttur sem 
sá um búningana.

Þorsteinn Gunnarsson leikur 
glæsilegan gamlan leikara sem er 
heldur hressari en hinir félagar 
hans á elliheimilinu og rifjar upp 
takta sína í leikhúsinu með aðstoð 
einnar vistkonunnar sem léttilega 
svífur inn í gervi nornarinnar síðar 
í leiknum. Fyrir utan að starfskon-
an Greta verður að stúlkunni sem 
Fástus ávallt unni. 

Það er langt síðan Þorsteinn 
Gunnarsson hefur sést í burð-
arhlutverki á við þetta. Tuggan, 
hann hefur engu gleymt, á hér 
við, fyrir svo utan að hann smýg-
ur léttilega inn í nýstárlegan leik-
stíl og er áberandi best talandi 
leikarinn í sýningunni. Textinn er 
unnin af Vesturporturum og var 
hann skondinn og skemmtilegur 
og rímið mátulega geggjað, þó það 
sé auðvitað spurning hvort rígfull-
orðinn maður velji orð sín þannig 
að honum sé slétt sama um eitthvað 
í stað þess að vera alveg sama. 

Það er Hanna María Karlsdóttir 
sem fer með hlutverk Evu og gerir 
hún það vel og breiðir út allan sinn 
faðm og var óborganleg í ýmsum 
tilburðum eins og til dæmis þegar 
henni er kálað með aðferð sem ekki 
verður sagt frá hér. Eitthvað virð-
ist þó röddin hafa verið að hrekkja 
hana því á köflum heyrðist ekki 
mikið í henni. Hilmir Snær Guðna-
son fer með hið umfangsmikla og 
heillandi hlutverk Mefistós.

Systkinin sem stjórna hælinu eru 
leikin af þeim Rúnari Frey Gísla-
syni og Unni Ösp Stefánsdóttur. 

Rúnar er í hlutverki sem má segja 
að skrapi botn raunveruleikans til 
að bregða fólki eins og hann sé á 
förum út úr hlutverki sínu og tóks 
honum svo sannarlega að skemmta 
fólki með þeim stíl meðan Unnur 
í hlutverki Gretu er dreymin og 
reynir nú heldur lítið á margbreyti-
leika í túlkun en hún er óneitanlega 
nett og fim og ljóðræn loftfimleika-
sveifla hennar og Björns Hlyns 
í lok verksins var falleg á að líta. 
Nína Dögg var sterk og þétt í sínum 
sveiflum og svipbrigði hennar og 
taktar stórhlægilegir. Hjólastóla-
dansflokkurinn með þeim Jóhann-
esi Svövu og Víkingi ásamt hinum á 
elliheimilinu féll í góðan jarðveg.

Björn Hlynur Haraldsson fer 
með hlutverk Jóhanns á unga aldri 
og gerir það vel þó þessar stíl-
færðu dúkkuhreyfingar hafi í raun 
verið óþarfi, en var kannski hugs-
að til þess að leggja áherslu á góð-
mennsku hans. Hljóðmyndin og 
tónlistin eru ekki síður í mögnuðu 
hlutverki og áhrif þessara þátta 
mikill til þess að skapa heildar sirk-
usstemningu sem óneitanlega ríkti, 
einkum eftir hlé. Í fyrri hlutanum 
er heldur meira reynt að koma boð-
skap á framfæri meðan farsinn og 
galsinn tekur yfir í þeim seinni. 

Leikstjóranum Gísla Erni tekst 
hér vel að virkja það samspil sem 
nauðsynlegt er til þess að galsa-
leikur af þessu tagi gangi upp.

Þeir sem muna eftir sýningunni 
í Þjóðleikhúsinu (líklega 1970) þar 
sem Trúbrot lék í reykjarsvælu 
öfgakennda tónlist úr neðri byggð 
og íturvaxin blondína skók sig inni 
í stóru fiskineti, vita að nýstár-
leiki í uppsetningu þessa fræga 
verks var þar svo sannarlega einn-
ig áberandi þar. Markmið sýning-
ar sem að hluta til eru loftfimleik-
ar hlýtur fyrst og fremst að vera að 
skemmta sem Vesturportshópurinn 
gerði svo sannarlega hér, en hitt er 
annað mál að það er hægt að moða 
meira úr þessu klassíska verki til 
umhugsunar og lærdóms, ekki síst 
nú, þegar útsala hefur verið á sálum 
til skrattans um nokkurt skeið.  

 Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Vesturportshópurinn 
skemmtir áhorfendum með loftfim-
leikum en hefði mátt vinna meira úr 
þessu klassíska verki til umhugsunar 
og lærdóms. 

Í upphafi var orðið

HEFUR ENGU GLEYMT Þorsteinn Gunnarsson smýgur léttilega inn í nýstárlegan leikstíl og er áberandi best talandi leikarinn í 
sýningunni.
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NÝ SALATLÍNA FRÁ 
SÓMA SEM BYGGÐ ER 
Á LANGRI REYNSLU 
AF SAMLOKUGERÐ

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365. Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit. Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og
textill. Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og
atvinnugreinum.

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

Dagskrá næstu fjármálakvölda

21. janúar    Holtagarðar, Holtavegi 10     kl. 20

28. janúar    Akureyri, Strandgötu 1     kl. 20

4. febrúar    Selfossi, Austurvegi 20     kl. 20

11. febrúar    Bæjarhrauni, Hafnarfirði     kl. 20

Skráning og nánari upplýsingar eru á vef Landsbankans, landsbankinn.is, og í síma 410 4000.  
Allir velkomnir. 

Landsbankinn kynnir röð fjármálanámskeiða fyrir 
almenning undir yfirskriftinni Fimmtudagskvöld 
eru fjármálakvöld. Markmið námskeiðanna er að 
auðvelda fólki að öðlast betri yfirsýn yfir fjármál 
heimilisins. 

Frá miðjum febrúar og fram í miðjan mars verður boðið upp á fjármálafræðslu um skipulag og 
stýringu fjármála heimilisins þar sem fjallað verður um hvernig hægt er að endurskipuleggja 
fjármálin, ávöxtun og sparnað, vaxtakjör, útgjöld heimilisins og kosti heimilisbókhalds.

Á næstu fjármálakvöldum verður farið yfir helstu breytingar sem urðu á réttindum lífeyrisþega 
á greiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins á árinu 2009. Sólveig Hjaltadóttir framkvæmdastjóri 
og Margrét Jónsdóttir deildarstjóri á Réttindasviði TR munu kynna breytingarnar og svara    
fyrirspurnum ásamt sérfræðingum bankans. 

Réttindi 
lífeyrisþega

Leikgerð Vesturports á 
Faust sem byggir á frægu 
verki eftir Goethe var 
frumsýnd í Borgarleikhús-
inu á föstudaginn. Leik-
hópurinn er þekktur fyrir 
djarfar útfærslur og leikar-
arnir sviku ekki aðdáendur 
sína frekar en fyrri daginn 
þegar þeir sveifluðu sér 
yfir höfðum áhorfenda og 
léku alls kyns kúnstir í 
háloftunum. Eins og sjá má 
hér til hliðar gefur leikhús-
gagnrýnandinn Elísabet 
Brekkan sýningunni fjórar 
stjörnur en það voru miklu 
fleiri stjörnur sem sátu úti í 
sal og horfðu hugfangnar á 
sjónarspilið.

Frægir á frumsýningu Faust

Menningarvitarnir Bryndís Schram og 
Jón Baldvin létu sig ekki vanta á frum-
sýningu Faust enda skrifar Bryndís um 
menningarmál á Pressunni.

Viðar Eggertsson ásamt manni sínum, 
Sveini Kjartanssyni, og Láru Aðalsteins-
dóttur.

Jón Páll Eyjólfsson frumsýnir leikverkið 
Góðir Íslendingar á föstudaginn en hann 
gaf sér tíma til að mæta á frumsýningu 
Vesturports ásamt spúsu sinni, Írisi 
Eggertsdóttur.

Hallgrímur Ólafsson og Matthildur 
Magnúsdóttir, þula Ríkissjónvarpsins, 
voru meðal frumsýningargesta.

Rakel Garðarsdóttir var að sjálfsögðu 
mætt til að fylgjast með hvernig mannin-
um hennar, Birni Hlyni, reiddi af í háloft-
unum. Hér er hún ásamt Dögg Hjaltalín.

Leikhússtjóri Borgarleikhússins, Magnús Geir Þórðarson, ásamt hinum mikla höfð-
ingja Gunnari Eyjólfssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Guðjón Valur Sigurðsson er á leiðinni á sitt tólfta stórmót með 
íslenska landsliðinu og þessi járnmaður íslenska landsliðsins hefur 
leikið alla leiki Íslands á stórmóti síðan á Evrópumótinu í Króatíu fyrir 
tíu árum. Leikurinn á móti Serbíu verður 72. leikur hans í röð á stór-
mótum íslenska landsliðsins . Guðjón Valur brosir þegar hann 
er spurður að því hvort hann sé ekki farinn að heyra meira 
af vangaveltum um hversu lengi hann ætlar að spila.

„Það var byrjað að spyrja mig þegar ég var 26 ára hvað 
ég ætlaði að vera lengi í þessu í viðbót. Ég sagðist bara 
vera 26 ára og þá var svarið: Nú, þú byrjaðir þá svona 
snemma,“ segir Guðjón Valur hlæjandi. „Ég var þrítugur 
í fyrra og lít bjartsýnum augum á framtíðina því það er 
enginn í rauninni kominn á aldur í liðinu. Aldur er svo 
rosalega afstæður. Ef allt gengur vel þá væri ég alveg 
til í að spila handbolta í átta eða tíu ár í viðbót. Ég 
veit ekkert hvað verður og kannski gengur það 
ekki upp,“ segir Guðjón Valur. 

„Menn geta verið að spila í dag langt fram 
undir fertugt en ég er bara 30 ára gamall og líður 

rosalega vel. Ég hef ekki verið í svona góðu líkamlegu standi síðan 
ég var 27 ára. 28 ára gamall lenti ég í hnéaðgerð og fór úr axlarlið. Ég 
hef lengi verið að berjast við það og fór í aðgerð á úlnlið síðasta vor. 
Mér líður virkilega vel í augnablikinu enda hef ég þurft að hafa fyrir 
því. Ég hef æft mikið og vel til þess að komast í það form sem ég er í 

í dag,“ segir Guðjón Valur.
„Fólk má alveg spyrja mig af þessu. Þetta er kannski spurning 

um að fólk sé komið með leið á mér. Ef þjálfarinn er kominn 
með leið á mér og hættir að velja mig þá sætti ég mig við 
það. Maður vonar samt að maður eigi eitthvað eftir að endast 
eitthvað lengur í þessu,“ segir Guðjón Valur.

Guðjón Valur fagnar góðu gengi í æfingaleikjunum en segir 
að aðalstyrkleiki íslenska liðsins hafi og muni ekki breytast. 

„Það er gott að vita til þess að við getum unnið hvern sem 
er hvar sem er. Við þurfum að vera á tánum til þess og við 
erum ekki með neitt lið ef það vantar brjálæðisglampann í 
augum okkar eða þennan vilja til að gefa nánast allt inni á 
vellinum fyrir liðsfélagana, liðið, landið og þjóðina,“ segir 

Guðjón Valur.

GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON: BÚINN AÐ SPILA 71 LEIK Í RÖÐ MEÐ ÍSLENSKA LANDSLIÐINU Á STÓRMÓTUM

Væri alveg til í að spila í átta eða tíu ár í viðbót

HANDBOLTI Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari var 
sáttur með stöðuna á íslenska lið-
inu þrátt fyrir tíu marka tap gegn 
Frökkum í gær. Hann ætlaði sér 
aldrei að keyra á lykilmönnum í 
leiknum enda aðeins rúmir tveir 
sólarhringar í fyrsta leik á EM í 
Austurríki.

„Við ætluðum að dreifa álaginu 
í þessum leik og gerðum það. Við 
spöruðum stóran hluta liðsmanna 
og dreifðum þessu alveg gríðar-
lega. Þannig ætluðum við að nota 
þennan leik og vildum gefa þeim 
tækifæri sem minna höfðu spil-
að. Þeir spiluðu allan tímann 
meira eða minna. Við ákváðum 
að nota þennan leik á þennan átt 
og vorum aldrei að velta því fyrir 
okkur að nota sterkasta liðið ein-
hvern hluta leiksins,“ sagði 
Guðmundur eftir leikinn í gær.

Hann var mjög ánægður með 
leikinn á móti Spánverjum á laug-
ardaginn en hann vann íslenska 
liðið með þremur mörkum. „Það 
var fínn sigur á Spánverjum á 
laugardaginn þannig að við erum 
bara sáttir. Við ætluðum að taka 
þann leik á fullu jafnframt því 
að vera búnir að ákveða að taka 
þennan Frakkaleik öðruvísi,“ 
segir Guðmundur.

„Við getum ekkert verið ósátt-
ir með fyrri hálfleikinn en við 
misstum hann aðeins frá okkur 
síðustu mínútnar. Þetta var til-
tölulega jafnt en við misstum 

þá í fjögur mörk í staðinn fyrir 
að tvö mörk hefðu verið eðlileg-
ur munur í hálfleiknum. Í síðari 
hálfleik gáfu þeir bara í á meðan 
við vorum kannski að draga í 
land,“ segir Guðmundur.

„Frakkarnir voru að spila 
miklu meira á sínu sterkasta 
liði þó svo að þeir hefðu notað 
fleiri leikmenn. Þeir voru með 
sitt sterkasta lið stærsta hluta 
leiksins.“

Guðmundur lét Ólaf Guðmunds-
son fá mikið hlutverk í leiknum í 
gær. „Ólafur gerði þetta mjög vel 
og ég var mjög sáttur með hann. 
Ég held að það sé ekki hægt að 
fá stærri leik en fyrir framan 
fimmtán þúsund áhorfendur á 

heimavelli heims- og ólympíu-
meistara Frakka.  Það er ekki 
hægt að fá stærra verkefni í 
æfingaleik,” segir Guðmundur.

„Ég er ánægður með það að 
við fórum vel í gegnum undir-
búningsleikina. Eina vandamál-
ið er með Aron en ég er vongóð-
ur um að hann verði orðinn góður 
á morgun. Það er bara fín staða 
á hópnum og við erum ánægðir 
með það að það séu engin meiðsli 
eftir þetta mót. Núna erum við 
bara klárir í slaginn,“ sagði Guð-
mundur rétt áður en hann lagði í 
hann út á flugvöll. Íslenski hóp-
urinn átti síðan að koma upp á 
hótel í Linz í Austurríki klukkan 
tvö í nótt.  - óój

Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari eftir lokaleikinn fyrir EM:

Við erum núna klárir í slaginn

EINBEITTUR Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari er ánægður með hvernig 
undirbúningur íslenska liðsins fyrir EM í Austurríki hefur gengið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hraðmótið í Frakklandi
UNDANÚRSLIT
Ísland-Spánn 30-27 (14-12)
Mörk Íslands (Skot): Guðjón Valur Sigurðsson 6 
(10), Róbert Gunnarsson 5 (8), Ólafur Stefánsson 
5/1 (10/1), Snorri Steinn Guðjónsson 5/4 (11/4), 
Alexander Petersson 3 (7), Sverre Jakobsson 2 
(2), Ásgeir Örn Hallgrímsson 2 (3), Ingimundur 
Ingimundarson 1 (1), Arnór Atlason 1 (5).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 19 (46/2,  
41%).
Frakkland-Brasilía 37-20 (18-12)

ÚRSLITALEIKUR
Ísland-Frakkland  25-35 (13-17)
Mörk Íslands (Skot): Ólafur Guðmundsson 6 
(12), Alexander Petersson 5 (10), Snorri Steinn 
Guðjónsson 4/2 (8/4), Róbert Gunnarsson 4 (5),
 Ólafur Stefánsson 2 (2), Sturla Ásgeirsson 2 (4), 
Ingimundur Ingimundarson 1 (1), 
Vignir Svavarsson 1 (3), Arnór Atlason (2)
Varin skot: Hreiðar Levý Guðmundsson 11/1 
(46/3, 24%).
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Sturla 2, Alexander 2, 
Vignir, Ingimundur)
Fiskuð víti: 4 (Ólafur, Sverre Jakobsson, Arnór, 
Vignir).

SPILAMÍNÚTUR Á MÓTI FRÖKKUM
Hreiðar Levý Guðmundsson  60 mínútur
Sturla Ásgeirsson 60
Ólafur Guðmundsson 50
Ásgeir Örn Hallgrímsson 50
Alexander Petersson 39
Vignir Svavarsson 38
Ólafur Stefánsson 30
Arnór Atlason 18
Snorri Steinn Guðjónsson 17
Sverre Jakobsson 17
Róbert Gunnarsson 12
Logi Geirsson 7
Ingimundur Ingimundarson 7
Guðjón Valur Sigurðsson 0
Björgvin Páll Gústavsson 0
Aron Pálmarsson (meiddur) 0

STRÁKARNIR OKKAR

> Klassískur bikarslagur í Toyota-höllinni

Keflavík og Njarðvík mætast í átta liða úrslitum 
Subway-bikars karla í Toyota-höllinni í Keflavík klukkan 
19.15 í kvöld. Bæði lið hafa byrjað nýja árið með 
sannfærandi sigrum og það stefnir því 
í klassískan bikarleik Reykjanesbæj-
arliðanna fyrir væntanlega troðfullu 
húsi á Sunnubrautinni. Keflavík vann 
með fjórum stigum þegar liðin 
mættust síðast í bikarnum 
2006 og hefndi þá fyrir 
þriggja stiga bikartap fyrir 
Njarðvík árið á undan.  

HANDBOLTI Fall verður vonandi 
fararheill fyrir strákana okkar 
á Evrópumótinu í Austurríki 
eftir tíu marka tap, 25-35, á móti 
Frökkum í París í gær. Guð-
mundur Guðmundsson landsliðs-
þjálfari lét aldrei sitt sterkasta 
lið spila í leiknum og bæði Guð-
jón Valur Sigurðsson og Björg-
vin Páll Gústavsson komu ekkert 
við sögu. Liðið flaug síðan strax 
til Austurríkis eftir leikinn enda 
voru aðeins rúmir tveir sólar-
hringar þar til liðið mætir Serbum 
í fyrsta leik sínum á EM. 

Guðmundur byrjaði með þá 
Sturlu Ásgeirsson (vinstra horn), 
Ólaf Guðmundsson (vinstri 
skyttu), Snorra Stein Guðjónsson 
(leikstjórnanda), Alexander Pet-
ersson (hægri skyttu), Ásgeir Örn 
Hallgrímsson (hægra horn) og 
Vignir Svavarsson (línu). Hreið-
ar Levý Guðmundsson var síðan 
í markinu allan tímann. Snorri 
Steinn lék aðeins fyrri hálfleik-
inn og Alexander var sá lykil-
maður íslenska liðsins sem spil-
aði mest í gær en langmest þó 
sem skytta. 

Frakkar byrjuðu betur og náðu 
mest fimm marka forskoti í fyrri 
hálfleik en íslenska liðið náði að 
minnka muninn niður í eitt mark 

áður en Frakkar skoruðu þrjú síð-
ustu mörk fyrri hálfleiksins og 
voru 17-13 yfir í hálfleik.

Frakkar skoruðu síðan þrjú 
fyrstu mörk seinni hálfleiksins 

og voru síðan komnir níu mörk-
um yfir eftir ellefu mínútna leik í 
honum. Fjögur íslensk mörk í röð 
náði muninum aftur niður í fimm 
mörk en nær komst íslenska liðið 

ekki í seinni hálfleik. Frakkar 
komust mest ellefu mörkum yfir 
en unnu að lokum með tíu marka 
mun. 

FH-ingurinn ungi Ólafur Guð-
mundsson var í aðalhlutverki í 
leik íslenska liðsins í þessum leik 
og var hann sérstaklega áræðinn 
í fyrri hálfleiknum þar sem hann 
skoraði fimm glæsileg mörk úr 
níu skotum. Ólafur gerði auðvit-
að mörg mistök en fékk dýrmæta 
reynslu á móti sjálfum heims- og 
ólympíumeisturum Frakka. 

Íslenska liðið tryggði sér sæti 
í úrslitaleiknum með glæsilegum 
sigri á Spánverjum á laugardag-
inn. Markvörðurinn Björgvin Páll 
Gústavsson var maður seinni hálf-
leiksins þegar hann varði 14 af 19 
skotum sínum í leiknum. Guðjón 
Valur Sigurðsson fór líka í gang í 
seinni hálfleik og skoraði þá 5 af 6 
mörkum sínum. Íslenska liðið var 
með frumkvæðið allan tímann 
og náði mest fimm marka mun í 
seinni hálfleiknum eftir að hafa 
verið 14-12 yfir í hálfleik. 

Eftir sigurinn á Spáni hafði 
íslenska liðið náð að vinna fjóra 
fyrstu leiki sína á árinu sem hafði 
ekki gerst í 46 ár eða síðan íslenska 
landsliðið sló í gegn á HM í Tékkó-
slóvakíu 1964.  ooj@frettabladid.is

Lykilmenn hvíldir á móti Frökkum
Íslenska karlalandsliðið tapaði í gær sínum fyrsta leik á árinu þegar liðið steinlá með tíu mörkum, 25-35, á 
móti Frökkum í úrslitaleik hraðmótsins í París í gær. Leikurinn var þó ekki marktækur enda lék íslenska 
liðið aldrei af fullum styrk.  Ólafur Guðmundsson fékk stórt próf á móti Heims- og Ólympíumeisturunum.

SEX MÖRK Ólafur Guðmundsson spilaði stórt hlutverk með íslenska landsliðinu í 
leiknum á móti Frökkum í Bercy-höllinni í gær. NORDICPHOTOS/AFP
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Gítarnámskeið

FÓTBOLTI Staðan breyttist ekkert 
á toppi ensku úrvalsdeildarinnar 
eftir leiki helgarinnar. Chelsea og 
Manchester United unnu örugga 
sigra á laugardaginn og Arsenal 
fylgdi þeim síðan fast eftir með 
góðum útisigri á Bolton í gær. Chel-
sea hefur nú áfram eins stigs for-
skot á Manchester United og Ars-
enal er síðan tveimur stigum á eftir 
United en á jafnframt leik inni á 
meistarana. 

Nicolas Anelka og Frank Lamp-
ard skoruðu báðir tvennu fyrir 
Chelsea í 7-2 sigri á Sunderland en 
Chelsea-liðið var komið í 4-0 eftir 
aðeins 33 mínútur. Bakvörðurinn 
Ashley Cole sýndi glæsileg tilþrif 
þegar hann skoraði þriðja markið.

„Ég held að þetta hafi verið besta 
frammistaða okkar á tímabilinu,“ 
sagði Carlo Ancelotti, stjóri Chel-
sea, eftir leikinn. „Við spiluðum 
mjög vel þangað til í lok leiksins. 
Við byrjuðum leikinn einstaklega 
vel. Ég er mjög ánægður því þetta 
er mikilvægur tími fyrir okkur,“ 
sagði Ancelotti en hann sagði að 
bakvörðurinn Ashley Cole hefði 
átt mark leiksins. „Besta markið 
var kannski markið hans Ashley. 
Þetta var frábær sókn, glæsilegur 
einleikur og frábært mark,“ sagði 
Ítalinn. 

Wayne Rooney lagði upp fyrsta 
markið fyrir Dimitar Berbatov og 
skoraði síðan annað markið sjálf-
ur í 3-0 sigri Manchester United 
á Burnley. Það var varamaðurinn 
Mame Biram Diouf sem innsiglaði 
sigurinn í uppbótartíma. 

„Þetta var skrítinn leikur og 
það var eiginlega vandræðalegt að 
við skyldum ekki nýta eitthvað af 
færum okkar í fyrri hálfleik,“ sagði 
Ferguson. „Það þarf að skora mark 
til þess að opna lið eins og Burn-
ley. Það þarf þolinmæði á móti 
svona liðum og við höfum hana. 

Þeim finnst örugglega 3-0 tap vera 
ósanngjarnt en fannst þó þetta ekki 
vera úrslit gegn gangi leiksins,“ 
sagði Ferguson eftir leikinn.

Arsenal vann 2-0 sigur á Bolton 
sem lék í fyrsta sinn undir stjórn 
Owens Coyle. Cesc Fabregas kom 
aftur inn í lið Arsenal eftir meiðsli 
og kom liðinu í 1-0 á 28. mínútu með 
laglegu marki eftir frábært þrí-
hyrningsspil við Eduardo da Silva. 
Varamaðurinn Fran Merida skoraði 
seinna markið í lokin. 

„Þegar ég var yngri þá var ég 
ekki að nýta færin en nú eru bolt-
arnir að rata í markið hjá mér. Ég 
vona að það haldi áfram út tíma-
bilið. Það er síðan mikilvægt fyrir 
okkur í baráttunni um meistaratit-
ilinn að vinna þá aftur á miðviku-
daginn,“ sagði Cesc Fabregas.

Manchester City missti fjórða 
sætið til Tottenham eftir fyrsta 
tapið undir stjórn Roberto Manc-
ini. Everton hafði mikla yfirburði 
og vann sannfærandi 2-0 sigur. 

„Everton spilaði betur en við og 
það getur alltaf gerst í fótbolta. Við 
getum ekki alltaf unnið en vonandi 
verður þetta síðasta tapið. Við erum 
í vandræðum vegna meiðsla, það er 
of mikið álag á sömu leikmönnum 
og þeir eru orðnir mjög þreyttir,“ 
sagði Mancini. 

Stoke tryggði sér 1-1 jafntefli á 
móti Liverpool þegar Robert Huth 
jafnaði leikinn eftir hornspyrnu 
á 90. mínútu. Dirk Kuyt skallaði í 
stöngina í uppbótartíma og Liver-
pool gat ekki endað skelfilega viku 
á jákvæðum nótunum.

  ooj@frettabladid.is

Sjö marka veisla Chelsea
Efstu þrjú liðin unnu öll sína leiki í ensku úrvalsdeildinni um helgina en 
Manchester City mátti hins vegar þola fyrsta tapið undir stjórn Roberto 
Mancini og missti af þeim sökum fjórða sætið aftur til Tottenham.

SJÖ MÖRK Florent Malouda fagnar á táknrænan hátt í lok leiksins á móti Sunderland 
um helgina.  MYND/AP

Enska úrvalsdeildin
ASTON VILLA - WEST HAM 0-0
BLACKBURN ROVERS - FULHAM 2-0
1-0 Chris Samba (24.), 2-0 Ryan Nelsen (53.).
BOLTON WANDERERS - ARSENAL 0-2
0-1 Cesc Fabregas (27.), 0-2 Fran Merida (77.). 
Gréatr Rafn Steinsson lék allan leikinn.
CHELSEA - SUNDERLAND 7-2
1-0 Nicolas Anelka (7.), 2-0 Florent Malouda 
(17.), 3-0 Ashley Cole (21.), 4-0 Frank Lampard 
(33.), 5-0 Michael Ballack (51.), 5-1 Boudewijn 
Zenden (55.), 6-1 Nicolas Anelka (64.), 7-1 Frank 
Lampard (89.), 7-2 Darren Bent (90.+1).
EVERTON - MANCHESTER CITY 2-0
1-0 Steven Pienaar (36.), 2-0 Louis Saha (48.).
MANCHESTER UNITED - BURNLEY 3-0
1-0 Dimitar Berbatov (63.), 2-0 Wayne Rooney 
(68.), 3-0 Mame Biram Diouf (90.). Jóhannes 
Karl Guðjónsson kom inn á 73. mínútu leiksins. 
STOKE CITY - LIVERPOOL 1-1
0-1 Sotiris Kyrgiakos (57.), 1-1 Robert Huth (90.).
WOLVES - WIGAN ATHLETIC 0-2
0-1 James McCarthy (59.), 0-2 N‘Zogbia (72.)
STAÐAN:
Chelsea 21 15 3 3 52-18 48
Man. United 22 15 2 5 49-19 47
Arsenal 21 14 3 4 55-23 45
Tottenham  21 11 5 5 42-22 38
Man. City 21 10 8 3 42-30 38
Aston Villa 21 10 6 5 29-18 36
Liverpool 21 10 4 7 38-26 34
Birmingham  21 9 6 6 21-19 33
Fulham 21 7 6 8 26-24 27
Everton 21 6 8 7 30-34 26
Stoke City 21 6 7 8 19-26 25
Blackburn  22 6 6 10 23-39 24
Sunderland 21 6 5 10 30-38 23
Wigan Athletic 20 6 4 10 23-44 22
Burnley 21 5 5 11 22-43 20
West Ham  21 4 7 10 28-37 19
Wolves 21 5 4 12 17-38 19
Hull City 21 4 7 10 20-42 19
Bolton  19 4 6 9 26-38 18
Portsmouth 20 4 2 14 18-32 14

Enska b-deildin
Emil Hallfreðsson skoraði fyrir Barnsley sem  tap
aði 1-2 á heimavelli fyrir Sheffield Wednesday. 

Watford tapaði 1-2 á útivelli á móti Doncaster. 
Heiðar Helguson skoraði úr víti á 90. mínútu.

Gunnar Heiðar Þorvaldsson lék sinn fyrsta leik 
með Reading þegar liðið tapaði 1-2 á móti 
Nott. Forrest. Ívar Ingimarsson lék allan leikinn.

Kári Árnason lék allan leikinn með  Plymouth 
sem tapaði 0-1 á móti Crystal Palace. 

Aron Einar Gunnarsson kom inn á 82. mínútu 
þegar Coventry tapaði 2-3 á móti Ipswich. 

ENSKI BOLTINN

Subway-bikar karla
Breiðablik-ÍR  87-94 (40-45)
Stig Breiðabliks: Hjalti Friðriksson 21, Jeremy 
Caldwell 18, Aðalsteinn Pálsson 13, Ívar Örn 
Hákonarson 12 (13 frák.), Jonathan Schmidt 
10 (8 stoðs.), Daníel G. Guðmundsson 7, Gylfi 
Geirsson 3, Ágúst Angantýsson 3.
Stig ÍR: Michael Jefferson 28, Nemanja Sovic 
18, Steinar Arason 15, Kristinn Jónasson 10, 
Hreggviður Magnússon 9, Eiríkur Önundarson 7, 
Gunnlaugur H. Elsuson 5, Ólafur Þórisson 2.
Snæfell-Fjölnir  100-96 (83-83, 47-44)
Stig Snæfells: Sean Burton 24 (13 stoðs.), Hlyn-
ur Bæringsson 22 (15 frák., 6 stoðs., 6 stolnir), 
Sigurður Á. Þorvaldsson 18, Jón Ólafur 
Jónsson 17, Sveinn Arnar Davíðsson 7, Páll Fannar
Helgason 7, Emil Þór Jóhannsson 5.
Stig Fjölnis: Christopher Smith 27 (12 frák., 5 
varin), Ægir Þór Steinarsson 20, Magni Hafsteins-
son 16 (12 frák.), Tómas Heiðar Tómasson 
14, Sindri Kárason 9, Sverrir Kári Karlsson 4, 
Garðar Sveinbjörnsson 2, Arnþór Freyr Guð-
mundsson 2, Jón Sverrisson 2.
Tindastóll-Grindavík  86-96 (41-52)
Stig Tindastóls: Kenney Boyd 18 (11 frák.), 
Svavar Atli Birgisson 17 (7 stoðs.), Helgi Freyr 
Margeirsson 13, Michael Giovacchini 11, Friðrik 
Hreinsson 7, Helgi Rafn Viggósson 7, Sigmar 
Logi Björnsson 5, Axel Kárason 4, Sveinbjörn 
Skúlason 4.
Stig Grindavíkur:  Darrell Flake 21 (8 frák.), Páll 
Axel Vilbergsson 20, Þorleifur Ólafsson 15 (8 
frák., 6 stoðs.), Ómar Örn Sævarsson 13 (18 
frák.), Ólafur Ólafsson 13, Brenton Birmingham 
10, Guðlaugur Eyjólfsson 4.

Subway-bikar kvenna
Keflavík-Hamar  86-72 (37-24)
Stig Keflavíkur: Kristi Smith 29, Bryndís Guð-
mundsdóttir 23 (10 ,frák., 7 stoðs.), Birna 
Valgarðsdóttir 17, Pálína Gunnlaugsdóttir 7, Marín
Rós Karlsdóttir 5, Rannveig Randversdóttir 2, 
Svava Ósk Stefánsdóttir 2, Sigrún Albertsdóttir 1.
Stig Hamars: Julia Demirer 21 (15 frák.), Koren 
Schram 11, Fanney Lind Guðmundsdóttir 10, 
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 9, Sóley Guðgeirsdótt-
ir 8, Íris Ásgeirsdóttir 4, Guðbjörg Sverrisdóttir 3, 
Hafrún Hálfdánardóttir 3, Kristrún Sigurjónsdóttir 
2, Jenný Harðardóttir 1.
Snæfell-Haukar  61-84 (33-50)
Stig Snæfells: Sherell Hobbs 25 (11 frák.), 
Gunnhildur Gunnarsdóttir 12, Hrafnhildur Sif 
Sævarsdóttir 6, Unnur Lára Ásgeirsdóttir 5, Björg 
Guðrún Einarsdóttir 4, Sara Mjöll Magnúsdóttir 
4, Sara Sædal Andrésdóttir 2, Helga Hjördís 
Björgvinsdóttir 2, María Björnsdóttir 1.
Stig Hauka: Heather Ezell 23 (15 frák., 10 stoðs.), 
Kiki Jean Lund 18, Helena Brynja Hólm 11, 
Guðrún Ósk Ámundadóttir 7, Margrét Rósa Hálf-
dánardótir 6, Kristín Fjóla Reynisdóttir 6, Ragna 
Margrét Brynjarsdóttir 5, Telma B. Fjalarsdóttir 4 
(11 frák.), Heiðrún Ösp Hauksdóttir 4.
Njarðvík-Þór Ak. 83-48 
Stigahæstar: Ólöf Helga Pálsdóttir 16, Eyrún Líf 
Sigurðardóttir 13, Auður Jonsdottir 12  – Rut 
Konráðsdóttir 16, Freydís Guðjónsdóttir 12.
Fjölnir-Laugdælir 86-68 (40-36)

N1-deild kvenna í handbolta
Stjarnan-KA/Þór 36-22 (19-13)
Markahæstar: Alina Daniela Tamasan 13, Harpa 
Sif Eyjólfsdóttir 6, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 6, 
Elísabet Gunnarsdóttir 5 – Martha Hermanns-
dóttir 6, Arna Valgerður Erlingsdóttir 5.
Valur-FH  32-17 (12-6)
Markahæstar: Ágústa Edda Björnsdóttir 10, 
Hildigunnur Einarsdóttir 5, Kristín Guðmunds-
dóttir 4, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 3 – Birna 
Berg Haraldsdóttir 4, Erla Heiður Tryggvadóttir 3.
Fram-Haukar  32-21 (15-10)
Markahæstar: Karen Knútsdóttir 12, Guðrún 
Þóra Hálfdánardóttir 6, Pavla Nevarilova 4 – 
Hanna G. Stefánsdóttir 7, Ramune Pekarskyte 6.
HK-Fylkir  19-29 (8-15)
Markahæstar: Lilja Pálsdóttir 4, Elísa Ósk Viðars-
dóttir 4, Elín Anna Baldursd. 4 – Sunna Jónsdóttir 
6, Hildur Harðardóttir 5, Sunna María Einarsdóttir 
4, Sigríður Hauksdóttir 4, Nataly Valencia 4. 

ÚRSLITIN

KÖRFUBOLTI Mesta spennan í leikj-
um gærkvöldsins í átta liða úrslit-
um Subway-bikars karla var í 
Stykkishólmi þar sem heimamenn 
í Snæfelli þurftu framlengingu til 
þess að vinna nýliða Fjölnis sem 
höfðu átt frábæra endurkomu í 
fjórða leikhlutanum. ÍR og Tinda-
stóll unnu bæði sína leiki á útivelli 
þar sem bæði lið voru með forust-
una allan tímann en gátu þó aldrei 
slakað á.

Snæfell vann 100-96 sigur á 
nýliðum Fjölnis eftir að staðan 
hafði verið 83-83 eftir venjulegan 

leiktíma. Leikstjórnandinn stór-
efnilegi, Ægir Þór Steinars-
son, tryggði Fjölni framleng-
ingu með þriggja stiga körfu á 
lokasekúndunum. 

Snæfell var með gott forskot 
framan af leik en hið unga lið 
Fjölnis gafst ekki upp og kom 
leiknum í framlengingu með frá-
bærum fjórða leikhluta sem Graf-
arvogsliðið vann 24-15. Hólmarar 
voru hins vegar sterkari í fram-
lengingunni og unnu hana 17-13.

Grindavík tryggði sér sæti í 
undanúrslitum með 96-86 sigri á 
Tindastól á Sauðárkróki í kvöld.

Grindavík var 24-20 yfir eftir 
fyrsta leikhluta og 52-41 yfir í 

hálfleik en Tindastóll náði að 
minnka muninn í fimm stig fyrir 
lokaleikhlutann en staðan var þá 
68-73 fyrir gestina í Grindavík 
sem síðan kláruðu leikinn í fjórða 
leikhluta.  

ÍR voru fyrstir inn í undanúr-
slitin þegar þeir unnu sjö stiga 
sigur á Breiðabliki, 87-94, í Smár-
anum. ÍR-ingar voru með for-
ustu allan leikinn, 25-21 yfir eftir 
fyrsta leikhluta og 45-40 yfir í 
hálfleik. ÍR-ingar unnu síðan bæði 
þriðja og fjórða leikhlutann með 
einu stigi. Michael Jefferson var 
með 28 stig, 7 stoðsendingar og 5 
fráköst í sínum fyrsta sigurleik í 
ÍR-búningnum. - óój

Grindavík, Snæfell og ÍR eru komin í undanúrslit Subway-bikars karla í körfubolta eftir átta liða úrslitin í gær:

Snæfellingar unnu Fjölni í framlengingu

FYRSTI SIGURINN Michael Jefferson 
vann með ÍR í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI Keflavík, Haukar, 
Njarðvík og Fjölnir tryggðu sér 
um helgina sæti í undanúrslitum 
Subway-bikars kvenna. 

Stórleikurinn var í Keflavík í 
gær þar sem heimastúlkur tóku 
á móti KR-bönunum í Hamri en 
eini leikurinn sem KR hefur tapað 
var í 16 liða úrslitum bikarsins á 
móti Hamri. Það dugði Hamar-
skonum ekki að hafa endurheimt 
Juliu Demirer því Keflavíkurkon-
urnar tóku völdin strax í upphafi 
leiks og unnu sannfærandi sextán 
stiga sigur 86-72. 

Kristi Smith var óstöðvandi 
hjá Keflavíkurliðinu framan af 
leik og Bryndís Guðmundsdóttir 
átti líka mjög góðan alhliða leik. 
Keflavík komst strax í 15-3 og var 
23-9 yfir eftir fyrsta leikhlutann. 
Keflavík var síðan með þrett-
án stiga forskot í hálfleik, 37-24. 

Hamar náði að minnka muninn 
niður í sjö stig í fjórða leikhluta 
en nær komust Hvergerðingar 
ekki.

Hamarskonur hafa nú tapað 
þremur leikjum í röð með 
ellefu stigum eða meira. 
Julia Demirer hjálpaði 
liðinu með því að vinna 
fráköstin (37-33) en ekki 
leikinn.

Heather Ezell 
náði þrefa ldri 
tvennu þriðja 
leikinn í röð 
þegar Hauka-
konur unnu 
84-61 sigur á 

Snæfelli í Stykkishólmi. Ezell var 
með 23 stig, 15 fráköst og 10 stoð-
sendingar í leiknum.

Haukar unnu mjög öruggan 
sigur. Liðið var komið tíu stigum 
yfir eftir fyrsta leikhlutann, 26-
16, og var með 17 stiga forskot í 
hálfleik, 50-33.

Þrátt fyrir að 
hafa náð þrenn-
unni þá hitti 
Ezell ekki vel 
en aðeins 5 af 
20 skotum henn-

ar fóru rétta leið 
og þá var hún með 

8 tapaða bolta. 
Njarðvík og Fjölnir 

tryggðu sér sæti í 
undanúrslitunum með 
öruggum heimasigrum á 
laugardaginn.  - óój

Keflavík, Haukar, Fjölnir og Njarðvík komin í undanúrslit Subway-bikars kvenna:

Sannfærandi hjá Keflavík

GÓÐ Í GÆR Bryndís 
Guðmundsdóttir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



WilliamBounds

ÚTSALA
Ofnar, helluborð og háfar með allt að 47% afsl.

Severin kæliskápar á mjög góðu verði – verð frá kr. 34.990

Sjálfvirkar kaffivélar frá Gaggia og Saeco með miklum afslætti

Sýningareintök og útlitsgallað með miklum afslætti

Spansuðuhelluborð með allt að 97.000 kr. afslætti

Severin smátæki með 
allt að 45% afslætti

Örbylgjuofnar 
frá kr. 9.990
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Uppúr öskustónni  Guðjón Berg-
mann ræðir við Pál Ásgeir Davíðsson um 
viðskiptasiðferði og samfélagslega ábyrgð.

20.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon á Sjávarbarnum heimsækir kol-
lega sína.

21.00 Frumkvöðlar  Elínóra Inga Sigurðar-
dóttir leitar lausna fyrir framtíðina.

21.30 Í nærveru sálar  Í umsjón Kolbrún-
ar Baldursdóttur. Hvað get ég gert við of 
miklar áhyggjur? (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Pálína  (19:28)

17.35 Stjarnan hennar Láru  (14:22)

17.50 Söngvakeppni Sjónvarpsins  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Hreindýrafólkið  (The Reindeer 
People) Frönsk heimildarmynd um Dukha-
hirðingja í hinum helgu skógum Mongólíu. 
Fylgst er með fjölskyldu á ferð með hundr-
að hreindýra hjörð sína.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(4:18) Bandarísk spennuþáttaröð um sveit 
innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Tveggja ára ættleiddur drengur 
frá Súdan hverfur og sérsveitin veltir fyrir sér 
hvort hvarfið tengist frægð foreldranna eða 
ólgunni í heimalandi drengsins. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Trúður  (Klovn VI) (4:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um rugludallana Frank og 
Casper. 

22.55 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives) (e)

23.40 Spaugstofan  (e)

00.05 Kastljós  (e)

00.40 Lögin í söngvakeppninni  Leikin 
verða lögin tvö úr síðasta þætti sem kom-
ust í úrslit.

00.50 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.45 7th Heaven  (1:22) Bandarísk 
unglingasería þar sem Camden-fjölskyldunni 
er fylgt í gegnum súrt og sætt en hjóna-
kornin Eric og Annie eru með fullt hús af 
börnum og hafa í mörg horn að líta. 

17.30 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð. 

18.15 Fréttir 

18.30 Survivor  (11:16) (e)

19.30 Fréttir  (e)

19.45 King of Queens  (14:25) (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (12:13) 
Núna er Gordon í Illinois að aðstoða eig-
anda veitingastaðar sem á að vera fínn og 
flottur en stendur alls ekki undir væntingum.  

21.00 The Prisoner  (3:6) Glæný þátta-
röð með Ian McKellen og Jim Caviezel í 
aðalhlutverkum. Þættirnir fjalla um mann 
sem er fastur í undarlegum bæ í miðri eyði-
mörk og man ekki hvernig hann komst 
þangað. 

21.50 CSI: New York  (19:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Indíánahöfðingi er myrtur í neðan-
jarðarlest og rannsóknin leiðir í ljós að fórn-
arlambið stóð í harðvítugum deilum um 
landareign.

22.40 The Jay Leno Show 

23.25 Dexter  (3:12) (e)

00.25 King of Queens  (14:25) (e)

00.50 Pepsi MAX tónlist

08.00 Yours, Mine and Ours 

10.00 Running with Scissors 

12.00 Facing the Giants 

14.00 Yours, Mine and Ours 

16.00 Running with Scissors 

18.00 Facing the Giants 

20.00 Talladega Nights: The Ballad 
of Ricky Bobby  Gamanmynd með  Will 
Ferrell í aðalhlutverki. 

22.00 Havoc 

00.00 From Dusk Till Dawn 2 

02.00 A Perfect Murder 

04.00 Havoc 

06.00 Daltry Calhoun 

17.50 Inside the PGA Tour 2010 Sýnt 
frá SBS Championship mótinu í golfi sem 
fram fór á dögunum.

18.50 Inside the PGA Tour 2010

19.20 Atl. Bilbao - Real Madrid Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

21.00 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

22.00 Bestu leikirnir: KR - Valur 
27.05.99 Árið 1999 var ár KR-inga og þeir 
hugðust enda 31 árs bið eftir Íslandsmeist-
aratitilinum. Einbeitingin skein úr andliti KR-
inga þegar erkifjendurnir í Val komu í heim-
sókn í Frostaskjólið í lok maí.

22.30 World Series of Poker 2009 Allir 
snjöllustu pókerspilarar heims mættu til leiks. 

23.20 Augusta Masters Official Film 
Vandaðir þættir þar sem rifjaðar eru upp eftir-
minnilegustu keppnirnar í sögu Masters sem 
er eitt af risamótunum fjórum í golfi.

07.00 Bolton - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.25 Tottenham - Hull Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Everton - Man. City Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjunum 
skoðað gaumgæfilega.

18.40 1001 Goals Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

19.35 Newcastle - WBA Bein útsending 
frá leik í ensku 1. deildinni.

21.40 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjunum 
skoðað gaumgæfilega.

22.40 Coca Cola mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola 
deildinni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á 
einum stað.

23.10 Newcastle - WBA Útsending frá 
leik í ensku 1. deildinni.

20.00 Talladega Nights 
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Glee STÖÐ 2

21.00 The Prisoner SKJÁREINN

21.15 Sporlaust SJÓNVARPIÐ

21.50 Cold Case STÖÐ 2 EXTRA

> Casper Christensen
„Við Frank vildum gera þætti um menn 
í kringum fertugt sem lífið léki við. 
Málið væri hins vegar að þeir kæmu sér 
stöðugt í einhver vandræði. Það hefur 
hreinlega sýnt sig að þetta er frekar 
alþjóðlegt vandamál.“ 
Sjónvarpið sýnir danska 
gamanþáttinn Klovn kl. 22.25 
um rugludallana Frank og 
Casper. 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Kalli litli Kanína og vinir og Krakkarnir 
í næsta húsi.

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 The Moment of Truth (19:25) 

11.00 Ghost Whisperer (56:62) 

11.45 60 mínútur 

12.35 Nágrannar 

13.00 Worst Week (7:16) 

13.25 Broken Bridges

15.10 ET Weekend 

15.55 Barnatími Stövðar 2 A.T.O.M., 
Kalli litli Kanína og vinir og Áfram Diego, 
áfram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (2:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (17:25) 

19.45 Two and a Half Men (5:24) 
Fjórða gamanþáttaserían um bræðurna  
Charlie og Alan Harper. 

20.10 Glee (12:22) Gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla þar sem metnaðar-
fullur kennari ákveður að setja aftur saman 
sönghóp skólans sem gerði stormandi lukku 
í sönghópakeppnum á árum áður. 

20.55 American Idol (1:43) Vinsælasti 
skemmtiþáttur veraldar snýr aftur níunda 
árið í röð. 

22.15 American Idol (2:43)

23.00 K-Ville (8:11) Sakamálaþættir um 
félagana Marlin og Trevor. Þeir eru afar ólíkir 
en vinna mjög vel saman sem verðir laganna 
og beita ósjaldan ansi óhefðbundnum að-
ferðum til að framfylgja réttvísinni.

23.45 Hung (2:10)

00.15 Five Days (2:5)

01.15 Broken Bridges 

02.55 Glee (12:22) 

03.40 ET Weekend 

04.25 Friends (2:24) 

04.50 The Simpsons (17:25)

05.15 Fréttir og Ísland í dag

▼

▼

▼

Það gerist sjaldan að innlend dagskrárgerð Ríkissjónvarpsins yljar 
mér um hjartaræturnar. Oft þegar ég kveiki 
á þessu, til dæmis þegar ég sá hluta af 
Eurovision á laugardaginn, verður mér hugs-
að til heimildarmyndarinnar Videocracy, 
sem sýnd var á kvikmyndahátíð hér í 
fyrra.

Sú segir frá því hvernig Silvio Berlusconi 
á að hafa mótað ítalska menningu í gegn-
um sjónvarpsstöðvar sínar. Hann 
sló fyrst í gegn með spurningaleik 
þar sem fáklædd kona dillaði sér 
í hvert sinn sem rétt var svarað. 

Þá var sjónvarpið ennþá svarthvítt 
og Ítölum fannst þetta hlægi-
legt frekar en fyndið. Þeim 
datt ekki í hug að þetta væri 
dögun nýrra tíma. Nú er svo 

komið að margir Ítalir skammast sín fyrir sjónvarpið, þar sem allt 
snýst um dansandi mállausar stelpur, trúða, mat, og íþróttir. Verst 

finnst þeim þó hvað þetta er orðið vinsælt.
Leikstjóri myndarinnar, Eric Gandini, telur að Berlusconi hafi 

náð völdum með því að forheimska fyrst ítalska þjóð. Hann 
hafi safnað auði með því að bjóða upp á það sem höfðaði 
til lægsta samnefnara samfélagsins, og heilaþvegið fólkið í 

leiðinni. Svo bauð hann sig fram í pólitík, með áherslur sem 
hann hafði áður gert eðlilegar heimilunum í landinu. En 

auðvitað voru það Ítalir sjálfir sem kusu að horfa á einka-
stöðvar Berlusconi.

Á Íslandi hafa svipaðir hlutir verið að gerast, nema 
í boði skattgreiðenda. Kúltúrinn á íslenska Ríkis-

sjónvarpinu verður ítalskari með ári hverju. Ég 
er ekki að segja að þetta sé sérstakt áhugamál 
núverandi sjónvarpsstjóra, eða að hann sé á leið 
í framboð. En ef svo er ekki þá er heldur engin 
ástæða til að halda þessu áfram.

VIÐ TÆKIÐ KLEMENS ÓLAFUR HUGSAR STUNDUM TIL BERLUSCONI YFIR DAGSKRÁ RÚV

Um hnignun Rómarveldis og Ríkissjónvarps
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.30 Seinfeld 13.00 DR1 Dokumentaren. 
Slotsfruer 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30 Svampebob 
Firkant 15.55 Chiro 16.05 Ni-Hao Kai Lan 16.30 
Der var engang.... 17.00 Aftenshowet 17.30 TV 
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 
18.30 De store katte 19.00 Oceaner af liv 20.00 
TV Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 
Mord på hjernen 23.00 OBS 23.05 Så er der 
pakket 23.35 Boogie Mix 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Vetur í Vindheimum
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Heimur hugmyndanna
22.12 Orð kvöldsins
22.25 Straumar
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Úr kvæðum fyrri alda
00.05 Næturtónar

12.05 My Family 12.35 Blackadder II 13.05 My 
Hero 13.35 Doctor Who 14.20 Doctor Who 15.05 
Sensitive Skin 15.35 Dalziel and Pascoe 16.25 
The State Within 17.15 EastEnders 17.45 The 
Weakest Link 18.30 Lab Rats 19.00 The Green 
Green Grass 19.30 New Tricks 20.20 The Fixer 
21.10 The Green Green Grass 21.40 Only Fools 
and Horses 22.10 My Family 22.40 Blackadder II 
23.10 My Hero 23.40 The Fixer 

12.10 Berulfsens konspirasjoner 12.40 Med hjartet 
på rette staden 13.30 330 skvadronen 14.00 
NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 Derrick 16.00 
NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.45 Puls 19.15 Klasse 10 B 
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Orkestergraven 21.30 Rodt, hvitt og skrått 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Poirot 

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 E.R. (3:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Seinfeld (14:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði  smámuna-
samur og sérvitur. 

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (3:22) 

20.30 Seinfeld (14:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Cold Case (3:22) Sjöunda spennu-
þáttaröðin um Lilly Rush og félaga hennar 
í sérdeild lögreglunnar sem halda áfram að 
upplýsa sakamál sem stungið hefur verið 
óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.35 The Mentalist (8:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsi-
legan feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

23.20 Mad Men (13:13) Önnur þáttaröð-
in þar sem fylgst er með daglegum störfum 
og einkalífi auglýsingapésans Dons Draper og 
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á 
Madison Avenue í New York.

00.10 Sjáðu

00.35 Fréttir Stöðvar 2 

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Móttöku auglýsinga og skráninga
í Símaskrána 2010 fer senn að ljúka.

Ef þú vilt breyta skráningu þinni eða fyrirtækis þíns hafðu
þá samband við þjónustufulltrúa okkar í síma 522 3200,

farðu inn á Já.is eða sendu tölvupóst á ja@ja.is.

Þú ert ekkert 
númer ef þú ert ekki

í Símaskránni

Bandarísk sakamálasería um Mac 
Taylor og félaga hans í rannsóknar-
deild lög-
reglunnar í 
New York. 
Í þættinum 
í kvöld 
rannsakar 
hann morð 
á indíána-
höfðingja 
sem er 
myrtur í 
neðan-
jarðarlest. 
Fljótlega kemur í ljós að að fórnar-
lambið stóð í harðvítugum deilum 
um landareign og líklegt að morðið 
tengist því. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ 

CSI: New York
SkjárEinn kl. 21.50

Vinsælasti skemmtiþáttur 
veraldar snýr aftur níunda 
árið í röð. Draumar átta 
söngvara hafa ræst sem allir 
hafa slegið í gegn og selt 
milljónir platna, bætt met 
og sungið sig inn í hjörtu 
heimsbyggðarinnar. Eins og 
kunnugt er þá er Paula Abdul 
horfin af braut en í hennar 
stað kemur Ellen DeGeneres 
sem mun aðstoða Simon 
Cowell, Randy Jackson og 
Köru DioGuardi.

STÖÐ 2 KL. 20.55

American Idol

13.30 Med glorian på sned 15.00 Rapport 15.05 
Gomorron Sverige 15.55 Clown till fjälls 16.25 
Solens mat 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-
ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Minnenas 
television 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala 
nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 
Kraschen 20.00 Molinska skrönor 21.00 Världens 
undergång 21.55 The Constant Gardener 
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. skítur, 6. ógrynni, 8. háma, 9. 
þjófnaður, 11. tveir eins, 12. beikon, 
14. kærleiks, 16. berist til, 17. rjúka, 
18. eyrir, 20. tveir eins, 21. slabb.

LÓÐRÉTT
1. grasþökur, 3. ullarflóki, 4. strau-
miða, 5. vefnaðarvara, 7. þögull, 
10. tangi, 13. hlóðir, 15. ferðast, 16. 
hryggur, 19. guð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. drit, 6. of, 8. úða, 9. rán, 
11. uu, 12. flesk, 14. ástar, 16. bt, 17. 
ósa, 18. aur, 20. tt, 21. krap. 

LÓÐRÉTT: 1. torf, 3. rú, 4. iðukast, 
5. tau, 7. fálátur, 10. nes, 13. stó, 15. 
rata, 16. bak, 19. ra. 

„Við viljum sýna að við erum ekki 
öll slæmar manneskjur,“ segir 
Litháinn Algirdas Slapikas. 

Hópur fólks hefur stofnað 
Íþróttafélag Litháa á Íslandi sem 
hefur það að markmiði að gefa 
ungum sem öldnum tækifæri til 
íþróttaiðkana og að aðstoða inn-
flytjendur við að aðlagast íslensku 
samfélagi. „Vegna allra þessara 
neikvæðu frétta í blöðunum þá er 
þetta eitthvað sem við viljum að 
sjálfsögðu að bæti ímynd innflytj-
enda, sem fáeinir einstaklingar 
hafa skemmt,“ segir Algirdas, sem 
er formaður félagsins. Um 1.500 
Litháar eru búsettir á Íslandi og 
ætti efniviðurinn því að vera ágæt-
ur fyrir þetta nýstofnaða félag.

Tilurð félagsins var þátttaka 
körfuboltaliðsins Lituanica í 2. 
deild karla síðasta haust. Körfu-
knattleikssamband Íslands, KKÍ,  
setti það sem skilyrði að stofnað 
yrði íþróttafélag í kringum liðið 
og þá fór boltinn að rúlla. Í stjórn 
félagsins eru þekktir íþróttamenn 
af litháískum uppruna, þar á 
meðal Ramune Pekarskyte, hand-
boltakona hjá Haukum, og þau 
Kristina Kvedarine og Romualdas 
Gecas sem hafa bæði spilað hand-
bolta hér á landi.

Síðar meir vonast Algirdas til 
að fótbolti og fleiri íþróttir bætist 
í flóru félagsins og stefnan hefur 
verið sett á að taka þátt í utan-
deildinni í fótbolta í framtíðinni.
Tekur hann fram að allir séu vel-
komnir í íþróttafélagið, bæði inn-
flytjendur og Íslendingar.

 „Þetta byrjaði fyrir svona einu 
ári þegar ég var að undirbúa lithá-
ískt körfuboltamót á Ásvöllum. Það 
var mjög góð aðsókn og þrettán lið 
mættu. Í haust leyfði KKÍ okkur 
svo að keppa í 2. deildinni,“ segir 
hann. Liðið, sem spilar heimaleiki 

sína í Vogum, hefur spilað sjö leiki, 
unnið tvo en tapað fimm.  „Þetta er 
góður árangur því við erum bara 
með tvo sem hafa stundað körfu-
bolta af einhverri alvöru. Við 
eigum eftir að styrkjast eftir því 
sem fram líða stundir.“ 

Hann er einnig mjög ánægður 
með stuðninginn sem liðið hefur 
fengið því hópur Litháa mætir á 
alla leiki liðsins, sem er frekar 
óalgengt þegar 2. deildin er ann-
ars vegar. Sýnir þetta vel samstöð-
una sem ríkir innan raða Litháa á 
Íslandi. freyr@frettabladid.is

ALGIRDAS SLAPIKAS:   VIÐ ERUM EKKI ÖLL SLÆMAR MANNESKJUR 

Hópur Litháa á Íslandi 
stofnar nýtt íþróttafélag

ALGIRDAS SLAPIKAS Algirdas vill aðstoða innflytjendur, bæði frá Litháen og annars 
staðar frá, við að aðlagast íslensku samfélagi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LITUANICA Körfuboltaliðið hefur unnið 
tvo leiki en tapað fimm það sem af er 
keppnistímabilinu.

Ásgeir Gunnar Ásgeirsson, knatt-
spyrnumaður í úrvalsdeildarliðinu 
FH, útskrifaðist sem tannlæknir 
síðasta vor. Hann segir gaman að 
fá liðsfélaga til sín í stólinn. 

Ásgeir Gunnar, sem er miðju-
maður í liði FH, hefur starfað sem 
tannlæknir hjá tannlæknastofunni 
Krýnu frá því að hann lauk námi. 
Hann segir það hafa verið stremb-
ið á tíðum að sinna bæði boltanum 
og náminu en að það hafi þó gengið 
upp með mikilli vinnu. Aðspurður 
segir hann það hafa komið fyrir að 
vera beðinn um eiginhandaráritun 
að tannviðgerðunum loknum. 
„Það er einn og einn sem veit hver 
maður er og sumir krakkarnir 
hafa beðið um eiginhandaráritun, 
sem er alltaf gaman. Ég hef líka 
fengið nokkra liðsfélaga til mín í 
stólinn og það er gaman að fíflast 
svolítið í þeim og hræða þá með 
tækjunum hér á stofunni,“ segir 
Ásgeir Gunnar.  

Sjálfur hefur Ásgeir Gunnar 

aldrei fengið tannskemmd og 
þegar hann er beðinn um hollræði 
fyrir lesendur blaðsins segir hann 
mikilvægt að bursta tennurnar 
tvisvar á dag. „Besta ráðið er að 

bursta tennurnar tvisvar á dag og 
nota tannþráð daglega. Tannburst-
inn nær ekki á milli tannanna og 
því er mikilvægt að nota tannþráð 
líka.“  - sm

Hræðir liðsfélagana með borunum

ALDREI FENGIÐ SKEMMD Ásgeir Gunnar Ásgeirsson, tannlæknir og fótboltamaður, 
hefur aldrei fengið tannskemmd.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sendiherra Íslands í Austurríki, Stefán Skjaldarson, ætlar að hvetja silf-
urdrengina í handboltalandsliðinu til dáða gegn Serbíu á Evrópumótinu 
í Austurríki á morgun. 

„Ég ætla náttúrulega að fara á leikinn. Hann er 150 
kílómetra í burtu héðan í borginni Linz en það er ekk-
ert mál að skreppa,“ segir Stefán, sem hefur verið 
sendiherra í Austurríki í þrjá mánuði. Hann telur það 
miklu máli skipta að vinna fyrsta leikinn ef vel á að 
ganga í mótinu. Ekki væri heldur verra að vinna Dani, 
sem eru með Íslendingum í riðli ásamt heimamönn-
um í Austurríki. „Ef þeir komast áfram þá kom-
ast þeir til Vínar og þá verður styttra að fara á 
leikina,“ segir Stefán, sem starfar einmitt í Vín-
arborg. Aðspurður segir hann það alveg óvíst 
hvort hann ætli að heilsa upp á landsliðsmennina 
fyrir leikinn gegn Serbum. „Ég vil nú helst ekki 

vera að trufla þá. Kannski tala ég bara við þá í klefanum eftir leik, það 
er ef þeim gengur vel,“ segir hann í léttum dúr.

Töluverð umfjöllun hefur verið um mótið í austurrískum fjölmiðlum 
að undanförnu og hefur Stefán fylgst grannt með gangi mála. „Þeir hafa 

verið með fréttir af sínu liði. Þeir hafa verið að æfa grimmt og 
þeim hefur gengið nokkuð vel,“ segir hann en býst við því að 
Austurríkismenn nái ekki að stöðva Íslendingahraðlestina. 

Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ, hefur útvegað 
Íslendingum um 25 miða á leikinn gegn Serbum. Fleiri ætla 

að mæta á leikina gegn Austurríki og Danmörku eða um 65 
til 70 manns. Ekki er flogið beint til Austurríkis frá 

Íslandi að vetri til og því þurfa handboltaáhuga-
menn að fljúga til borga á borð við Frankfurt eða 
Kaupmannahöfn og taka þaðan lest, eða nota bíla-
leigubíla til að komast á leiðarenda.  - fb

Sendiherra styður silfurdrengina
„Mér hefur 
alltaf fundist 
hann ofboðs-
lega sérstakur. 
Hann fékk 
snemma mikinn 
tónlistaráhuga 
og var þriggja 
ára orðinn Billy 
Joel aðdáandi. 

Hann hefur alltaf haft mikla út-
þrá og pabbi hans þurfti að fara 
með hann til stórborga til að 
sefa útþrána. Mér finnst hann 
vera að blómstra í listinni núna 
og er mjög ánægð með hvernig 
hefur ræst úr honum.“

Þóra Berg Jónsdóttir er móðir Sigtryggs 
Bergs Sigmarssonar, eins þeirra lista-
manna sem taka þátt í samsýningunni 
Ljóslitlífun í Hafnarhúsinu.

Hún vakti töluverða athygli, frétt 
Séð og Heyrt, um að Linda 
Pétursdóttir, fyrrum alheims-
fegurðardrottning og eigandi 
Baðhússins, væri komin með nýjan 
herra. Sá væri Þorgils Óttar Mathie-

sen, bróðir fyrrum 
fjármálaráðherrans 
Árna Matthiesen 
og fyrrverandi 
fyrirliði íslenska 

landsliðsins. Linda 
upplýsir hins 
vegar í samtali 
við sunnudags-
blað Morgun-
blaðsins að 

þau séu ekki 
lengur par. 

Óskar Páll Sveinsson og Bubbi 
Morthens voru kampakátir þegar 
úrslit símakosningu Söngvakeppni 
Sjónvarpsins voru ljós 
því þeir komust áfram 
með Jógvan Hansen og 
lagið One More Day. 
Hvanndalsbræður 
sýndu enn og sönn-
uðu að þeir eiga 
sér tryggan aðdá-
endahóp því þeir 
komust einnig 
áfram í úrslita-
kvöldið með Gleði 
og Glens.

Kvikmynd Baltasars Kormáks, 
Inhale, er komin í eftirvinnslu á 
nýjan leik og er nú gert ráð fyrir 
því að hún verði frumsýnd á þessu 
ári, samkvæmt kvikmyndavefn-
um imdb.com. Upphaflega var 

gert ráð fyrir því að 
myndin yrði frumsýnd 
á árinu sem var að 
líða. Myndin skartar 
Diane Kruger í 

aðalhlutverki en 
hún lék eitt aðal-
hlutverkanna í 
Tarantino-mynd-
inni Inglorious 
Basterds. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

EINAR ÞORVARÐARSON Einar stendur í ströngu við að 
úthluta Íslendingum miða á Evrópumótið í handbolta.

SNORRI STEINN Sendiherrann ætlar að styðja við bakið á 
Snorra Steini Guðjónssyni og félögum í landsliðinu.



ÁRSKORT  
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND

Á 31.990 KR. 

KORTIÐ GILDIR Í LÍKAMSRÆKT OG 
SUND Á BÁÐUM STÖÐVUM NAUTILUS  
Í KÓPAVOGI – SUNDLAUG KÓPAVOGS 
OG ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI VERSÖLUM.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöðin Versalir / sími 570 0480
www.nautilus.is

Aðeins 2.666 kr. á mánuði. 
Bjóðum vaxtalausar Visa/Euro-léttgreiðslur 

Ókeypis prufutími undir leiðsögn þjálfara.

Bjóðum öllum að panta ókeypis prufutíma

með þjálfara. Frítt í sund eftir tímann.

15 ára aldurstakmark (10. bekkur).

AÐEINS 29.990 KR. Á MANN

Tvö kort keypt í einu

eða aðeins 2.499 kr. á mánuði á mann í 12 mánuði. 
Bjóðum vaxtalausar Visa/Euro-léttgreiðslur. 

Tilboðið gildir 2.-20. janúar 2010
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www.icelandexpress.is

með ánægju

New York
New York!

Sumar 2010:

Bandaríkin bíða!
Í júní hefur Iceland Express áætlunarflug til New York og 

verður flogið fjórum sinnum í viku um Newark-flugvöll.

Viðtökurnar hafa verið frábærar, því íslenskir ferðalangar vilja 

hafa valkost þegar kemur að því að fljúga til Bandaríkjanna.

Bókaðu þitt flug til New York á www.icelandexpress.is

Bókaðu

núna!

24.900 kr.
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verð frá:
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Jogastudio.org

Nýtt: innbyggð videoupptaka
Nýtt: FM- útvarp

Nýr 
iPod nano

Skelfilegir dómar
Kvikmynd Magnúsar Scheving, 
The Spy Next Door, hefur fengið 
afleita dóma í bandarísku pressunni 
en þar leikur Magnús rússneskan 
þrjót á móti sjálfum Jackie Chan. 
Gagnrýnandi New York Times segir í 
gagnrýni sinni vera töluvert 
hrifinn af kvikmyndum 
Jackie Chan. Það gerist 
hins vegar ekki oft að 
fyrsti hláturinn heyrist 
undir lok myndar, 
þegar mistök við gerð 
hennar renna yfir 
hvíta tjaldið, eins 
og gerðist með 
þessa.

Fræg áheyrnarprufa
Kvikmyndavefurinn Rotten Tomat-
oes, sem safnar saman gagnrýni, 
er kannski besta sönnunin fyrir 
viðbrögðum gagnrýnenda því þar 
kemur í ljós að myndin fær níu 
prósent af hundrað mögulegum. Í 
því ljósi er kannski rétt að rifja upp 
fræga áheyrnarprufu sem Magnús 
lét gera ásamt Magnúsi Ragnars-

syni en þar sýndi Íþróttálfur-
inn hvers hann var megn-
ugur … hvað líkamlega fimi 

varðar. Og þar voru 
líka „fyndin“ mistök 
í lokin, sem voru 
kannski hápunktur 
áheyrnarprufunnar 
líka. - fgg

Vespuæðið heldur áfram
Vespuæðið sem greip þjóðina 
virðist hvergi í rénun. Bensínverð 
hefur enda náð nýjum hæðum og 
mun ódýrara er að ferðast á slíku 
farartæki en á bensínfrekum bíl. 
Steingrímur Sævarr Ólafsson, 
fréttastjóri Pressunnar, er einn 
þeirra sem hafa tekið ástfóstri við 
vespuna og bætist hann þar með 
í ört stækkandi hóp 
fjölmiðlamanna sem aka 
um á léttum bifhjólum. 
Meðal annarra má nefna 
Andra Ólafsson, frétta-
mann á Stöð 2, og 
Sigurjón M. Egilsson, 
sem stýrir þættin-
um Sprengisandi 
á Bylgjunni.

1 Íslenskum karlmanni byrluð 
ólyfjan í Taílandi

2 Bróðir Eldu á lífi

3 „Ég vona að þjóðin segi stórt 
og feitt nei”

4 Friðargæsluliðar tryggja öryggi 
Íslendinganna

5 Veggjald í Hvalfjarðargöngum 
hækkar
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