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„Þessar litlu könnur undir olíu og edik eru í raun tengdar tvennum minningum,“ byrjar Anna Þor-björg frásögn sína um leið og hún hefur á loft skrautleg ílát í ker-amikkörfu. „Þegar við maðurinn minn, Þórarinn Guðnason, vorumungir námsmenn í Gþj

legt. Í litlu þorpunum á ströndinni var allt fullt af keramiki og mér fannst litirnir í því minna mig svo á ömmu en við höfðum eytt öllum peningnum í flugið og keyptum ekkert.“ 
Þe

keypt þar. Sagði að það væri okkar sameiginlega minning um þennan stað. Ég hef þær alltaf inni í stofu hjá mér þó mér finnist þær ekkert gífurleg f l

Rómantíkin rifjast upp 
Tvær litlar keramikkönnur minna Önnu Þorbjörgu Kristjánsdóttur, safnstjóra Læknaminjasafns Íslands, á 

ævintýraferð til Ítalíu með eiginmanninum og líka á ömmuna sem bjargaði henni fyrir horn.

Anna Þorbjörg með keramikið frá ömmu sem indælar minningar eru tengdar við.   

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FREDERIK ROIJÉ  er hollenskur hönnuður sem nýlega kynnti nýjar skálar á hönnunarsýningu 
í Köln. Skálarnar eru allar mótaðar eftir kortum af hinum ýmsu borgum í heiminum.

Gardinur
fataefni

gjafavara

‘

VEÐRIÐ Í DAG

Nýr þjóðgarðsvörður
Ólafur Örn Haraldsson, 

fyrrverandi alþing-
ismaður, tekur við 
nýju hlutverki sem 

þjóðgarðsvörður á 
Þingvöllum.

TÍMAMÓT 16
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is

ANNA ÞORBJÖRG KRISTJÁNSDÓTTIR

Á könnur sem minna 
á ömmu og Ítalíu
• heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS 

HÍBÝLI OG VIÐHALD

Námskeið, falleg ljós
og fjársjóður á Netinu
Sérblað um híbýli og viðhald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG.

Klappstýrur 
á Kjalarnesi
Íslenskar klappstýrur 
eru ekki margar, en 
slíkt lið má finna á 
Kjalarnesi.

FÓLK 30

HEMMI GUNN

Söng Út á gólfið á ný
Stuðsveitin Mono tók upp 
lagið með Hemma

FÓLK 30

Misheppnun
Einar Már Jónsson veltir því fyrir 
sér hvort spakmæli Járnlafðinnar 
um strætisvagna eigi líka við um 
flugsamgöngur. 

Í DAG 12

LEIÐINDAVEÐUR   Fyrri partinn 
verður víða allhvasst eða hvass-
viðri og stormur NV- og V-til og 
talsverð rigning sunnan og vestan-
lands. Dregur úr vætu síðdegis og 
lægir í kvöld. Hiti víðast 4-10 stig. 

VEÐUR 4
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VIRKJANIR Katrín Júlíusdóttir iðn-
aðarráðherra segir um of blínt á 
stóriðju þegar kemur að nýtingu 
virkjanakosta.

„Að mörgu leyti var það ekki 
gleðiefni fyrir mig, þegar ég kom 
inn í ráðuneytið, að þegar kemur 
eftirspurn eftir orku frá grænum 
aðilum, ef svo má að orði komast, 
þá er alltaf það fyrsta sem þarf 
að gera að leita að brauðmolum í 

kerfinu hjá stóriðjunni.“ Katrín 
segir mikilvægt að hafa tilbúna 
orkukosti til að laða að grænan 
iðnað.

Katrín vill fá meiri yfirsýn yfir 
virkjanakosti og að horft sé lengra 
fram í tímann í stað þess að taka 
út eitt og eitt verkefni. „Við erum 
að vinna að því núna að fá yfir-
sýn yfir, bæði í hvað orkan fer 
og í hvað við viljum að hún fari 

til lengri tíma. Nú er orkustefnu-
nefnd að störfum og fer yfir þessa 
kosti.“ Áföngum verði náð í þeirri 
vinnu í vor og vonandi liggi málið 
fyrir í haust.

Til stendur að kjósa um stækkun 
álvers í Straumsvík. Katrín segir 
óvíst hvaðan orka í það verkefni 
muni koma, verði af því. Engin 
leyfi hafi verið gefin út tengd 
stækkuninni. - kóp / Sjá síðu 4

Iðnaðarráðherra segir grænan iðnað þurfa að hirða brauðmola stóriðjunnar:

Of mikið horft til stóriðjunnar

SAMKEPPNISMÁL Séu ekki sett-
ar skorður við langvarandi eign-
arhaldi lánardrottna á borð við 
banka á fyrirtækjum á samkeppn-
ismarkaði skapast ýmis konar 
hætta á röskun á samkeppni. Þetta 
er mat úrskurðarnefndar um sam-
keppnismál. 

Þetta kemur fram í úrskurði 
nefndarinnar vegna samruna 
Vestia, eignarhaldsfélags Lands-
bankans, og Teymis. Úrskurðar-
nefndin hefur fellt úr gildi ákvörð-
un Samkeppniseftirlitsins, og 
leggur fyrir eftirlitið að setja skil-
yrði fyrir samrunanum.

Sú röskun sem getur orðið vegna 
langvarandi eignarhalds bankanna 
getur strítt gegn markmiði sam-
keppnislaga, og þar með hagsmun-
um neytenda, ef fyrirtæki getur 
athafnað sig á markaði án eðlilegs 
aðhalds frá lánardrottnum sínum 
og eiganda, segir í niðurstöðum 
úrskurðarnefndarinnar.

„Telja verður að fjárhagslegur 
styrkur eigandans skipti hér máli 
og „þol“ hans til að bíða með að fá 
fjármagn sitt til baka þar til önnur 
fyrirtæki á sama markaði hafa 
eftir atvikum veikst eða helst úr 
lestinni,“ segir í úrskurðinum.

Ljóst er að hagsmunatengsl 
banka liggja víða og ýmis vanda-
mál skapast vegna þeirra miklu 
upplýsinga sem bankarnir búa 
yfir um samkeppnisaðila, og eftir 
atvikum viðskiptamenn á markaði, 
segir þar enn fremur.

Þá verði ekki horft fram hjá því 
að bankarnir séu stórir viðskipta-
vinir á þjónustumörkuðum og í 
núverandi ástandi séu mörg félög 
þeim tengd. Því geti skapast hætta 
á „óeðlilegum gerningum“ og mis-
notkun á þeirri aðstöðu,

Úrskurðarnefndin telur mögulegt 
að koma í veg fyrir eða draga úr 

óæskilegum áhrifum langvarandi 
eignarhalds banka á fyrirtækjum á 
samkeppnismarkaði með mótvæg-
isaðgerðum áður en af samrunan-
um verður.

Til dæmis megi gera fyrirtækj-
unum skylt að starfa eins sjálfstætt 
og unnt sé, og að þeim verði ráð-
stafað innan eðlilegs tíma. 

Samruni Teymis og Vestia gekk í 
gegn eftir nauðasamninga á síðasta 
ári án athugasemda Samkeppniseft-
irlitsins. Síminn kærði niðurstöðu 
eftirlitsins til úrskurðarnefndar 
um samkeppnismál, sem nú hefur 
úrskurðað fyrirtækinu í hag. - bj

Úrskurðarnefnd telur hættu 
á að bankar raski samkeppni
Samkeppnisstaða getur raskast séu ekki settar skorður við langvarandi eignarhaldi banka á fyrirtækjum á 
samkeppnismarkaði að mati úrskurðarnefndar. Því verður að setja skilyrði fyrir samruna Vestia og Teymis.

BRETLAND Skilnaður svanahjóna 
hefur vakið undrun meðal sér-
fræðinga í Bretlandi. Báðir svan-
irnir hafa 
fundið sér 
nýjan maka. 
Svanir velja 
sér yfirleitt 
maka fyrir 
lífstíð. 

Svanirn-
ir hafast við 
í Gloucester-
skíri þar sem 
fuglafræðing-
ar hafa fylgst 
með um 4.000 
svanapörum í 
tugi ára. Þetta er í annað skipti á 
rúmum fjörutíu árum sem skiln-
aður á sér stað. 

Vísindamennirnir segja mögu-
legt að erfiðleikar við að eignast 
afkvæmi hafi valdið skilnaðinum. 
Pörin tvö búa nú í mikilli nálægð 
á litlu stöðuvatni, en láta að sögn 
vísindamannanna sem þau sjái 
ekki hvort annað.  - þeb

Vísindamenn í Bretlandi: 

Undrandi á 
skilnaði svanaMæta Króötum í dag

Strákarnir okkar eru komnir til 
Vínarborgar þar 
sem þeir mæta 
Króötum í dag.

ÍÞRÓTTIR 22 & 24

HART BARIST Það var nóg um að vera í höfuðstöðvum Mjölnis þegar ljósmyndari Fréttablaðsins leit þar við í gær. Á sunnudögum 
æfa þar þeir sem hafa áhuga á að keppa í blönduðum bardagaíþróttum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVANUR Engin við-
koma er talin orsök 
skilnaðarins.
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SAMFÉLAGSMÁL Ætli alþjóðasamfé-
lagið að bregðast við hörmungum 
á Haítí með því að ættleiða munað-
arlaus börn úr landi bíða yfir 130 
fjölskyldur og einstæðar konur 
þess hér á landi að geta ættleitt 
börn, segir Hörður Svavarsson, 
formaður Íslenskar ættleiðingar.

Félagið hefur sent Rögnu Árna-
dóttur, dóms- og manréttindamála-
málaráðherra, bréf þar sem vakin 
er athygli á þessari stöðu. Þar 
segir að hugsanlegt sé að eitthvað 
af því fólki sem bíði þess að ætt-
leiða börn sé tilbúið til að fá börn 
frá Haítí inn í sínar fjölskyldur.

Hörður segist þrátt fyrir þetta 
ekki gera sér miklar vonir til þess 
að munaðarlaus börn frá Haítí 
komi hingað til lands. Ekki sé 
formlegt ættleiðingarsamband á 
milli landanna, og reynslan sýni að 
mikið sé að gera hjá þeim starfs-
mönnum dómsmálaráðuneytisins 
sem fari með þennan málaflokk.

„En stundum er stjórnsýslan 
öflug, við sáum hvernig hægt var 
að bregðast við þegar rústabjörg-
unarsveitin fór út,“ segir Hörður.

Talið er að um 50 þúsund mun-
aðarlaus börn hafi verið á Haítí 
áður en jarðskjálftinn lagði höf-
uðborg landsins og nærsveitir að 
segja má í rúst. 

UNICEF og önnur alþjóðleg 
samtök hafa varað þjóðir heims 
við hættu á því að nokkurs konar 
gullgrafaraæði brjótist út hjá fólki 
sem vilji ættleiða börn í kjölfar 
hörmunganna á Haítí. Þá er varað 
við hættu á mansali með börn frá 
landinu.

Hörður segir stjórn Íslenskrar 
ættleiðingar vel meðvitaða um þá 

hættu, og tekur undir varnaðar-
orðin. Treysta verði stjórnvöldum 
hér og annars staðar til að tryggja 
hagsmuni barna við ættleiðingar.

Ragna Árnadóttir dómsmála-

ráðherra staðfesti í gær að erindi 
Íslenskrar ættleiðingar hefði bor-
ist. Ekki hafi verið tekin afstaða til 
þess hvernig því verði svarað.

 brjann@frettabladid.is
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Vilja ættleiða börn 
frá Haítí til Íslands
Félagið Íslensk ættleiðing hefur lýst áhuga á ættleiðingu barna frá Haítí til 
Íslands í kjölfar náttúruhamfara í landinu í bréfi til dómsmálaráðherra. Taka 
undir með samtökum sem óttast mansal á börnum í kjölfar hörmunga.

Í kjölfar flóðbylgjunnar miklu í Asíu annan í jólum 2004 settu alþjóðasam-
tök upp fjölmörg heimili fyrir munaðarlaus börn í þeim löndum sem verst 
urðu úti, og rætt er um að bregðast eins við nú eftir jarðskjálftann á Haítí. 

Hörður Svavarsson, formaður Íslenskrar ættleiðingar, segir reynsluna af 
slíkum heimilum misjafna. Dæmi séu um að foreldrar barna komi þeim  á 
munaðarleysingjahæli til að tryggja þeim fæðu og menntun. 

Best sé fyrir munaðarlaus börn að fá nýja fjölskyldu í heimalandinu, en 
næst best að fá nýja fjölskyldu utan landsteinanna. Síst sé fyrir börnin að 
dvelja á munaðarleysingjaheimilum.

BEST AÐ BÖRNIN FÁI NÝJA FJÖLSKYLDU

ÆTTLEIDD Frönsk kona faðmar stúlku sem hún ættleiddi frá Haítí. Stúlkan var í 
hópi 33 barna sem komu frá Haítí til kjörforeldra í Frakklandi á föstudag.

NORDICPHOTOS/AFP

Gerður, er þetta góð uppskera?

„Heldur betur, eins og jafnan þegar 
ráðist er á Garðinn þar sem hann er 
draugalegastur.“

Til stendur að kvikmynda draugasöguna 
Garðinn eftir Gerði Kristnýju Guðjóns-
dóttur.  

HAÍTI Manni var bjargað úr rústum hótels í Port-au-
Prince á Haíti á laugardag, ellefu dögum eftir að jarð-
skjálfti lagði borgina í rúst. Nokkrum klukkustundum 
áður hafði verið tilkynnt að hætt yrði að leita að fólki 
á lífi í rústunum. Nú er talið að að minnsta kosti 150 
þúsund manns hafi látið lífið í höfuðborginni einni. 

Maðurinn heitir Wismond Exantus, er 24 ára gam-
all og starfaði í verslun á hótelinu. Hann er við góða 
heilsu og sagði fréttamönnum að hann hefði haldið lífi 
með því að drekka Coca Cola og borða snarl. Hann var 
í litlu holrými sem myndaðist í rústunum og gat hreyft 
sig aðeins. Fjórir aðrir voru fastir á svipuðum stað að 
sögn Exantus, en hann segir fólkið hafa hætt að hreyfa 
sig nokkrum dögum áður en honum var bjargað. 

Fjölskyldumeðlimir Exantus heyrðu hljóð úr rústum 
hótelsins á laugardag. Einn þeirra lét grískan blaða-
mann vita, sem hafði samband við gríska björgunar-
sveit á staðnum. Björgun mannsins tók um tvær og 
hálfa klukkustund. 

Tveimur var bjargað á lífi úr rústum í borginni á 
föstudaginn. 84 ára gömul kona fannst alvarlega slös-
uð og vannærð í rústum heimilis síns. 21 árs gamall 
maður fannst einnig og er á spítala. Hann hefur greint 

frá því að hann hafi þurft að drekka eigið þvag til þess 
að lifa af.  - þeb

Ungur maður lifði á gosi og snarli í rústum hótels á Haíti: 

Fannst á lífi eftir ellefu daga

BJÖRGUNIN Grískir, franskir og bandarískir björgunarsveitar-
menn unnu að björgun mannsins úr rústunum. Hann brosti 
við áhorfendum þegar hann var fluttur á börum inn í sjúkrabíl. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AFGANISTAN Þingkosningum í 
Afganistan hefur verið frestað 
um fjóra mánuði, fram í sept-
ember. 

Peningaleysi og áhyggjur af 
öryggismálum eru sagðar ástæð-
ur frestunarinnar. Forsetakosn-
ingarnar í landinu á síðasta ári 
voru mikið gagnrýndar vegna 
kosningasvika og þrýst hefur 
verið á stjórnvöld að endurbætur 
séu gerðar á framkvæmd kosn-
inga. 

Fjölmenn ráðstefna um málefni 
Afganistans verður haldin í Lond-
on í næstu viku. Öryggismál og 
umbætur í stjórnkerfinu verða 
þar í aðalhlutverki.  - þeb

Þingkosningar í september:

Fresta kosning-
um í Afganistan 

BANDARÍKIN Osama Bin Laden 
segir að hryðjuverkaárásum á 
Bandaríkin verði haldið áfram á 
meðan landið styðji við Ísrael. 

Þetta kemur fram í hljóðupp-
töku sem birtist á fjölmiðlinum 
Al-Jazeera í gær, en í upptök-
unni segir að skilaboðin séu frá 
Osama til Obama. 

Þá sagði Bin Laden Al-Kaída 
bera ábyrgð á sprengjutilræði í 
Bandaríkjunum á jóladag, þegar 
reynt var að sprengja upp flugvél 
á leið til Detroit. 

Ekki hefur verið staðfest að 
það sé Bin Laden sem talar á upp-
tökunni.  - þeb

Ný hljóðupptaka birt í gær: 

Bin Laden hót-
ar fleiri árásum

STJÓRNMÁL Náist ekki samkomu-
lag við Breta og Hollendinga um 
að taka upp viðræður vegna Icesa-
ve í vikunni gengur það tækifæri 
mönnum úr greipum. Það er mat 
þeirra stjórnmálamanna sem 
Fréttablaðið ræddi við. Fari svo, 
verði haldið óhikað í þjóðarat-
kvæðagreiðslu, en undirbúningur 
hennar hefur haldið áfram sam-
hliða viðræðum við Breta og Hol-
lendinga.

Málið er á viðkvæmu stigi, svo 
viðkvæmu að ekki er talað um við-
ræður á milli manna heldur þreif-
ingar. Þær héldu áfram á laugar-
dag, en eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst voru engir eiginlegir 

fundir haldnir á sunndag. Þá er 
öllum fregnum af viðræðum hald-
ið í lágmarki og deiluaðilar stíga 
varlega til jarðar til að styggja 
ekki hver annan.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
á laugardag munu Bretar og Hol-
lendingar ekki sætta sig við annað 
en að Íslendingar greiði lágmarks-
tryggingu innstæðureikninga, 
20.877 evrur. Þeir líti raunar svo 
á að Íslendingar hafi margoft 
skuldbundið sig til þess. Þá hafa 
þeir lagt á það áherslu að stjórn-
arandstaðan skuldbindi sig einn-
ig samningunum, þeir verði ekki 
teknir upp eftir á vegna óánægju 
hennar.

Náist samstaða flokkanna hér-
lendis um að greiða lágmarks-
trygginguna gætu viðræður haf-
ist á ný. - kóp

Viðræður um Icesave halda áfram en ekki hefur náðst niðurstaða:

Tími samninga að renna út

MÁLIN RÆDD Forystumenn flokkanna 
hafa nokkrum sinnum fundað um 
mögulega nýja samninga við Breta og 
Hollendinga um Icesave.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fremur rólegt hjá lögreglu
Tilkynnt var um átta þjófnaði á höfuð-
borgarsvæðinu á laugardagskvöld og 
aðfaranótt sunnudags. Þar á meðal 
var innbrot í Hjallaskóla, þar sem 
skjávarpa var stolið. Þá var brotist inn 
í þrjá bíla og tvö heimahús. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

SLYS Rúmlega þrítugur sjómaður 
á Kristrúnu II RE slasaðist alvar-
lega á höfði þegar hann féll í lest 
skipsins þegar það var nýlagt frá 
bryggju seinnipart dags í gær.

Skipinu var þegar snúið aftur 
að bryggju og var maðurinn flutt-
ur meðvitundarlaus frá borði, og 
á bráðamóttöku Landspítalans.

Maðurinn var að taka beitu upp 
úr lest skipsins þegar slysið varð. 
Fallið var um tveir metrar, og 
lenti maðurinn illa að sögn skips-
félaga.  - bj

Sjómaður alvarlega slasaður:

Féll í lest við 
siglingu úr höfn

FRÁ BORÐI Sjúkraflutningamenn hífðu 
manninn á börum upp úr lestinni þegar 
skipið kom að landi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DANMÖRK Lögregla í Danmörku 
sleppti fyrir helgina manni sem 
grunaður var um morð á tví-
tugri stúlku á nýársnótt. Maður-
inn hafði verið í haldi frá því 2. 
janúar. 

Stúlkan fannst myrt í þvotta-
húsi í kjallara húss í bænum 
Herning. Henni hafði verið 
nauðgað. Maðurinn á heima á 
hæðinni fyrir ofan kjallarann. 
Niðurstöður úr DNA-prófi pöss-
uðu ekki og urðu til þess að mann-
inum var sleppt. Lögregla vinnur 
nú að því að safna DNA-sýnum 
frá öllum mönnum sem höfðu 
aðgang að þvottahúsinu. Þeir eru 
milli 30 og 40 talsins. - þeb

Morð í Danmörku: 

DNA sýknaði 
þann grunaða

ÍSRAEL, AP Ísraelar munu aldrei 
gefa eftir hluta Vesturbakkans að 
sögn Benjamins Netanyahu, for-
sætisráðherra landsins. 

Forsætisráðherrann lýsti þessu 
yfir nokkrum klukkustundum 
eftir fund með sérstökum friðar-
erindreka Bandaríkjanna, George 
Mitchell. Mitchell hefur verið á 
svæðinu síðan í vikunni sem leið 
til að reyna að glæða friðarvið-
ræður lífi. Mahmoud Abbas, for-
seti Palestínu, hefur sagt yfirlýs-
inguna eyðileggja þær tilraunir. 

Abbas fundaði með Mitchell á 
föstudag og ítrekaði þar þá kröfu 
að allri uppbyggingu Ísraela á 
svæðinu verði hætt.  - þeb

Forsætisráðherra Ísraels: 

Gefa ekki eftir 
Vesturbakkann

SPURNING DAGSINS



d
a

g
u

r
 &

 s
t

e
in

i

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri 
og MM Selfossi  |  þjónustuver 519 1919  | www.nova.is

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Pungur og 5 GB netnotkun

1.990 kr. á mán. í 12 mán.

3G pungur með áskrift

+ 250 kr. grei›slugjald á mánuði
greitt með kreditkorti.

Pungur

9.990 kr. og netáfylling.
2 GB: 1.490 kr. og 5 GB: 2.490 kr.

3G pungur með frelsi

Komdu við í næstu verslun
Nova og fáðu 20% afsláttarmiða

af þorrabakka fyrir tvo 
hjá Nóatúni.
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IÐNAÐUR Ekki er tryggt að ráð-
ist verði í stækkun álversins í 
Straumsvík, þó það yrði sam-
þykkt í íbúakosningu. Fyrir-
tækið mun athuga málið komi sú 
staða upp. Stækkun er enn talinn 
hagkvæmur kostur, segir Ólaf-
ur Teitur Guðnason hjá Rio Tinto 
Alcan.

Hann segir að tryggja þurfi 
fjármagn og orku fyrir verkefnið, 
en slíkt hafi ekkert verið skoðað. 

Ólafur Teitur ítrekar að frum-
kvæðið núna komi algjörlega frá 
íbúum bæjarins. „Við höfðum hug 
á því [stækkun] en höfum í sjálfu 
sér ekki tekið neina afstöðu til 
þess hve vænlegt þetta er núna. 
Það þyrfti auðvitað að uppfæra 
þær athuganir sem höfðu farið 
fram og kostuðu tvo til þrjá 
milljarða. Ef það lægi fyrir að 
það væri ekki í andstöðu við vilja 
bæjarins, en það er það eins og 
staðan er nú, þá myndum við vilja 
skoða verkefnið aftur.“

Valgerður Halldórsdóttir, for-
maður Sólar í Straumi, gagnrýn-
ir málsmeðferð bæjaryfirvalda. 
Enginn hafi haft samband við 
samtökin, hvorki í kjölfar kosn-
ingarinnar 2007 né í aðdraganda 
nýrrar kosningar nú. Hún hefði 
talið það eðlilegt að aðilar máls-
ins settust niður og ræddu þætti 
þess. Hún hafi lesið um það í blöð-
um að til stæði að fara í nýjar 
kosningar.

„Þetta er ekki samræmi við 
yfirlýsingar bæjarstjóra sem 
sagði fyrir kosningarnar að nið-
urstaða þeirra yrði látin gilda.“ 

Hún segir þó ekkert banna það 
að fara í nýjar kosningar.

Þá telur Valgerður ekki heppi-
legt að kjósa samhliða um stækk-
un álvers og Icesave, en Lúðvík 
Geirsson bæjarstjóri hefur nefnt 
það. Bæði málin séu mikilvæg 
og þarfnist upplýsingagjafar við. 
Verið sé að gera lítið úr kjósend-
um með þessu.

Valgerður segir einnig ótíma-
bært að kjósa um málið þar sem 
engin vissa sé fyrir því að orka 
eða fjármagn sé tryggt fyrir 
verkefnið.

 kolbeinn@frettabladid.is

Ekkert ákveðið um 
stækkun álversins
Engin trygging er fyrir því að álverið í Straumsvík verði stækkað þótt slíkt verði 
samþykkt í íbúakosningu. Formaður Sólar í Straumi kvartar yfir samráðsleysi 
bæjarstjórnar. Vill ekki kjósa um stækkun samhliða kosningu um Icesave.

ÓLAFUR TEITUR 
GUÐNASON

VALGERÐUR 
HALLDÓRSDÓTTIR

Mikill áhugi var á íbúakosningunum árið 2007 og andstæðar fylkingar börð-
ust fyrir sínum málstað, með kynningum, auglýsingum og upplýsingafund-
um. Kjörsókn í kosninguna varð 76,6 prósent, alls greiddu 12.752 atkvæði 
en á kjörskrá voru 16.648. Svo fór að Hafnfirðingar höfnuðu stækkuninni, 
en tæpt var það, alls sögðu 88 fleiri nei en já. Tillagan var felld með 6.382 
atkvæðum gegn 6.294.

Miklar tilfinningar einkenndu kosninguna og samtökin Hagur Hafnar-
fjarðar sögðust hafa rökstuddan grun um að um 700 manns hefðu flutt 
lögheimili sitt í bæjarfélagið til að greiða atkvæði gegn stækkuninni. Samtök 
andstæðinga stækkunar, Sól í straumi, höfnuðu þessum ávirðingum alfarið.

KOSNINGIN 2007

STRAUMSVÍK Rio Tinto Alcan hefur 
ekki metið orkuöflun eða fjármögnun 

fyrir mögulega stækkun álvers. Verði 
deiliskipulagstillaga þar um samþykkt í 

íbúakosningu verður staðan könnuð.
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MIÐVIKUDAGUR
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BATNAR Í KVÖLD  
Það verður mjög 
hvasst á landinu 
í dag og stormur 
um norðvestan- 
og vestanvert 
landið og útlit fyrir 
lítið sem ekkert 
ferðaveður á þeim 
slóðum fram á 
kvöldið. Úrhellis-
rigning suðaust-
anlands fram eftir 
degi en vestantil 
verða skúraleiðing-
ar síðdegis.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

FJÁRMÁL Fyrirtæki og einstakling-
ar í rekstri, sem eru í viðskiptum 
við Íslandsbanka Fjármögnun, 
geta fengið lækkun á höfuðstól 
eignaleigusamninga í erlendri 
mynt hjá bankanum, frá og með 
27. janúar. Lækkunin getur numið 
allt að 25 prósentum.

Um leið er samningnum breytt 
úr erlendri mynt í íslenskar 
krónur með breytilegum óverð-
tryggðum vöxtum. Vaxtakjör-
in eru 12,1 prósent breytilegir 
vextir en veittur er 2,6 prósentu-
stiga afsláttur af vöxtum fyrsta 
árið, en þá verða þeir 9,5 prósent. 
Í tilkynningu bankans segir að í 
flestum tilfellum lækki greiðsl-
ur við lækkun höfuðstóls. Enn 
frekari lækkun fáist með því að 
lengja samninginn. - kóp

Íslandsbanki Fjármögnun:

Hægt að lækka 
höfuðstólinn

ÍSLANDSBANKI Býður nú upp á lækkun 
höfuðstóls eignaleigusamninga.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMKEPPNISMÁL Yfirstandandi 
efnahagsörðugleikar hafa ekki 
dregið úr áhuga almennings á því 
að aukið verði við eftirlit Sam-
keppniseftirlitsins með fyrir-
tækjum og opinberum aðilum.

Þetta kemur fram í niðurstöð-
um könnunar Capacent Gallup 
fyrir Samkeppniseftirlitið, sem 
vitnað er til í ársriti eftirlitsins 
sem kom út fyrir helgi.

Alls vill 91 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku meira eftirlit með 
fyrirtækjum og opinberum aðil-
um, en aðeins eitt prósent vill 
minna eftirlit. Það eru sambæri-
legar tölur og í könnun sem gerð 
var skömmu fyrir hrun.  - bj

Könnun á samkeppnismálum:

Flestir vilja 
meira eftirlit

LÖGREGLUMÁL Tölvustýrðri hand-
færarúllu var stolið úr bát, sem 
liggur við bryggju í Stykkis-
hólmi, í liðinni viku. 

Einnig sást til dularfullra 
mannaferða við sumarhús 
aðfaranótt föstudags, að því er 
fram kemur í Stykkishólmspóst-
inum. Þegar mannaferðirnar 
voru athugaðar nánar sást maður 
forða sér á hlaupum inn í bíl, sem 
brunaði út úr bænum.  - þeb

Þjófnaðir í Stykkishólmi:

Þjófur brunaði 
út úr bænum

SVEITARSTJÓRNARMÁL

Guðmundur leiðir listann
Guðmundur Baldvin Guðmundsson 
hlaut flest atkvæði í efsta sæti í próf-
kjöri Framsóknarflokksins á Akureyri 
og leiðir því listann í vor. Kosið var 
í sex sæti og í öðru til fimma sæti 
lentu Petrea Ósk Sigurðardóttir, 
Sigfús Karlsson, Erlingur Kristjánsson, 
Guðlaug Kristinsdóttir og Sigríður 
Bergvinsdóttir.

LÖGREGLUMÁL Þór Sigfússon, fyrr-
verandi forstjóri Sjóvár, gæti átt 
yfir höfði sér allt að sex ára fang-
elsisvist verði hann sakfelldur fyrir 
umboðssvik, og að hafa valdið Sjóvá 
tjóni með vanrækslu í starfi, að því 
er fram kom í fréttum Stöðvar 2 í 
gærkvöldi.

Í útdrætti úr yfirheyrslum sér-
staks saksóknara yfir Þór, sem birt-
ur var í DV um helgina, kom fram 
að Þór hafi oft ekki lesið yfir samn-
inga sem hann hafi skrifað undir í 
nafni félagsins, eða vitað nákvæm-
lega um hvað þeir snerust. Sérstak-
ur saksóknari vegna bankahrunsins 
rannsakar meint brot Þórs, sem seg-
ist vissulega kvíða niðurstöðunni.

„Ég þurfti að treysta því fólki 
sem var í kringum mig,“ sagði Þór 
í viðtali við Stöð 2 í gær. Ómögu-
legt hafi verið að lesa alla samninga 

sem hann hafi fengið til undirritun-
ar, sumir hafi verið hundruð blað-
síðna að lengd.

„Ég hafði ekki frumkvæði í einu 
einasta máli sem varðaði fjárfest-
ingar þessa félags, mér var falið að 
sinna vátryggingum. Ég skrifaði 
hins vegar undir heilmikið af plögg-
um í kringum fjárfestingarnar. Það 
er það sem ég þarf að horfast í augu 
við. Ég hafði aldrei persónulega 
fjárhagslegra hagsmuna að gæta í 
því,“ sagði Þór í viðtali við Stöð 2. 

Þór sagði upp störfum sem for-
stjóri Sjóvár skömmu eftir banka-
hrunið. Hann vék úr sæti formanns 
Samtaka atvinnulífsins í september 
síðastliðnum. - bj

Fyrrverandi forstjóri Sjóvár gæti átt allt að sex ára fangelsisvist yfir höfði sér:

Kvíðir niðurstöðu saksóknara

VANRÆKSLA Þór Sigfússon er grunaður 
um vanrækslu í starfi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

IÐNAÐUR Orkustofnun hefur veitt 
fyrirtækinu Sjávarorku ehf. 
rannsóknarleyfi vegna sjávar-
fallavirkjunar í Hvammsfirði 
innst í Breiðafirði. 

Leyfið tekur til rannsókna 
vegna virkjunar á svæðinu og 
felur í sér heimild til að fram-
kvæma mælingar og rannsóknir. 
Leyfið er til sex ára og gildir því 
út árið 2016. 

Sjávarorka ehf. er hluti af fyr-
irtækinu Rarik Orkuþróun.  - þeb

Möguleg sjávarfallavirkjun: 

Kanna virkjun í 
Breiðafirðinum

BRETLAND Bresk stjórnvöld hafa 
bannað útflutning á sprengju-
leitartæki, sem mikið hefur verið 
notað sem vörn gegn hryðjuverk-
um, eftir að í ljós kom að tækið 
er gagnslaust. Tækið hefur mikið 
verið notað í Írak, og hyggjast 
stjórnvöld þar nota það áfram.

Upplýst var að tækið, sem 
framleitt er í Bretlandi, gagnað-
ist ekki við sprengjuleit í frétta-
þætti BBC. 

Forstjóri fyrirtækisins ATSC, 
sem framleiðir tækið, var hand-
tekinn í kjölfar uppljóstrunar 
BBC, en var sleppt að loknum 
yfirheyrslum. Tækið hefur verið 
selt til um tuttugu landa.  - bj

Sprengjuleitartæki gagnslaust:

Írakar nota 
tækið áfram

GENGIÐ 22.01.2010
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,4578
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,56  127,16

205,64  206,64

179,03  180,03

24,043  24,183

21,880  22,008

17,588  17,692

1,4008  1,4090

197,66  198,84

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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. 



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

Skráðu þig á ring.is og fylltu á fyrir 1.990 kr. á mánuði, þar með ertu í stærsta 
vinahópi á Íslandi og færð 990 kr. til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.
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Ringjarar fara inn á ring.is
og óska eftir að fá MMS með 
tilboðum send í símann.

Tilboð dagsins: Tilboð dagsins:
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 geta 

sent SMS með

textanum

dominos

í 1905
til að fá MMS 

miða

Ringjarar geta 

sent SMS með

textanum

serrano
í 1905
til að fá MMS 

miða
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Eignastýring og séreignarsparnaður 
fyrir hugsandi fólk

Opinn kynningarfundur 
þriðjudaginn 26. janúar 
kl. 17:15 að Borgartúni 29.

Viltu ábyrgari 
fjármálaþjónustu?

Allir velkomnir

–fegurðin býr í bókum

Barónsstíg 27  |  511 0910  |  crymogea@crymogea.is  |  www.crymogea.is

Nú fer fáanlegum eintökum fækkandi af þessum glæsilega grip.
Tryggðu þér eintak í tíma. 

TÆKNI Búist er við að rúmlega þúsund manns, þar 
af um hundrað erlendir gestir og fyrirlesarar, sæki 
alþjóðlega risaráðstefnu Microsoft á Íslandi um 
upplýsingatækni, sem haldin verður í Reykjavík á 
morgun og miðvikudag. Á ráðstefnunni er að finna 
rjómann af þremur ráðstefnum sem haldnar voru í 
Bandaríkjunum og í Evrópu í fyrra. 

Halldór Jörgensson, framkvæmdastjóri Microsoft 
á Íslandi, segir ráðstefnuhaldið viðbrögð við gengis-
hruni krónunnar. „Íslendingar hafa í gegnum tíðina 
verið duglegir að sækja tækniráðstefnur erlendis og 
hafa þrír til tólf frá okkur farið með um þrjú hundr-
uð manna hópi og haldið Íslendingakvöld fyrir hann.“ 

Þegar krónan féll hafi aðeins þrjátíu skráð sig til 
fararinnar. Í kjölfarið lagði Halldór höfuðið í bleyti 
og komst að því að miðað við aðstæður væri hag-
kvæmt að halda sambærilega ráðstefnu hér.  

„Ég reiknaði út að við kæmum út á sléttu. Við 
getum meira að segja boðið ókeypis inn á hana í stað 
þess að fara,“ segir Halldór en þetta er í annað skipt-
ið á jafnmörgum árum sem blásið er til ráðstefnu 
af þessum toga þar sem nýjasta tækni Microsoft er 

kynnt. Á sambærilega ráðstefnu hér í fyrra mættu 
850 manns og var þetta þá stærsta ráðstefna í upplýs-
ingatækni sem haldin hefur verið hér á landi.   - jab

HALLDÓR JÖRGENSSON Microsoft á Íslandi brást við gengis-
hruninu með því að halda tækniráðstefnu hér í stað þess að 
fara með nokkuð hundruð manna hóp til útlanda.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Microsoft á Íslandi skipuleggur rúmlega þúsund manna ráðstefnu í kreppunni:

Fær erlenda fyrirlesara heim 

STJÓRNMÁL Niðurstaða prófkjörs 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 
skilar lista sem lítur ágætlega út, 
með óumdeildan leiðtoga. Veikleiki 
listans er helst skortur á endurnýj-
un, segir Gunnar Helgi Kristins-
son, prófessor í stjórnmálafræði 
við Háskóla Íslands.

Hanna Birna Kristjánsdóttir 
borgarstjóri hlaut afgerandi kosn-
ingu í fyrsta sætið, sem sýnir öðru 
fremur að hún er fremur óum-
deildur leiðtogi flokksins í borg-
inni, segir Gunnar Helgi.

Í öðru sæti hafnaði Júlíus Víf-
ill Ingvarsson, einn þeirra fimm 
sem sóttist eftir því sæti á listan-
um. Gunnar Helgi segir niðurstöð-

una í slagnum um annað sætið ekki 
koma sérstaklega á óvart. Júlíus 
Vífill komi vel út, og fyrirfram hafi 
verið vitað að staða Gísla Mart-
eins Baldurssonar, sem hafnaði í 

fimmta sætinu, 
væri erfið.

Niðurstaðan 
er ákveðinn 
varnar sigur 
f y r i r  Gí s l a 
Martein, þrátt 
fyrir að rætt 
hafi verið um 
að hann hafi 
verið framtíð-
ar forystuefni 

flokksins í borginni fyrir nokkr-
um árum. 

Það hljóta að vera vonbrigði 
fyrir Geir Sveinsson að hafna í 
sjötta sætinu, segir Gunnar Helgi, 
en hann var einn þeirra sem sótt-

ust eftir öðru sætinu. Þetta sýni 
að það sé ekki sjálfrötuð leið í for-
ystusæti í stjórnmálum 

Það hljóta að vera vonbrigði 
fyrir Jórunni Frímannsdóttur að 
hafna í áttunda sætinu á listanum 
eftir að hafa sóst eftir því þriðja, 
segir Gunnar Helgi. Ýmislegt geti 
hafa haft áhrif á hennar gengi, til 
dæmis umdeilt sjónvarpsviðtal í 
Ríkissjónvarpinu nýverið.

Þátttaka í prófkjörinu var 
fremur dræm, tæplega 35 pró-
sent. Gunnar Helgi segir það lík-
lega tengjast því að ekki hafi verið 
slagur um fyrsta sætið, en Hanna 
Birna var sú eina sem bauð sig 
fram til forystu á listanum.  - bj

Júlíus Vífill lagði keppinauta um annað sætið á lista Sjálfstæðisflokks fyrir sveitastjórnarkosningar í Reykjavík:

Veikleiki listans er skortur á endurnýjun

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

ÚRSLIT PRÓFKJÖRSINS
1. Hanna Birna Kristjánsdóttir
2. Júlíus Vífill Ingvarsson
3. Kjartan Magnússon 
4. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
5. Gísli Marteinn Baldursson
6. Geir Sveinsson
7. Áslaug María Friðriksdóttir
8. Jórunn Frímannsdóttir
9. Hildur Sverrisdóttir
10. Marta Guðjónsdóttir

Á að stækka álverið í Straums-
vík?
Já 65,2%
Nei 34,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er prófkjör heppileg leið til að 
velja á framboðslista?

Segðu þína skoðun á vísir.is

MENNING „Það er verið að veita 
í s len sk r i  k v i k my nd a ger ð 
náðarhöggið,“ segir Hjálm-
týr Heiðdal, formaður Félags 
kvikmyndagerðarmanna um nið-
urskurðaraðgerðir RÚV. Þær fela 
meðal annars í sér að dregið verð-
ur úr kaupum á innlendum kvik-
myndum, sjónvarpsþáttum og 
heimildarmyndum. 

Hjálmtýr segir að þátttaka 
RÚV sé forsenda fyrir fjármögn-
un íslenskra kvikmynda og þátta.  
„Fyrsta skrefið er ávallt að fá Sjón-
varpið í lið með sér. Það verður að 
tryggja mynd sýningu til að hún 
fái styrk frá Kvikmyndamiðstöð. 
Það sama gildir um norræna og 
evrópska sjóði.“ 

Áður höfðu framlög ríkisins til 
Kvikmyndamiðstöðvar Íslands 
verið skorin niður um 35 prósent. 
Hjálmtýr segir niðurskurð RÚV 
vera olíu á þann eld og gæti riðið 

íslenskum kvikmyndaiðnaði að 
fullu. „Það tekur langan tíma að 
fjármagna kvikmynd. Ef Kvik-
myndamiðstöð er sett á hliðina í 
eitt eða tvö ár er það ávísun á langt 
tímabil stöðnunar.“ 

Í þjónustusamningi RÚV og 
menntamálaráðuneytisins frá 
2006 segir meðal annars að RÚV 
skuli styrkja og efla innlenda 
kvikmyndagerð með því að kaupa 
og sýna efni frá sjálfstæðum 
framleiðendum. Páll Magnússon 
útvarpsstjóri bendir á að forsenda 
samningsins sé sú að tekjur RÚV 
minnki ekki frá því sem þær voru 
að raungildi 2006. Sú grunnfor-
senda sé fallin. 

„Við reynum engu að síður að 
uppfylla lögbundið hlutverk okkar 
af fremsta megni en það er ljóst 
að þessi niðurskurður kemur niður 
á öllum þáttum starfseminnar. Á 
liðnu ári keyptum við og sýndum á 

þriðja tug heimildarmynda og það 
verður skorið niður eins og allt 
annað,“ segir hann.  

Páll segir kvikmyndagerðar-
menn beina gagnrýni sinni í ranga 
átt. „Það er stjórnvalda að ákveða 
skilyrðin fyrir því hverjir fá 
úthlutun úr kvikmyndasjóði. Það 
verður þá bara að rjúfa þá teng-
ingu að RÚV þurfi að skuldbinda 
sig til að kaupa og sýna viðkom-
andi mynd. Hvaða skilyrði mennta-
málaráðherra og Kvikmyndamið-
stöð vilja hafa til að ráðstafa sínum 
peningum getur ekki verið málefni 
Ríkisútvarpsins.“ 

Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra segir alltaf álitamál 
hvernig sé forgangsraðað í niður-
skurði. Hún muni kanna hvernig 
heimtur af nefskatti hafi skilað sér 
til RÚV og innlendrar kvikmynd-
argerðar. 

 bergsteinn@frettabladid.is

Segja vegið að kvik-
myndagerð í landinu 
Kvikmyndagerðarmenn segja það geta gert út af við íslenskan kvikmyndaiðnað 
ef RÚV dregur úr kaupum á innlendu efni. Útvarpsstjóri segir það stjórnvalda 
að ákveða skilyrði fyrir fjárveitingum til kvikmyndargerðarmanna en ekki RÚV. 

VIÐ TÖKUR Á HAMRINUM Hjálmtýr Heiðdal segir þátttöku RÚV forsendu fyrir fjármögnun íslenskra kvikmynda. Útvarpsstjóri segir 
það ekki geta verið málefni RÚV hverjir fái úthlutað styrkjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KJÖRKASSINN



Skeifan 11B  • 108 Reykjavík  •  Sími 511-3080  •  tsk@tsk.is  • www.tsk.is

P
R

E
N

T
U

N
.I

S

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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MILLJÓNIR BEINT Í VASANN

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

SJÁVARÚTVEGUR Jón Bjarnason sjáv-
arútvegsráðherra hefur gott sem 
tekið af allan vafa um að strand-
veiðar eru komnar til að vera. Nið-
urstöður úttektar Háskólaseturs 
Vestfjarða (HV) á framgangi og 
áhrifum veiðanna túlkar ráðherra 
sem svo að reynsla af veiðunum 
sé góð. Smábátasjómenn hvetja 
til þess að veiðarnar verði festar í 
sessi á meðan útgerðir innan LÍÚ 
finna þeim allt til foráttu.

Í úttekt HV er meðal niður-
staðna að ánægja sé meðal strand-
veiðimanna með veiðarnar og fyrir-
komulag þeirra. „Þó tilfinningar 
séu blendnari meðal annarra hags-
munaaðila er þó meirihlutinn á því 
að strandveiðarnar geti verið leið 
til að styrkja hinar dreifðu byggðir 
landsins,“ segir í kynningu.

Sjávarútvegsráðherra segir að 
næsta skref sé að vinna frum-

varp til breytinga á lögum um 
stjórn fiskveiða sem lagt verði 
fyrir Alþingi á næstunni. „Tekið 
verður mið af þeim lærdómi sem 
hér hefur verið safnað saman við 
gerð frumvarpsins og allar líkur 
benda til þess að lagt verði til að 
strandveiðarnar séu komnar til að 
vera og því verður ekki lagt til nú 
að heimild til þeirra verði sett til 
bráðabirgða líkt og var gert á síð-
asta ári.“ 

Þess má geta að Jón Bjarnason 
staðfesti í viðtali við Fréttablað-
ið á aðalfundi LÍÚ í lok október 
að strandveiðar væru komnar til 
að vera, aðeins væri eftir að sníða 
ýmsa vankanta af fyrirkomulagi 
veiðanna.

Skýrsluhöfundar telja að mark-
miðum hafi verið náð með veiðun-
um. Þar á meðal að gefa fleiri en 
handhöfum kvóta möguleika á tak-

mörkuðum veiðum í atvinnuskyni, 
nýliðun og að auðvelda fólki að afla 
sér reynslu og þekkingar. 

Samkvæmt könnun Háskólaset-
urs Vestfjarða höfðu áttatíu pró-
sent þeirra, sem þær stunduðu, 
áður gert út bát, fjörutíu prósent 
útgerðanna réðu yfir kvóta og 24 
prósent höfðu áður selt allan sinn 
kvóta. 

„Skýrslan staðfestir að strand-
veiðarnar eru sóun á verðmæt-
um,“ segir Friðrik J. Arngrímsson, 
framkvæmdastjóri LÍÚ, á heima-
síðu sambandsins. Hann segir 
sóun hafa einkennt þessar veiðar 
hvar sem á er litið. Allt of margir 
bátar hafi verið að veiðum með til-
heyrandi offjárfestingu. Þá stand-
ist gæði stórs hluta strandveiðiafl-
ans ekki samanburð við annan afla 
sem berst að landi. Svör kaupenda 
staðfesti það.  svavar@frettabladid.is

Úttekt ýfir upp deilu 
um strandveiðarnar 
Úttekt á strandveiðum síðastliðins sumars er af sjávarútvegsráðherra talin renna 
stoðum undir það að markmið veiðanna hafi náðst. Útgerðarmenn hafna því 
alfarið en smábátasjómenn, eins og ráðherra, vilja festa veiðarnar í sessi.

Í HÖFN Alls voru 595 leyfi til strandveiða veitt en 554 þeirra voru nýtt af 529 útgerðum. 3.400 tonn af þorski komu á land.

VIÐSKIPTI Nýi Landsbankinn (NBI) 
hefur síðustu mánuði unnið að yfir-
töku á öllu hlutafé Icelandic Group 
(áður Sölumiðstöð hraðfrystihús-
anna) og færir það inn í eignar-
haldsfélagð Vestia á næstu dögum. 
Það verður selt í opnu söluferli eftir 
óákveðinn tíma.

Félagið var áður í meirihluta-
eigu Grettis, félags Björgólfs Guð-
mundssonar, fyrrverandi formanns 
bankaráðs Landsbankans. Skuld-
ir hafa lengi sligað reksturinn og 
var fyrirtækið á barmi gjaldþrots 
í kringum hrun bankanna haustið 
2008. „Bankar voru að loka lánalín-
um og greiðslutryggingum Iceland-
ic Group. Mikilvægt var að bregð-

ast skjótt við og rétta við efnahag 
félagsins,“ segir Ásmundur Stefáns-
son, bankastjóri Landsbankans. 

Á meðal aðgerðanna var stofnun 
félagsins IG, sem skuldir, að mestu 
við Landsbankann, voru færðar inn 
í til að tryggja reksturinn en við 
það tók bankinn Icelandic Group 
óformlega yfir.  

Ásmundur segir Icelandic Group 
gríðarlega þjóðhagslega mikilvægt 
enda fari um 35 prósent af útflutn-
ingi sjávarafurða í gegnum fyrir-
tækið. Gjaldþrot þess hefði verið  
meiriháttar áfall fyrir sjávarút-
veginn á sama tíma og efnahagslíf-
ið var í uppnámi, að sögn Ásmund-
ar.  - jab

ÁSMUNDUR STEFÁNSSON Nýi Lands-
bankinn vonast til að fá eitthvað upp í 
skuldir með yfirtöku á Icelandic Group. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hörmulegt fyrir samfélagið hefði Icelandic Group farið í þrot, segir bankastjórinn:

Mikilvægt að bjarga félaginu

VIÐSKIPTI Skipt hefur verið um nafn 
á fasteignafélaginu Landic Prop-
erty Ísland. Það heitir nú Reitir 
fasteignafélag. 

„Síðastliðið ár unnu stjórnend-
ur móðurfélagsins Landic Prop-
erty hf., í samvinnu við kröfuhafa, 
að því að verja íslenska starfsemi 
félagsins og losa um erlendar eign-
ir og veðskuldir en í því ferli hefur 
meðal annars verið gengið frá sölu á 
eignasöfnum félagsins í Danmörku 
og Finnlandi,“ segir í tilkynningu 
félagsins. „Rekstur íslenska fast-
eignasafnsins er nú tryggður og 
stendur traustum fótum.“ 

Vegna þess að félagið starf-
ar eftirleiðis einvörðungu á inn-

lendum markaði var ákveðið að 
taka upp íslenskt nafn. „Reit-
ir verða sjálfstætt félag í meiri-
hlutaeigu íslenskra banka. Stjórn-
endur Landic Property hf. sömdu 

við NBI (Landsbankann), Arion 
Banka, Íslandsbanka, Glitni, Haf 
Funding og Byr um fjárhagslega 
endurskipulagningu íslenska fast-
eignafélagsins og dótturfélaga.“ 
Fasteignasafn Reita samanstendur 
af 130 fasteignum, einkum versl-
unar- og skrifstofuhúsnæði mið-
svæðis í Reykjavík. Félagið er sagt 
stærsta þjónustufyrirtæki landsins 
á sviði fasteignareksturs, en meðal 
eigna þess eru Kringlan og Hilton 
Reykjavík Nordica, Kauphallarhús-
ið, Holtagarðar og „margar af perl-
um íslenskrar byggingarsögu sem 
staðsettar eru í miðbænum“. Eignir 
félagsins eru  sagðar yfir 90 millj-
arða króna virði.  - óká

Rekstur íslensks fasteignasafns sagður tryggður eftir endurskipulagningu:

Landic Property heitir Reitir

VIÐAR ÞORKELSSON Viðar Þorkelsson er 
forstjóri Reita. Félagið hét áður Landic 
Property Ísland og þar áður Fasteignafé-
lagið Stoðir.  MYND/REITIR

BRETLAND, AP Tveir breskir bræð-
ur, ellefu og tólf ára gamlir, hafa 
hlotið dóm fyrir að hafa í apríl á 
síðasta ári pyntað tvo aðra drengi. 
Þeir þurfa að sæta gæsluvarð-
haldi í að minnsta kosti fimm ár.

Árásarpiltarnir, sem þá voru 
tíu og ellefu ára, plötuðu fórnar-
lömb sín, sem voru níu og tíu ára, 
til að koma með sér inn á lokað 
svæði þar sem þeir börðu þá með 
bareflum og múrsteinum. Vaski 
var kastað í höfuð annars fórnar-
lambsins, en hitt var neytt til að 
borða brenninetlur. Meðal ann-
ars reyndu ofbeldisdrengirnir að 
þvinga hina piltana til hafa kyn-
mök. - gb

Drengir dæmdir í fangelsi:

Hlutu fimm ár 
fyrir pyntingar

1. Hvað eru kröfur í þrotabú 
Kaupþings háar?

2. Hversu margir nýliðar 
tóku þátt í prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins í Reykjavík um 
helgina?

3. Hvar er hús Þráins Bert-
elssonar, sem hann hyggst nú 
selja?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

VEISTU SVARIÐ?





10  25. janúar 2010  MÁNUDAGUR

Pant ið 
tíma 

í síma
511–1551
Hárs nyrt ing Villa Þórs 

Lyng hálsi 3 

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 3-7.  110 Reykjavík.  Sími 515 0000.  www.oddi.is

HEILBRIGÐISMÁL Matvælastofn-
un kallar eftir upplýsingum um 
ýmis fæðubótaefni vegna gruns 
um að þau innihaldi stera.

Evrópska viðvörunarkerfinu 
fyrir matvæli og fóður hefur bor-
ist tilkynning frá bandarískum 
yfirvöldum um að netfyrirtækið 
bodybuilding.com hafi innkallað 
umræddar vörur. MAST hvetur 
alla sem upplýsingar  geta veitt 
um þessar vörur á Íslandi að 
senda tölvupóst á mast@mast.is 
merkt „fæðubótarefni“ eða hafa 
samband við heilbrigðiseftirlit 
sveitarfélaga. Um er að ræða 65 
vörutegundir. Þær má sjá á 
www.mast.is. - jss

Matvælastofnun:

Sterar í fæðu-
bótarefnum

STAÐFESTIR STÖÐU SÍNA Evo Morales, 
sem nýlega var endurkjörinn forseti 
Bólivíu, tók þátt í athöfn frumbyggja 
landsins þar sem hann hlýtur viður-
kenningu þeirra sem leiðtogi landsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REYKJAVÍK Einn maður er með lög-
heimili í Skeifunni, meðan jafn 
stórt svæði hinum megin Miklu-
brautar hýsir þrettán hundruð 
manns, að mestu í einbýlishúsum. 
Gísli Marteinn Baldursson borgar-
fulltrúi bendir á þetta. Skeifan sé 
gott dæmi um tækifæri til að þétta 
byggð í borginni.

„Þarna geta léttilega búið um 
þrjú þúsund manns,“ segir hann. 
Gísli vill bjóða eigendum húsa í 
Skeifunni að byggja upp á nýtt 
og hærra. „Oft heldur fólk, þegar 
maður er að tala um endurnýjun 
byggðar, að það eigi að byggja á 
græna blettinum í hverfinu, en 
tækifærin eru víðar.“ 

Skeifan hafi verið byggð sem 
iðnaðarsvæði í útjaðri borgar-
innar. Nú er hún miðsvæðis, með 
Laugardalinn skammt undan, allar 
vegtengingar og lagnir til staðar: 
„Ólíkt nýjum hverfum fyrir aust-
an þarf ekki að leggja vatn og raf-
magn eða neitt. Stofnkostnaðurinn 
er því miklu minni.“

Gísli stingur upp á blandaðri 
byggð, þar sem verslanir fái neðstu 
hæðina en íbúðir verði fyrir ofan. 

„Þarna er hrikalega farið með 
verðmætt land. Svona svæði hafa 
verið að ganga í gegnum endurnýj-
un erlendis og engin ástæða til að 
gera ekki hið sama hér.“

 - kóþ

Gísli Marteinn Baldursson vill þétta og blandaða byggð á illa nýttu svæðinu:

Einn maður býr í Skeifunni

SKEIFA FRAMTÍÐARINNAR? Einhvern 
veginn svona segist Gísli Marteinn sjá 
fyrir sér hugsanlegar betrumbætur á 
Skeifunni.  MYND/GÍSLI MARTEINN

STJÓRNSÝSLA Þróunarfélag Kefla-
víkurflugvallar var ranglega látið 
greiða tæpar 83 milljónir króna 
í skipulagsgjald vegna bygginga 
sinna á varnarsvæðinu en fær 
aðeins rúmar 4 milljónir endur-
greiddar vegna þess að kærufrest-
ur var að mestu liðinn.

„Þarna er um að ræða gjaldtöku 
sem ekki er heimild fyrir. Við 
munum ræða við þessa aðila um 
að fá þetta til baka,“ segir Kjartan 
Eiríksson, framkvæmdastjóri Þró-
unarfélags Keflavíkurflugvelli.

Þróunarfélagið, sem er í eigu 
ríkisins, yfirtók á annað hundrað 
byggingar á Keflavíkurflugvelli 
eftir brotthvarf Bandaríkjahers 
frá Íslandi. Með því að margar 
þessara bygginga voru síðan seld-
ar eða leigðar út voru þær skráðar 
hjá Fasteignaskrá ríkisins. Í fram-
haldinu lagði Skipulagsstofnun 
skipulagsgjaldið á og sýslumaður 
innheimti það. Þessari álagningu 
var vísað til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála í okt-
óber síðastliðnum.

Úrskurðarnefndin tók undir með 
Þróunarfélaginu að ekki hafi verið 
heimilt að leggja gjaldið á þar sem 
það eigi að innheimta af nýreistum 
mannvirkjum. Byggingarnar sem 
um ræðir voru allar reistar fyrir 
árið 2000 og margar löngu fyrr. 
„Verður og að líta til þess að um 
er að ræða eldri fasteignir á svæði 
sem löngu hafði verið byggt upp og 
skipulagt á kostnað framkvæmda-
aðila er álagning skipulagsgjalds-
ins fór fram,“ segir nefndin.

Það kemur hins vegar Þróun-
arfélaginu í koll að kærufrestur 
vegna langflestra bygginganna 

var liðinn áður en kæra félagsins 
var sett fram. Þess vegna ógildir 
nefndin aðeins 4,2 milljóna króna 
álagningu af 82,7 milljónum sem 
voru innheimtar í skipulagsgjald. 
Þróunarfélagið virðist þannig sitja 
uppi með að hafa greitt 78,4 millj-
ónir í ólöglegt gjald. Kjartan segir 
þó að vegna þess hvernig í pottinn 
hafi verið búið muni félagið freista 
þessa að fá þetta leiðrétt.

„Við sendum inn athugasemd til 
Skipulagstofnunar í október 2008. 

Eins og úrskurðarnefndin bendir 
á þá var okkur ekki leiðbeint þá 
með það í hvaða ferli málið hefði 
átt að fara. Ef svo hefði verið hefð-
um við náttúrlega náð stærsta 
hlutanum af þessu til baka í gegn 
um kæru,“ segir Kjartan. „En við 
munum bara ræða við þá um þetta  
og heyra tóninn í þeim. Auðvitað 
er ríkið báðum megin í þessu máli 
en þetta lýtur að því að hver haldi 
utan um sitt.“   
 gar@frettabladid.is

Halda stórfé sem var 
innheimt í leyfisleysi
Þróunarfélag Keflavíkurfluvallar var ofrukkað um 83 milljóna skipulagsgjald 
en fær aðeins 4 miljónir til baka vegna ákvæðis um kærufrest. Félagið ætlar þó 
að freista þess að fá málið leiðrétt hjá hinu opinbera enda var gjaldið ólöglegt.

KJARTAN EIRÍKSSON Framkvæmdastjóri Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ætlar 
að reyna til þrautar að endurheimta 78 milljónir króna sem voru lagðar ólöglega á 
félagið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Vilborg Einarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Mentors, hlaut 
í gær viðurkenningu Félags kvenna 
í atvinnurekstri (FKA) fyrir árið 
2010. Viðurkenningin var afhent í 
Perlunni fyrir helgi.

Í tilkynningu segir að tilkoma 
fyrirtækisins hafi gerbylt öllu 
skólastarfi og auðveldað til muna 
samskipti kennara, foreldra og 
nemenda. Marín Magnúsdóttir, 
framkvæmdastjóri Practical, hlaut 
hvatningarverðlaun FKA. Þá fékk 
Bára Magnúsdóttir, framkvæmda-
stjóri Jazzballettskóla Báru þakk-
arviðurkenningu fyrir framúrskar-
andi ævistarf.  - bj

Framkvæmdastjóri Mentors:

Fékk viður-
kenningu FKA

VIÐURKENNING Vilborg Einarsdóttir tók 
við viðurkenningunni í Perlunni í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEILBRIGÐISMÁL Lyfjastofnun Evr-
ópu hefur lagt til að markaðsleyfi 
fyrir lyf sem innihalda síbútra-
mín verði innkallað tímabundið 
vegna gruns um aukna hættu á 
hjarta- og æðasjúkdómum.

„Síbútramín er ætlað til viðbót-
armeðferðar í megrunaráætlun 
hjá ofþyngdarsjúklingum, sem 
eru of þungir vegna fæðuneyslu 
ef aðrir offitutengdir áhættu-
þættir, svo sem insúlínóháð syk-
ursýki eða blóðfituvandamál, eru 
fyrir hendi,“ segir á vef Lyfja-
stofnunar. Hér er Reductil eina 
lyfið með markaðsleyfi sem inni-
heldur síbútramín.  - óká

Innköllun Lyfjastofnunar:

Lyfið Reductil 
tekið úr sölu

VIÐSKIPTI AMR, móðurfélag banda-
ríska flugfélagsins American Air-
lines, tapaði 1,5 milljörðum Banda-
ríkjadala í fyrra, jafnvirði rúmra 
190 milljarða íslenskra króna. 
Þrátt fyrir gríðarlegt tap er þetta 
sex hundruð milljóna dala bati frá 
2008.

Kreppan hélt áfram að setja 

strik í reikning flugfélagsins en 
farþegum fækkaði um sex prósent 
í fyrra frá árinu á undan auk þess 
sem flugmiðaverð lækkaði að með-
altali um þrettán prósent. Þrátt 
fyrir þetta jókst handbært fé AMR 
verulega. Það nam 4,9 milljörðum 
dala í lok síðasta árs samanborið 
við 3,6 milljarða árið á undan.  - jab

Afkoma móðurfélags American Airlines:

Betra uppgjör flugrisa 

VÉLAR AMERICAN AIRLINES Hagur AMR vænkaðist nokkuð á milli ára þrátt fyrir að 
færri hafi flogið með vélum félagsins í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Lífæð samskipta

Míla sér um að halda góðu sambandi við útlönd með því að tengjast tveimur 

öflugum sæstrengjum. Hvort sem utanríkisráðuneytið á símafund með 

erlendum ráðamönnum eða þú sendir tölvupóst með broskalli til gömlu 

skiptinemafjölskyldunnar, sér Míla um að boðin berist hratt og örugglega.

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta-, síma- og afþreyingar  fyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net 
ljósleiðara og kopar strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum landsins á sjó, landi og lofti.

www.mila.is

Milliríkjasamband
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Gólfþjónustan er með sérlausnir  
í smíði borða fyrir fyrirtæki og heimili. 
Við smíðum borð algjörlega eftir þínu 
máli svo sem borðstofuborð, sófaborð 
og fundarborð. 

SÉRSMÍÐI ÚR 
PARKETI

info@golfthjonustan.is | golfthjonustan.is

S: 897 2225

Járnlafðin á einhverju sinni 
að hafa sagt af sinni alkunnri 

góðmennsku, að hver sá maður 
sem sé að nálgast þrítugsaldur 
og fari til vinnu sinnar í almenn-
ingsvagni – en ekki í einhverri 
tryllikerru sem kostar morð fjár 
– sé í hennar augum „misheppn-
aður“. Á Íslandi, þar sem stjórn-
völd hafa nú áratugum saman 
reynt með góðum árangri að 
venja fólk af þeim ósið að nota 
almenningsvagna, hlýtur viðmið-
unin að sjálfsögðu að vera með 
öðrum hætti, og í þá átt gengur 
þróunin sennilega líka annars 
staðar.

Um þetta hafði ég nokkurt 
tóm til að hugsa nýlega þegar ég 
flaug frá París til Keflavíkur. 
Samkvæmt gamalli reynslu tók 
ég þann kostinn að koma tíman-
lega á flugvöllinn, og reyndist 
það skynsamlegt. Fyrsta biðröð-
in var þegar löng og mjakaðist 
hægt áfram, enda skoðaði sá sem 
var við innritunina allan hand-
farangur gaumgæfilega, hann 
spurði um innihaldið, hvort menn 
hefðu þetta eða hitt sem hann 
þuldi upp með vélrænni röddu, 
og vigtaði síðan handtöskuna, 
því nú var komið upp stórt skilti 
þar sem tekið var fram að sá far-
angur mætti ekki vera yfir tíu 
kíló. Ef taskan reyndist þyngri 
rak hann menn stundum til taka 
eitthvað úr henni. Mér hætti að 
lítast á blikuna, því ég var með 
sitthvað sem ég vildi ekki sleppa 
úr augsýn og það seig nokkuð í. 
Þegar til kastanna kom greip ég 
því til gamals ráðs, sem gott er 
að þekkja, ég spurði áhyggjusam-
lega um eitthvert lítilræði: mætti 
ég örugglega hafa það meðferðis? 
Afgreiðslumaðurinn velti vöng-
um um stund, greinilega dauð-
hræddur við að þurfa að gefa eitt-
hvert ákveðið svar, og sagði svo 
með semingi „já, sennilega“, eins 
og ég bjóst við. En fyrir bragð-

ið gleymdi hann að vigta tösk-
una sem var allavega vel yfir 
hámarksþyngd.

En svo tók ekki betra við. Fyrir 
framan „vopnaleitina“ var önnur 
biðröð, sem var lengri en ég hafði 
nokkru sinni áður séð, og hún 
hreyfðist varla. Einn klukku-
tími leið, ég var loks kominn svo 
nálægt hliðinu að ég gat lesið 
skilti sem á var letrað allstór-
um stöfum að í biðsalnum fyrir 
innan „vopnaleitina“ væri ekkert 
salerni að finna, en þá heyrðust 
allt í einu hróp og formælingar á 
annarlegu tungumáli. Eftir það 
stöðvaðist röðin góða stund. Ég 
innti eftir því hvað væri á seyði 
og fékk þau svör að einhverj-
ir sem voru líklega að missa af 
flugvél hefðu reynt að troða sér 
áfram og þá hefði konan sem 
stjórnaði „vopnaleitinni“ – en það 
var ekki nema ein gegnumlýs-
ingavél og eitt hlið fyrir farþega 
í margar flugvélar – ákveðið að 
stöðva allt saman þangað til lög-
reglan væri komin á vettvang. 
Svo birtust tveir stæðilegir lag-
anna verðir með alvæpni og þá 
fór röðin aftur af stað, jafnhægt 
og áður. En menn urðu sífellt óró-
legri. Eftir rúmlega klukkutíma 
og vel það, var ég loksins kom-
inn að leitarvélinni og hliðinu, 
þar sem geðstirðir verðir fyrir-
skipuðu ungum konum jafnt sem 
öldruðum að draga af sér belti og 
skó. Sumar þeirra mótmæltu all-

hneykslaðar, og ein sagði: „Var 
það eitthvað fleira fyrir yður?“ 
En þeim var ekki sýnd nein misk-
unn. Þrátt fyrir allt þetta klingdi 
rafeindabjallan öðru hverju og 
hlupu þá verðir til í óðagoti og 
með krumlurnar á lofti.

Mér tókst að komast klakk-
laust gegnum alla þessa leit, og 
var þá loksins kominn inn í þenn-
an salernislausa biðsal, sem var 
troðfullur af farþegum á leið-
inni hingað og þangað um alla 
heimsbyggðina, því miklar trufl-
anir virtust vera á flugi þennan 
dag. Og þar fékk ég umsvifalaust 
þau tíðindi án frekari skýringa 
að fluginu til Keflavíkur myndi 
seinka um þrjár klukkustundir. 
En ég var ekki einn í þeirri stöðu 
og ekki verst settur, því einhverri 
flugvél til Madrid hafði seink-
að um sólarhring; hún átti að 
vísu að fara að leggja af stað, en 
Spánverjarnir sungu ámátlega. 
Mér tókst með naumindum að 
finna sæti þar sem ég gat hreiðr-
að um mig, og ég velti því fyrir 
mér hvers konar hryðjuverka-
starfsemi yfirvöld væru farin 
að óttast á salernum, fyrst þau 
væru hvergi til staðar í þessum 
þéttsetna biðsal, þar sem enginn 
gat vitað hvenær hann slyppi úr 
eftir að hann var einu sinni kom-
inn inn.

Þegar ég var sestur fór ég að 
fylgjast með öðrum farþegum, og 
heyrði þá á tal tveggja aldraðra 
kvenna sem voru að setja aftur 
á sig beltin með handbragði sem 
hefði gefið í skyn þetta og hitt 
við aðrar kringumstæður. „Fyrir 
fáum árum hefði enginn látið 
bjóða sér þetta,“ sagði önnur. 
Svar hinnar heyrði ég ekki, en nú 
var ég ekki lengur í neinum vafa 
um hið rökrétta samhengi: með 
þessu móti var sem sé verið að 
refsa mönnum fyrir að vera svo 
misheppnaðir að hafa ekki einka-
þotu til að skutlast á milli landa.

Misheppnun

Á flugvellinum
EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG |

UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson skrifar 
um efnahagsmál

Niðurskurðurinn í ríkisút-
gjöldum er farinn að segja 

til sín. Ýmsir staðhæfa að við 
séum að fara í hundana. Að 
Ísland muni einangrast ef við 
förum ekki í einu og öllu að vilja 
Breta og Hollendinga. En van-
metum ekki stöðu okkar. Kapítalisminn er ágeng-
ari en margir halda; túristinn frá München ætlar 
til Íslands í sumar hvað sem tautar og raular; Ikea 
ætlar að selja Jóni og Gunnu á Íslandi stól og borð 
– fiskkaupmaðurinn í Grimsby ætlar að koma 
íslenskum fiski á veitingahúsaborð í London. Hann 
ætlar ekki að einangra Ísland. 

Vanmetum ekki heldur pólitíkina. Hún er okkur 
ekki að öllu leyti mótdræg. Gordon Brown þarf að 
sýna kjósendum sínum í tíma fyrir vorkosninguna 
í Bretlandi að hann  kunni að laða fram lausnir. 
Hollenska ríkisstjórnin þarf nú að hlusta á kjós-
endur spyrja hvað Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eigi 

við með því að segja að Ísland geti virkjað sig út 
úr vandanum. Er verið að tala um Gullfoss? Eða 
Geysi? Landmannalaugar? Er þetta kannski ekki 
milliríkjadeila? Er þetta barátta á milli málm-
bræðslunnar annars vegar og fossanna og hvera-
svæðanna hins vegar? Eða á milli fólks og fjár-
magns, einsog skilja má á Alain Liebitz, evrópska 
þingmanninum sem tók þátt í smíði tilskipunar um 
tryggingarsjóði innstæðueigenda? Hann segir að 
við séum að misskilja sitthvað í þeirri smíði. Bret-
ar og Hollendingar misskilji hins vegar ekki neitt. 
Þeir séu einfaldlega að nýta sér vald sitt. Þeir 
kunni á gikkinn frá gamalli tíð. Allt þetta er tal 
sem Evrópa skilur.

Ísland mun rísa, mörg teikn eru á lofti um efna-
hagsbata. Margt gengur okkur í haginn. Ef þver-
pólitísk samstaða myndast um Icesave vænkast 
enn okkar hagur! Þá skapast forsendur til að ná 
betri niðurstöðu fyrir Ísland. Það væru góð tíðindi. 
Það er ekki nóg að fresta skuldadögum, það munar 
um hverja krónu sem við náum lántökum okkar 
niður. Nú er að tala kjarkinn upp. Og má biðja um 
aðeins minni úrtölur! Það myndi hjálpa.

Höfundur er alþingismaður. 

Aðeins minni úrtölur

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

Þ
að er áhyggjuefni að Ísland er að einangrast frá alþjóða-
samfélaginu og ímynd þjóðarinnar hefur veikst á 
alþjóðavettvangi. Það ríkir eðlilega reiði í garð ýmissa 
einstaklinga og hálfgert upplausnarástand í efnahags- 
og stjórnmálum. Á sama tíma eigum við afburðafólk á 

fjölmörgum sviðum svo sem í íþróttum og menningu, vísindum og 
margvíslegum atvinnurekstri. Við mættum vekja meiri athygli á 
því.

Fjölmiðlar eru að veikjast bæði fjárhagslega og faglega og starfs-
fólki fækkar. Þeir taka oft illa grundaða afstöðu með og á móti 
ákveðnum málefnum. Nýlega tengdi RÚV núverandi og fyrrver-
andi þingmenn, við óeðlileg fasteignaviðskipti. Fréttin átti ekki við 
rök að styðjast og baðst fréttastofan afsökunar. Geir Jón Þórisson, 
yfirlögregluþjónn gagnrýndi í útvarpsþætti um helgina hlut fjöl-
miðla í mótmælunum á Austurvelli. Fjölmiðar eru í efnahagslegri 
og eignarhaldslegri kreppu, lokaðir af í eigin þjóðfélagsumræðu og 
það þarf orðið að fylgjast með erlendum fjölmiðlum til að fá góðar 
upplýsinga um það sem er að gerast á alþjóðavettvangi. 

Fyrirtæki eru mörg í miklum rekstrarerfiðleikum. Þau njóta 
minna trausts í alþjóðaviðskiptum og eiga erfitt með eðlileg við-
skipti við erlenda aðila. Atvinnulífið er smátt og smátt að einangrast. 
Aukin skattheimta og fjandsamlegt viðhorf ýmissa vinstri afla til 
reksturs fyrirtækja gæti dregi lífið úr þeim fyrirtækjum sem enn 
ganga sæmilega og hægt á stofnun nýrra. Við sölu margra fyrir-
tækja í eigu fjármálafyrirtækja og ríkisins á eftir að koma í ljós að 
verðmæti þeirra er minna en gert var ráð fyrir. 

Forystumenn í stjórnmálum eru ekki að leiða þjóðina inn á rétta 
braut. Alþingismenn eru lokaðir í eigin hugarheimi Icesave og van-
búnir til að takast á við það verkefni og önnur sem þjóðin hefur 
falið þeim. Það vakti furðu margra þegar utanríkisráðherra sagði í 
fjölmiðlum að hann þyrfti ekki að vera töskuberi forseta Íslands á 
ferðalagi til Indlands. Þetta átti áreiðanlega að vera fyndið og hefði 
hugsanlega verið það á málfundi í menntaskóla. Það eykur aftur á 
móti ekki álit útlendinga að heyra svona yfirlýsingar. Líklega hefur 
staða og virðing Alþingis og stjórnvalda aldrei verið jafn veik í sögu 
lýðveldisins. 

Íslendingar búa við alveg einstaklega góðar aðstæður hvað varðar 
menntun, náttúruauðlindir og almenn lífsgæði. Við eigum ekki að 
sætta okkur við fjárhagslega, stjórnmálalega og alþjóðlega einangr-
un næstu árin. En það þarf mikið til að breyta þessu. Við höfum 
kosið yfir okkur núverandi alþingismenn og ríkisstjórn og ekki var 
hægt að hrópa „húrra“ yfir fyrrverandi ríkisstjórn. Aðalatriðið 
er þó að láta ekki bugast. Berjumst áfram og breytum þessu. Er 
ekki kominn tími á nýja byltingu, sem byggir ekki á búsáhöldum 
og hávaða heldur hugviti og þekkingu, nýjum stjórnarháttum og 
gömlum góðum gildum? Hinn þögli meirihluti þjóðarinnar er að 
bíða eftir einhverju, en hvað ætli hann þurfi að bíða lengi? Þjóðin 
má ekki gefast upp og greiða atkvæði sitt með því að „ganga“ úr 
landi og finna sér annan vettvang erlendis. En það er veruleg hætta 
á atgervisflótta ef þjóðinni verður áfram boðin naglasúpa úr pottum 
búsáhaldabyltingarinnar? Íslenska þjóðin á betra skilið!

Íslenska þjóðin á betra skilið:

Einangrun og 
stjórnleysi

ÞORKELL SIGURLAUGSSON SKRIFAR 

Traustsyfirlýsing
Hanna Birna borgarstjóri var ánægð 
eftir  prófkjör Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjavík. Hún mátti líka vera það, 
rúmlega 91prósent studdi hana og 
þar af 84 prósent í fyrsta sætið. Oft 
er sagt að allir komi ánægðir út próf-
kjörum, í það minnsta eru yfirlýsingar 
þeirra þannig. Hanna Birna leit 
til að mynda á prófkjörið sem 
stuðningsyfirlýsingu við borgar-
stjórnarflokkinn. Lítum aðeins 
nánar á það. Á laugardag 
bauðst 19.715 Reykvíkingum 
að velja næsta borgarstjórn-
arflokk Sjálfstæðisflokksins. 
Um 37 prósent þeirra, eða 
6.847, ákváðu að kjósa. 
Sumir myndu lýsa því öðru-
vísi en að um yfirlýsingu 
um stuðning væri að ræða.

Ábyrgðin
Þór Sigfússon, fyrrverandi forstjóri 
Sjóvár, sagði í fréttum í gær að hans 
helsta hlutverk – og það sem hann 
þáði 3 milljónir í laun á mánuði fyrir 
– sem forstjóri hafi verið að tryggja 
að í kringum hann væri gott teymi 
fólks. Þá vitum við það. Þór var ígildi 

ráðningarstofu.

Klárir leikskólakrakkar
Sveinn Andri Sveinsson 
lögmaður fer mikinn í pistli 

á Pressunni. Hann er 
ósáttur við erindi 
Borgarahreyf-

ingarinnar til lagadeildar og segir það 
svo „ævintýralega heimskulegt að 
ósofinn leikskólakrakki með hor í nös 
og króníska eyrnabólgu hefði ekki 
getað ropað þessu út úr sér í sand-
kassanum“. Hér er ákveðin hugsana-
villa á ferð, nema Sveinn Andri þekki 

marga leikskólakrakka sem 
geta ropað öðrum erind-

um út úr sér. Má jafnvel 
segja röksemdafærslu 
lögmannsins þannig 
að ósofinn leikskóla-
krakki með hor í nös 

og króníska eyrnabólgu 
hefði einmitt getað 

ropað þessu út úr sér í 
sandkassanum.

 kolbeinn@frettabladid.is



Ferðaskrifstofa

Skráðu þig í netklúbb Plúsferða og 
vertu fyrstur til að fá bestu tilboðin!
Alltaf ódýrasta verðið á netinu.

* Flogið um London á útleið.

Brottfarir: 3. eða 10. feb

Flug og gisting í viku

m.v. 2 fullorðna og 2 börn * 

Kanarí

Verðdæmi:

77.700kr
V

Brottfarir: 3. eða 10. feb

Flug og gisting með 
hálfu fæði í viku

m.v. 2 fullorðna og 1 barn * 

Tenerife

99.900kr
V

Brottfarir: 3. eða 10. feb

Flug og gisting með 
öllu inniföldu í viku

m.v. 2 fullorðna og 1 barn * 

Kanarí

109.900kr
V

SÓLAR
Valdar dagsetningar í febrúar



52.328 kr. 42.397 kr. 69.900 kr.

24.493 kr.

Verð áður 88.545 kr. Verð áður 91.053 kr. 9.390 kr.

20–50%
afsláttur

TILBOÐ Á 
GASGRILLUM

RISAÚ

AF VEIÐIFATNAÐI

5.745 kr. 7.495 kr. 2.995 kr. 14.900 kr.
Verð á Verð áður 14.9 Verð áður 11.990 kr. Verð áður 25.690 kr.

30–70%
afsláttur

20.993 kr.

Verð áður 29.990 kr. Verð áður 34.990 kr.

23.730 kr.

Verð áður 33.900 kr.

15–50%
afsláttur

11.280 kr.

Verð áður 18.800 kr.

ROSE SOFT SHELL

OOP ADVENTURE
ÚTÖNDUNARVÖÐLU

LOOP MULTI

CAMPING-GASGRILL 
RBS WOODY DIX

GERVISTOKKENDUR (SPJÖLD)
12 STK. Í PAKKA AMERISTEP „RÚLLUBAGGA“-FELUBYRGI

AF SKOTVEIÐIVÖRUM
OG FATNAÐI

COLEMAN-GASGRILL
MEÐ HLIÐARBRENNARA 
(Aukahlutur)

Allt að

70%
afsláttur

COLUMBIA FLÍSPEYSA

AF VEIÐISTÖNGUM20–50%
afsláttur

ADVENTURE TVÍHENDA

 AF FLÍSPEYSUM



www.ellingsen.is

AF BARNA- OG FULLORÐINS-
ULLARNÆRFATNAÐI

AF COLUMBIA 
ÚTIVISTARSKÓM

AF VIKING BARNAKULDASKÓM 
OG DÖMU- OG HERRAGÖNGUSKÓM

36.043 kr.15.393 kr.
Verð áður 51.490 kr.Verð áður 21.990 kr.

 ELLINGSEN

20–50%
afsláttur

30%
afsláttur

30–50%
afsláttur

30–50%
afsláttur

39.193 kr.

Verð áður 55.990 kr.

THUNDERSNOW JACKET

TSALA
AF COLUMBIA-ÚLPUM 

OG SNJÓBUXUM

WILDWOOD BROOME

BUGABOOT 
OMNI

DRIFT

NAKNEK

BUGABOOT

TITANIUM GÖNGUSKÓR

DEVOLD ACTIVE BABY DEVOLD ACTIVE

SUMMIT TIROL PLAY TRYSIL SEELAND

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1  Sími 580 8500
Opið mánud.–föstud. 10–18, laugard. 10–16

AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16

30% afsláttur
AF SEELAND FATNAÐI
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Nýi þjóðgarðsvörðurinn okkar á Þing-
völlum hefur margar háskólagráður. 
Ólafur Örn Haraldsson er með BA-
gráðu í sagnfræði, BSc-gráðu í landa-
fræði og jarðfræði, hvortveggja frá 
Háskóla Íslands, og meistaragráðu í 
skipulagsfræðum frá Sussex-háskóla 
á Englandi. Spurður hvort þessi góða 
menntun falli ekki vel að starfi þjóð-
garðsvarðar samþykkir Ólafur Örn 
það.

„Það er ekki síður lífsreynslan öll,“ 
segir hann. „En það vill svo skemmti-
lega til að ég hef frá blautu barns-
beini haft áhuga á Þingvöllum. Ég er 
alinn upp á heimili þar sem nándin við 
söguna og náttúruna var mikil. Faðir 

minn var kennari í sögu og íslensku og 
foreldrar mínir voru báðir miklir nátt-
úruunnendur. Við bjuggum á Laugar-
vatni og komum oft til Þingvalla.“ 

Ólafur segir reynslu og menntun 
ekki síður mikilvæga við stjórnun og 
rekstur þjóðgarðsins en á Þingvöllum 
er fjöldi manns að störfum. „Þjóðgarð-
urinn fær um 80 milljónir á ári úr rík-
issjóði og síðan hefur hann einhverj-
ar sértekjur.“ 

Tímamótin hjá Ólafi hafa verið 
mörg á lífsleiðinni. Hann sinnti alþing-
ismennsku í átta ár og þar voru um-
hverfismálin vitaskuld í brennidepli. 
„Já, ég hef alltaf reynt að veita þeim 
brautargengi,“ segir þjóðgarðsvörður-

inn. Hann gekk á sínum tíma á Suður-
pólinn ásamt Haraldi syni sínum og 
Ingþóri Bjarnasyni. „Já, ég fór og ég 
komst heim aftur sem er nú ef til vill 
mikilvægast,“ segir Ólafur Örn. Hann 
er 62 ára að aldri og gengur einu sinni 
í viku á Esjuna og einu sinni á ári á 
Hvannadalshnúk. „Ég geng mikið en 
get því miður lítið gert í að festa feg-
urð náttúrunnar í efnislegt verk eins 
og málverk. Ég er lélegur málari,“ 
segir hann og hlær. „En ég sæki mér 
samt orku í hana og skrifa um hana. 
Ég er að skrifa næstu Árbók Ferðafé-
lags Íslands: Friðlandið að Fjallabaki 
en það er nágrenni Landmannalauga.“
 - uhj

ÓLAFUR ÖRN HARALDSSON:  NÝR ÞJÓÐGARÐSVÖRÐUR Á ÞINGVÖLLUM

Hefur gengið á heimsenda

NÝR ÞJÓÐGARÐSVÖRÐUR Ólafur Örn Haraldsson segir menntun sína og áhuga á umhverfismálum koma að góðu gagni í nýju starfi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR. 

1949 Fyrstu ísraelsku kosning-
arnar. David Ben-Gurion 
verður forsætisráðherra 
Ísraels. 

1971 Idi Amin steypir Milton 
Obote af stóli og verður 
forseti Úganda. 

1974 Geirfinnsmálið: Guð-
mundur Einarsson hverfur 
sporlaust. 

1980 Kvikmynd Ágústs Guð-
mundssonar, Land og 
synir, frumsýnd í Reykja-
vík og á Dalvík. Myndin er 
gerð eftir sögu Indriða G. 
Þorsteinssonar. 

1990 Skógrækt ríkisins flutt til 
Egilsstaða, fyrsta ríkis-
stofnunin, sem er flutt út 
á land. 

2004 Opportunity (MER-B) 
lendir á Mars. 

VIRGINIA WOOLF FÆDDIST ÞENN-
AN DAG.

„Til að njóta frelsisins 
verðum við að hafa sjálfs-

stjórn.“

Skáldkonan Virginia Woolf 
(1882 – 1941) var breskur 

gagnrýnandi, femínisti, rit-
höfundur og brautryðjandi 

nýrra aðferða við skáldsagna-
ritun með notkun hugflæð-

is og innra eintals. Þekktasta 
bók hennar er skáldsagan To 

the Lighthouse frá árinu 1927.

Íslensku bókmenntaverðlaunin voru veitt 
í fyrsta skipti á þessum degi árið 1990. 
Verðlaunin voru sett á stofn af Fé-
lagi íslenskra bókaútgefenda í tilefni 
af hundrað ára afmæli félagsins árið 
1989.

Keppnin fer þannig fram að fimm 
bækur í flokki fagurbókmennta og 
fimm í flokki 
fræðirita eru til-
nefndar til verð-
launanna í byrjun 
desember ár hvert. 
Dómnefnd skip-
uð af félaginu velur 
svo sigurvegarann 
úr hvorum flokki. 
Verðlaunin eru veitt í 
janúar.

Stefán Hörður Grímsson (1919-2002) hlaut 
Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrsta árið 

sem þau voru veitt. Hann hafði áður 
vakið athygli með ljóðabókinni Svart-
álfadans frá árinu 1951 og verið til-
nefndur til bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs 1989. Fyrir ljóða-
bókina Yfir heiðan morgun hlaut 

hann svo Íslensku bók-
menntaverðlaunin. Síðast 
hlutu verðlaunin Einar Kára-

son fyrir Ofsa og Þorvald-
ur Kristinsson fyrir bók-

ina um Lárus Pálsson 
leikara. 

Heimild: www.

wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST:    25. JANÚAR 1990

Bókmenntaverðlaun veitt í fyrsta sinn

Gráþröstur er vetrargestur hér og sækir hann í garða þar sem 
fuglum er gefið. Gráþrestir eru sérstaklega sólgnir í epli og 
perur og er ekki óalgengt að stakir þrestir leggi undir sig heilu 
garðana og matinn þar og verji fóðrið af mikilli hörku. Þá 
hrekja þessir frekjudallar aðra þresti í burtu hvort sem það eru 
tegundarsystkini, skógarþrestir eða svartþrestir. Þeir skipta sér 
þó lítið af smærri fuglum og hafa ekkert í starana sem ferð-
ast um í hópum. Gráþröstur er líkur skógarþresti en töluvert 
stærri og með lengra stél. Hann er grár á höfði og gumpi,rauð-
brúnn á baki og vængjum og gulleitur með dökkum dröfn-
um á bringu og síðum en ljós á kviði. Stélið er langt og svart. 
Hann er algengur haust- og vetrargestur um land allt en mikil 
áraskipti eru af komum hans. Gráþrestir hafa orpið nokkrum 
sinnum á síðustu áratugum víða um land. Hann er skógarfugl 
og lifir í barrskógabeltinu í Evrópu og Asíu.  www.fuglavernd.is

FUGL VIKUNNAR:   GRÁÞRÖSTUR

Frekjudallur í garðinum

GRÁÞRÖSTUR Stakur gráþröstur leggur stundum undir sig helgin 
garð og matinn þar. MYND/SIGURÐUR ÆGISSON

Fundarnefnd Félags guð-
fræði- og trúarbragðafræði-
nema við Háskóla Íslands 
boðar til umræðufundar 
um trúarbrögð, fjölkynngi 
og fleira því tengt í stofu 
229 í aðalbyggingu skólans 
í dag klukkan 11.40. Gest-
ur félagsins að þessu sinni 
er Hilmar Örn Hilmarsson 
allsherjargoði. 

Umræðuefnið verður 
meðal annars trú og galdr-
ar. Ætlunin er að stikla á 
stóru um kabbala, dulspeki, 
heimsmynd Aleister Crow-
ley, fjölgyðistrú/heiðinn sið 
og tengslin við frumkraft-
ana. Gestum er velkomið að 

bera fram spurningar og at-
hugasemdir. Allir eru hjart-
anlega velkomnir.

Umræðufundur 
um trúarbrögð

ALLSHERJARGOÐI Hilmar Örn 
Hilmarsson er gestur Félags guð-
fræði- og trúarbragðafræðinema 
í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Baldur Böðv-
arsson, fyrrver-
andi stöðvar-
stjóri, leitast við 
að svara spurn-
ingunni Hvar var 
Lögberg? í Bóka-
safni Seltjarnar-
ness í dag klukk-
an 17.30.

Baldur hefur 
velt efninu fyrir 
sér og tjáð sig í 
riti um sínar skoð-
anir en nú gefst 
kostur á að hlusta á rök Baldurs og ræða málin við hann. 

Dagskráin er hluti af þeim þætti starfsemi bókasafns-
ins sem kallast Okkar fól, en þar koma fram einstaklingar 
sem tengjast Seltjarnarnesi á einhvern hátt, meðal annars 
með búsetu eða sem fastagestir á safninu. 

Hvar var Lögberg?

BÓKASAFN SELTJARNARNESS Safnið er á 
Eiðistorgi.

Lúðvík Geirsson, bæjar-
stjóri Hafnarfjarðar, Ólafur 
Teitur Guðnason frá Alcan, 
Elías Bjarni Guðmundsson 
frá N1, Gísli Friðjónsson frá 
Hópbílum og Gísli Sigur-
bergsson frá Fjarðarkaupum 
hafa undirritað samkomulag 
um rekstur Frístundabílsins 
svonefnda.

Frístundabíllinn er til-
raunaverkefni sem miðar að 
því að veita börnum og ungl-
ingum á aldrinum sex til tut-
tugu ára akstursþjónustu frá 
klukkan 15.40 til 21.20 virka 
daga. Gengið er út frá því 
að stór hluti íþrótta- og tóm-
stundastarfs fari fram innan 
þessa tímaramma. Þannig 

er verið að aðstoða foreldra 
sem myndu að öðrum kosti 
skutla börnum sínum milli 
staða.

Verkefnið hefst formlega 
í dag þegar fjórir bíla frá 
Hópbílum munu þjónusta öll 
helstu hverfi Hafnarfjarðar 
á 20 mínútna fresti á ofan-
greindum tíma, samkvæmt 
leiðakerfi sem er á www.
fristundabillinn.is. Skipti-
stöð verður við Íþróttahús-
ið við Strandgötu. Ókeypis 
er í bílana í janúar, en eftir 
það er verð fyrir umrædda 
þjónustu 6.000 krónur í fjóra 
mánuði.

Nánari upplýsingar á 
www.fristundabillinn.is.

Frístundabíll fyrir börn og unglinga

ÞJÓNUSTA Frístundabíllinn veitir börnum og unglingum akstursþjón-
ustu á tilteknum tíma.   NORDICPHOTOS/GETTY
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„Þessar litlu könnur undir olíu og 
edik eru í raun tengdar tvennum 
minningum,“ byrjar Anna Þor-
björg frásögn sína um leið og hún 
hefur á loft skrautleg ílát í ker-
amikkörfu. „Þegar við maðurinn 
minn, Þórarinn Guðnason, vorum 
ungir námsmenn í Gautaborg í Sví-
þjóð ákváðum við að senda börnin 
heim til Íslands og skreppa sjálf í 
vikuferð til Suður-Ítalíu. Við fórum 
með danskri ferðaskrifstofu, flug-
um frá Kaupmannahöfn og vorum 
svo fátæk að við sváfum í bílnum 
á Kastrup. Þar með var tónninn 
sleginn og þetta varð voða róm-
antísk ferð í eitt og allt. Við skoð-
uðum Pompei, Vesúvíus, hellana á 
Capri og margt fleira eftirminni-

legt. Í litlu þorpunum á ströndinni 
var allt fullt af keramiki og mér 
fannst litirnir í því minna mig svo 
á ömmu en við höfðum eytt öllum 
peningnum í flugið og keyptum 
ekkert.“ 

Þegar Anna Þorbjörg kom heim 
til Íslands og hitti þar ömmu sína, 
Önnu Þorbjörgu Kristjánsdótt-
ur, sagði hún henni frá ferðinni. 
„Þá kom í ljós að hún hafði verið á 
sömu slóðum með afa að minnsta 
kosti þrjátíu árum fyrr. Hún var 
mjög hneyksluð á því að ég hefði 
ekki keypt neitt keramik, fannst 
það merki um helst til mikla fátækt 
að láta það ekki eftir sér. Þegar ég 
hitti hana viku seinna gaf hún mér 
þessar litlu könnur sem hún hafði 

keypt þar. Sagði að það væri okkar 
sameiginlega minning um þennan 
stað. Ég hef þær alltaf inni í stofu 
hjá mér þó mér finnist þær ekk-
ert gífurlega fallegar. Þær minna 
mig annars vegar á þessa ferð með 
manninum mínum og hin mörgu 
litlu ævintýri sem við lentum í og 
hins vegar á ömmu mína.“

Í lokin kveðst Anna Þorbjörg 
vera eiginlega komin öfugu megin 
við borðið í þessu viðtali. „Ég er 
sjálf í söfnun á munum og er allt-
af að kreista fram sögurnar með, 
annars hafa hlutirnir svo litla þýð-
ingu, jafnvel fyrir söfnin. Það eru 
þær sem skipta máli. Svo þetta 
kom vel á vondan.“

gun@frettabladid.is

Rómantíkin rifjast upp 
Tvær litlar keramikkönnur minna Önnu Þorbjörgu Kristjánsdóttur, safnstjóra Læknaminjasafns Íslands, á 
ævintýraferð til Ítalíu með eiginmanninum og líka á ömmuna sem bjargaði henni fyrir horn.

Anna Þorbjörg með keramikið frá ömmu sem indælar minningar eru tengdar við.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FREDERIK ROIJÉ  er hollenskur hönnuður 

sem nýlega kynnti nýjar skálar á hönnunarsýningu 

í Köln. Skálarnar eru allar mótaðar eftir kortum af 

hinum ýmsu borgum í heiminum.

Gardinur
fataefni

gjafavara

‘

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

TÍU
ÞÚSUND
KRÓNUR
TÍU

ÞÚSUND
KRÓNUR

PENINGABANKI
ÍSLANDS

SAMKVÆMT SVEFN & HEILSU

JANÚAR 2005

E20052006

E20052006

Matthías Ásgeirsson
Matthías Ásgeirsson

TTT 10.000 kr. vöruúttekt 
fylgir hverju heilsurúmi

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



Doppur eru alltaf jafnvinalegt og heillandi form. Fallegir deplar sjást nú 
víða í heimilismunum, textíl og hvers konar hönnun. Þar er þó ekki verið 
að finna upp hjólið því doppur voru til dæmis mjög áberandi í hönnun 
Vernars Panton og fleiri hönnuða upp úr miðri síðustu öld. -jma

Doppur og dílar
í hávegum
Ekki fer á milli mála að hönnuðir eru þessa dagana undir miklum 
áhrifum hins fallega forms sem hringurinn er. Um leið eru hringirnir 
oft í fallegum og glaðlegum litum, gulir, bláir og grænir. 

Sniðugt er að mála doppur á veggi, til að mynda fyrir ofan rúm og eflaust kæmi 
þessi gjörningur mjög vel út í eldhúsi líka. NORDICPHOTOS/GETTY

Snagar Anne eru af öllum stærðum og 
gerðum og litum.

Danski hönnuðurinn Anne Heinsuig 
gerir þessa skemmtilegu snaga sem 
vakið hafa mikla athygli undanfarið. 
Enn sem komið er fást vörur Anne ekki 
á Íslandi en áhugasömum er bent á 
síðuna www.helgo.dk

Nina Jobs er sænskur iðnhönnuður sem 
á hugmyndina að þessari snilldar kar-
öflu þar sem tappinn er geymdur undir 
karöflunni. Design House Stockholm er 
framleiðandinn. 

Falleg og exótísk 
flaska fyrir hvers kyns 
vökva, sápu, upp-

þvottalög eða annað. 
Habitat, Holtagörðum. 
Verð: 2.640 kr. 

Dásamlega dopp-
óttir pottaleppar. 
Habitat, Holtagörð-
um, Verð: 2.640 kr. 

Bolli með gulum glaðlegum doppum. 
Habitat, Holtagörðum. Verð: 880 kr. 

Hang it All-snagar eftir Eames-hjónin eru alltaf jafn 
fallegir og sniðugir til þess að hengja svuntur og 
viskustykki á. Penninn, Hallarmúla 4. Verð: 45.026 kr.

Í hinni nýju PS-línu IKEA er 
að finna þessa fallegu vefn-
aðarvöru úr hör sem hönnuð er 
af Kazuyo Nomura. Nomura hlaut 
fyrir þremur árum virtustu textílverð-
laun Norðurlanda: „The Nordic award in 
textiles“. IKEA, Kauptúni. Verð: 3.590 kr. 

LOK Á KRUKKUM  geta verið erfið viðfangs. Eitt gott húsráð til að 

opna krukku þar sem lokið virðist sem límt á er að taka gúmmiteygju, 

setja hana utanum lokið og skrúfa. Teygjan veitir viðnám svo hendurnar 

renna ekki á lokinu. 

Miðstöðvar

Ertu með eitthvað
gott á prjónunum?
Sjálfboðaliðar í Kópavogsdeild Rauða krossins  prjóna 
og sauma ungbarnaföt fyrir börn í neyð. Hópurinn,
sem kallast Föt sem framlag , mun hittast næst og 
prjóna í sjálfboðamiðstöðinni Hamraborg 11, 2. hæð, 
miðvikudaginn 27. janúar kl. 15-18.

Á staðnum verða prjónar, garn og gott fólk sem hittist 
reglulega og lætur gott af sér leiða. Velkomið er að
taka með sér eigið prjónadót. Þeir sem vilja gefa garn
í verkefnið vinsamlega hafið samband. Kaffi á könn-
unni og með því.

Allar nánari upplýsingar í síma 554 6626 .

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11 opið virka daga kl.10-16 sími 554 6626
kopavogur@redcross.is redcross.is/kopavogur
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Listasafn Reykjavíkur, Hönnunar-
miðstöð Íslands og verslunin Kraum 
efna til hönnunarsamkeppni sem 
byggir á verkum listamannsins 
Ásmundar Sveinssonar.

„Í stuttu máli sagt gengur þessi keppni 
út á að búa til nytjahluti út frá þeim hug-
myndum og verkum sem Ásmundur 
hefur unnið,“ útskýrir Soffía Karlsdótt-
ir, kynningar- og markaðsstjóri Lista-
safns Reykjavíkur, sem í samstarfi við 
Hönnunarmiðstöð Íslands og verslun-
ina Kraum stendur fyrir hönnunarsam-
keppni þar sem sjónum er beint að Ás-
mundi Sveinssyni listamanni.

Þetta er í annað sinn sem ofangreindir 
aðilar standa fyrir hönnunarsamkeppni 
sem er byggð á verkum íslensks lista-
manns. Í fyrra voru verk Errós höfð til 
hliðsjónar. Þátttakendur fengu það verk-
efni að hanna grip undir áhrifum frá 
honum ásamt því að hanna umbúðir utan 
um gripinn og útlista framleiðsluferlið. 
Þá þurftu þeir að gera grein fyrir heild-
sölu- og smásöluverði vörunnar. Sami 
háttur verður hafður á í ár.

„Við viljum hins vegar forðast að bein-
ar eftirlíkingar verði gerðar eftir verk-
um Ásmundar eða þau notuð eins og þau 
koma fyrir, til dæmis með því að prenta 
eftirmyndir þeirra beint á fleti,“ útskýrir 
Soffía. „Hins vegar er fólki frjálst að taka 
fyrir ákveðið minni úr verkum Ásmund-
ar enda af nógu að taka þar sem 450 verk 
eru í eigu safnsins auk þeirra sem eru í 
Ásmundarsafni. Helst viljum við að fólk 

hugsi út fyrir rammann. 
Enda er það nú einu 
sinni sérsvið lista-
manna að sjá 
hlutina í nýju 
ljósi.“

Samkeppn-
in er öllum 
opin. „Í fyrra 
máttu aðeins 
hönnuðir vera 
með í keppninni 
en okkur fannst það 
takmarkandi þannig að 
allir fá tækifæri til að spreyta 
sig að þessu sinni,“ bendir Soffía á og 
bætir við að verðlaunahafi hljóti verð-
laun að verðmæti 500.000. Auk þess verði 
gripurinn seldur í verslunum Kraums í 
Aðalstræti og á Kjarvalsstöðum og 
í safnverslunum Listasafns 
Reykjavíkur og í Ásmund-
arsafni í minnst eitt ár. 
Þá kemur til greina að 
fleiri munir úr sam-
keppninni verði vald-
ir til sölu.

Þess má geta 
að fyrirkomulag 
keppninnar verð-
ur kynnt í fjölnota-
sal Hafnarhússins 
klukkan 12 í dag. 
Nánari upplýsing-
ar á listasafnreykja-
vikur.is, kraum.is og 
honnunarmidstod.
is. - rve

Hugsað út fyrir rammann

Anna 
Leoniak fékk 

viðurkenningu 
fyrir þessa ávaxtaskál í 

hönnunarsamkeppni sem 
byggði á verkum Errós. 

Auk hennar hlaut  Óðinn 
Bolli Björgvinsson viður-

kenningu fyrir kjöthamar.

Vinningstillagan 
frá því í fyrra er 

minnistafla fyrir 
heimili eftir Ingibjörgu 

Hönnu Bjarnadóttur 
vöruhönnuð.

Sumarhúsið og garðurinn bjóða 
upp á námskeiðið Handbók hús-
byggjandans – frá hugmynd til 
byggingar dagana 8. og 15. febrú-
ar næstkomandi. 
Leiðbein-
endur eru 
arkitekt-
arnir Hlé-
dís Sveins-
d ó t t i r  o g 
Gunnar Berg-
mann Stefáns-
son, eigendur Eon 
arkitekta ehf. Fjallað er 
um byggingu íbúðarhúsa frá upp-
hafi til loka framkvæmda, þætti 
er varða skipulagsmál í þéttbýli, 
hugmyndavinnu, hönnun, útfærsl-

ur hönnunar, efnisval og bygg-
ingafræðilegar lausnir. Þá verð-
ur skoðað samþykktarferli hjá 

skipulags og byggingar-
yfirvöldum og farið yfir 

áframhaldandi fram-
kvæmdaferli, allt frá 

útboðum og vali á 
verktökum til 

bygging-
ar húss 
ásamt 
fleiru. 

Námskeiðið kost-
ar 12.800 krónur fyrir tvö kvöld 
frá klukkan 19 til 21.30. Skráning 
fer fram á vefsíðunni www.rit.is,  
með tölvupósti á rit@rit.is eða í 
síma 578 4800. - kg

Námskeið fyrir 
húsbyggjendur

Maskros -hengiljósið frá IKEA 
gefur mjúka stemningslýsingu 
og kostar 14.990 krónur.

Rautt Hotta-
hengiljós sem 

er á útsölu í 
Ikea og kostar 
5.990 krónur.

Fallegar ljósakrónur setja punktinn yfir I-ið í vel hönnuðu eldhúsi. 
Ef eldhúsinnréttingin er orðin gömul og lúin getur slík ljósakróna 
einnig lífgað upp á umhverfið. Hér eru nokkrar fallegar ljósakrón-
ur sem myndu sóma sér vel í hvaða eldhúsi sem er. - sg

Til upplýsingar

Fillsta-hengiljós-
ið frá Ikea er til í 
nokkrum stærðum 
og kostar frá 3.590 
upp í 8.990 krónur.

Litir lífga upp á tilveruna, 
líkt og þetta bláa Fargo-loft-

ljós frá Ilvu sem kosta 
10.195 krónur.

Við hvítar innréttingar 
er flott að vera með 

svart ljós á borð 
við þetta Puff-

ljós frá Ilvu sem 
kostar 15.195 

krónur.

 „Helst viljum við að fólki hugsi 
út fyrir rammann. Enda er það nú 

einu sinni sérsvið listamanna að sjá 
hlutinu í nýju ljósi,“ segir Soffía um 

skilyrði fyrir þátttöku í hönnunar-
samkeppni sem byggð er á verkum 

Ásmundar Sveinssonar.
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Á námskeiðinu er fjallað um byggingu íbúðarhúsa frá upphafi til loka framkvæmda.

Þetta hvíta Sevilla-
ljós frá Ilvu setur stíl 

á eldhúsið. Kostar 
9.950 krónur.
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ERTU ORKULAUS?
Viltu finna orkubreytingu

STRAX!

Fæst í apótekum, heilsubúðum og
heilsuhillum flestra stórmarkaða.

Énaxin total er frábær
jurtaformúla með Rhodiolu

ásamt dagskammti af
vítamínum og steinefnum

Þægilegt, aðeins 1 tafla á dag
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Fasteignamarkaðurinn er með 
á skrá 435,8 fermetra einbýl-
ishús á tveimur hæðum við 
Hlíðarás 12 í Hafnarfirði. Þar af 
er um það bil 90 fermetra rými, 
sem er óuppfyllt og óinnrétt-
að.

K omið er inn í flísalagða for-
stofu. Inn af henni er flísa-
lagt baðherbergi með glugga 

og stórum sturtuklefa. Stofur eru 
parket- og flísalagðar, samliggjandi 
og með útsýni yfir borgina til norð-
urs til sjávar. Stofur eru stórar og 
er lofthæðin 3,7 metrar. Eldhús er 
stórt, flísalagt og með innréttingum 
úr svartbæsaðri eik. Stór hvít 
sprautulökkuð eyja er í eldhúsinu 
miðju, með innfelldum vaski og 

tveimur uppþvottavélum. Útgengt 
er úr eldhúsi á svalir til austurs. 
Húsbóndaherbergi er rúmgott og 
parketlagt.

Gengið er um parketlagðan 
steyptan stiga með glerveggjum 
og viðarhandriði á neðri hæðinn-
ni. Komið er inn í parketlagt hol. 
Stór sjónvarpsstofa er á neðri hæð 
þaðan sem útgengt er á lóð. Barna-
herbergi eru þrjú og öll parketlögð. 
Hjónaherbergi er rúmgott, park-

etlagt og með útgengi á hellulagða 
verönd. Inn af hjónaherbergi er 
fataherbergi og innangengt í rúm-
gott, flísalagt baðherbergi. Í bað-
herbergi eru meðal annars skáp-
ar sem einnig eru opnanlegir úr 
þvottaherbergi. Þvottaherbergi er 
rúmgott, flísalagt og með innrétt-
ingum í vinnuhæð. Geymsla er stór. 
Óuppfyllt 90 fermetra rými þar sem 
gert er ráð fyrir til dæmis tækja-
geymslu eða tómstundaherbergi. 
Instabus-hússtjórnarkerfi er í hús-
inu. Hiti er í öllu gólfinu og sjálf-
virk stilling fyrir hvert rými. Húsið 
er ekki fullfrágengið að utan, eftir 
er að múra og mála. Baklóð húss-
ins er frágengin en framlóð á eftir 
að klára. Þó er búið að steypa vegg 
og gólf um það bil 90 fermetra ver-
andar á framlóðinni.

Uppgert einbýlishús 

Baklóð hússins er frágengin en framlóð 
á eftir að klára. MYND/ÚR EINKASAFNI 

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Eignamiðlun Suðurnesja, Hafnargötu 91, Reykjanesbæ, Sími 420-4050 – 894-2252
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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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Aflagrandi

Einstaklega fallegt 
214 fm raðhús
Endaraðhús
Innst í botnlanga
Sérlega vandað hús 

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. 63,0 m

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

Hólavað

146,7 fm raðhús
Eftirsótt stærð
Nánast tilbúið til 
innréttinga
Hafðu samband

v. 24,9 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. 27,5 m.

Langagerði

Huggulegt einbýli 
í Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð

v. 39,5 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

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

Markland

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

v. 14.9 m.

Hamrabyggð

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

v. 44 m.

Skipholt

Falleg 3ja herb. á jarðhæð
Allt sér. Góðar stofur
Svefnherbergi + 
vinnuherbergi
Pallur út af stofu
Skipti á sérbýli á Selfossi 
koma til greina

v. 22.9 m.

Sóleyjarimi

Eign í sérflokki
Glæsilegt
4 svefnherbergi
Heitur pottur og pallar
Óskað er eftir tilboði

v. Tilboð

Meðalholt

3ja-4ra 80 fm
Útleiguherbergi
Öll standsett
Mikið áhvílandi

v. 22,9 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í þjónustu

v. 21 m.

Hverfisgata - Hfj.

Einbýli með aukaíbúð
Fallegur staður
Mikið uppgert
Opið út í garð

v. 29,9 m.

Galtalind

3ja herbergja
Jarðhæð
Sólpallar/Sérgarður
Skipti á stærri eign 

v. 23,5 m.

Naustabryggja

Glæsileg 135 fm endaíbúð
Vandaðar innréttingar
Stæðí í bílageymslu
Falleg eign í alla staði

v. 29.9 m.

Háaleitisbraut - Raðh.

Raðhús á einni hæð
Góður garður
Þrjú herbergi og stofur
Bílskúr

v. 39,9 m.

Kambasel

Falleg 4ra herbergja
Opið eldhús
2. hæð
Parket á gólfum 

v. 22,9 m.

v. 59 m.

Lambasel

Glæsilegt 5 herb. 
einbýlishús
Vandað í alla staði
Frábær staðsetning
Bílskúr
Tryggðu þér vandaða eign

v. 59 m. 

Meistaravellir

Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup 

v. 25,0 m. 

Hjarðarhagi

Falleg 3ja herb
Vinsæll staður
Fallegt útsýni
Tvö herbergi og stofa

v. 21,9 m. 

Óðinsgata

Kósí risíbúð
66 fm með geymslu í 
kjallara
Mikið uppgerð
Gott skipulag

v. 14,9 m. 

Verslunarhúsnæði 101!
Vantar 200–300 fm verslunarhúsnæði á miðbæjar-
svæðinu. Skilyrði er að húsnæðið sé á einni hæð, 
a.m.k. að stærstum hluta.Húsnæðið þarf að vera 

laust til afhendingar 1. mars 2010. 
Afar traustir leigutakar. 

Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
í síma 661-2100 eða 569-7005. 



FASTEIGNIR.IS25. JANÚAR 2010 5

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 R U G G  S A L A  -

Engjasel - Uppgert

Sérlega falleg pallaraðhús
206 fm auk stæðis
Þrjár stofur og 4-5 góð 
herb.
Pallur í garði
Skipti koma til greina 

v. 42,0 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. 29,9 m.

Maríubaugur

Lúxusíbúð á tveimur 
hæðum
4ra-5 herbergja
Sérinngangur
Útsýni
Sérlega vönduð

v. 29,9 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

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.

Litlikriki 60 – 66 – Kauptækifæri!
Höfum fengið í sölu 4 raðhús við Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsin eru tilbúin að utan, lóð grófjöfnuð, en mislangt 
komin að innanverðu. Gott skipulag – mikil lofthæð – 4 svefnherbergi – góð staðsetning

Verð á bilinu 26,9 – 30,9 milljónir króna!

Unufell

Gott 157,5 fm raðhús 
m. bílskúr
Suðurgarður
Skipti koma til greina

v. 29,8 m.

Seljaland

4ra herb auk bílskúrs
Íbúðin er á 2. hæð
Húsið er nýlega 
sprunguviðgert
Velstaðsett miðsvæðis 

v. 26,9 m.

Sæviðarsund

216 fm rúmgóð neðri 
sérhæð
aukaíbúð
Frábært hverfi miðsvæðis
Góð kaup 

v. 42,5 m. 

Víðimelur

Rúmgóð 2ja-3ja 
herbergja
Reisulegt hús
Rólegur staður
Fallegir bogadregnir 
gluggar

v. 22,5 m. 

Klukkurimi

4ra herbergja
Stór pallur
Vandaðar innréttingar
gólfefni og tæki
góð herbergi

v. 24,4 m. 

Tunguvegur

Gott 110,5 fm raðhús
Afgirtur pallur til suðurs.
Húsið hefur verið endur-
nýjað að hluta
Skoðaðu þessa!

v. 0,0 m. 

Höfum til sölu 13 glæsilegar íbúðir með stórfenglegu útsýni í ystu blokkinni við 
Norðurbakka. Nú er rétti tíminn til að gera hagstæð kaup á vönduðum eignum. 
Íbúðirnar eru fullbúnar án gólfefna. Afhending við kaupsamning.

Norðurbakki

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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HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. isFr
um

Fr
um

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

Víðir Róbertsson
sölumaður
vidir@husin.is

Verðmetum 
eign þína frítt
samdægurs

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Kári Fanndal Guð brandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.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



 25. JANÚAR 2010  MÁNUDAGUR4 ● fréttablaðið ● híbýli og viðhald

Hin danska Rikke Hagen 
er hönnuðurinn að 
þessum fallegu 
og herramanns-
legu koníaks-
glösum sem Nor-
mann Copenhag-
en framleiðir og 
Epal selur hérlend-
is. Rikke Hagen er 
leir- og glerlistakona 
og hún segist hafa viljað 
gefa þeim sem heldur á glasinu tilfinningu fyrir því að vera stadd-
ur í gamaldags „húsbóndahorni“ og um leið sömu góðu og róandi 
tilfinninguna og þegar maður handleikur steina í náttúrunni. Rikke 
hefur hannað ýmislegt fyrir Normann Copenhagen og af öðrum 
hlutum sem fást hérlendis af hennar hönnun má nefna ljósið Hang 
og diskana Drop. - jma  

Formfagrir hlutir frá 
Rikke Hagen 

Breska vefverslunin molly-meg.co.uk 
býður upp á smækkuð húsgögn eftir 
heimsþekkta hönnuði.

Tilgangur Molly-Meg er að sýna fram 
á að hönnun er ekki aðeins fyrir fullorðna 
fólkið. Á síðunni eru valin verk þekktra 
hönnuða en aðaláherslan er lögð á hönn-
un frá 1950 og fram á þennan dag. Á 
vefsíðunni www.molly-meg.co.uk er 
því ekki aðeins að finna klassíska 
hönnun og nútímahönnun. Þar eru 
þó ekki aðeins á boðstólum húsgögn heldur er einnig hægt að finna 
þar fornfáleg og alls kyns skemmtileg leikföng og afmæliskort. - sg

Heimsklassahönnun 
fyrir börnin

Hér má sjá sýnishorn af húsgögnunum smækkuðu sem má skoða á vefsíðunni.

Fyrirmyndirnar eru 
verk eftir heimsþekkta 
hönnuði.

Margir kannast við þessar fal-
legu plastskálar en það var Sví-
inn Sigvard Berndadotte og Dan-
inn Acton Björn sem hönnuðu skál-
arnar. Þær komu fyrst á markað 
árið 1960 og hafa notið mikilla vin-
sælda æ síðan. 

Skálarnar eru nefndar í höfuð-
ið á sjálfri Margréti Danadrottn-
ingu en Berndadotte tilheyrði 
sjálfur gamalli sænskri 
aðalstétt og var viðloð-
andi sænsku konungs-
fjölskylduna. Margrét 
Danadrottning er sem 
kunnugt er dóttir Frið-
riks IX Danakonungs og 
Ingridar drottningar. 

Margrétarskálarnar 
fást hérlendis, til að mynda 
hjá verslun Þorsteins Berg-
manns. - jma

Margrétar-skálarnar

Margrétar-skálarnar hafa 
notið mikilla vinsælda allt 

frá því þær litu fyrst dagsins 
ljós.

Koníaksglös Rikke Hagen á að vera afar gott 
að handfjatla. 

20-50% LEGUGREINING
OG FAG EG RÁÐGJÖF

· Ú T S A L A · Ú T S A L A · Ú T S A L A ·

SOLOPARIS

ROYAL OG  CLASSIC RAUMEY OG DRAUMFARI

50% AFSLÁTTUR AF  SÆNGURFÖTUM,  HEILSUKODDUM
OG HEILSUPÚÐUM.  MEÐAN BIRGÐIR  ENDAST

MIKIÐ  ÚRVAL AF  ARINELDSTÆÐUM!

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR AF
GEL /  ETHANOL ARINELDSTÆÐUM.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Sænska hönnunarteymið Front 
hefur verið útnefnt hönnuð-
ur ársins 2010 af tímaritinu 
A&W

Tímaritið Architektur & Wohnen, 
A&W tilkynnti ákvörðun sína 
á Passagen-sýningunni í Köln í 
Þýskalandi. 

Í Front-hönnunarteyminu eru 
fjórar ungar sænskar konur Sofia Lagerkvist, 
Charlotte von der Lancken, Anne Lindgren 
og Katja Savström. Þær starfa í Stokkhólmi 
í Svíþjóð og hafa hannað fyrir fjölda þekktra 
merkja, þar á meðal Moooii og IKEA. Hér 
má sjá nokkur verka þeirra.

Hönnunarteymið 
Front heiðrað

Þennan lampa 
hannaði Front fyrir 
IKEA í fyrra.

FOUND-línan samanstendur af 
ósköp venjulegum hlutum á borð 
við kommóðu sem hefur verið 
breytt í hreint listaverk.

Þetta borð var 
hannað fyrir 
Moooi og er 
hægt að nota 
sem taflborð.

Hesturinn með lampa 
á hausnum er löngu 
orðinn heimsþekkt-
ur. Front-hópurinn 
hannaði dýrin fyrir 
Moooi.

Changing Vase kall-
ast þessi sérstæði 
vasi. Hönnuðirnir 
fengu hugmynd-
ina út frá fallega 
innpökkuðum 
súkkulaðimolum. 
Innsti vasinn er 
brúnn en er umvaf-
inn fimm lögum af 
fallega skreyttum 
álpappír.

The Design Bar 
kallast þessi 
fallega pulla sem 
Front-teymið 
hannaði.

Front hannaði 
skemmtilega 

lampa  fyrir ítalska 
fyrirtækið Coin.

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

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



BÍLAR &
FARATÆKI

útsala á vespum 
í stuttan tíma!

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188 
þús. Nú 169 þús.

Er leiðinlegt að ryksuga ?
 Auto Cleaner elskar það 

og þú slakar bara á!
Auto Cleaner sér um heimilisþrifin á 
meðan þú nýtir tíman í annað! Fer 
sjálfkrafa í hleðslustöð. Þú stillir tímann 
á þann tíma sem þú vilt að hún byrji 
að þrífa. Verð 27.800.- algengt verð hjá 
samkeppnisaðila 49.000.- Þú sparar 
21.200.- !

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Honda Cr-v, árg. 10/2004, ek.92þús.
km, sjálfskiptur, cd, rafmagn, krókur, ofl. 
Sumar og vetrardekk, Einn eigandi, Vel 
með farinn og bíll í topp standi!! Ásett 
verð 1980þús.kr! 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

NÝ OG GLÆSILEG 
INNANDYRABRAUT!

Gokartbrautin-korputorgi sérhæfir sig í 
hópum. Alltaf heitt og alltaf skemmti-
legt! Bókanir í síma 771-2221 eða 
www.gokart.is

Nýr LC120 Tilboð
Til sölu nýr ókeyrður LC120 LX 2009, 
dísel, sjálfskiptur, sóllúga, 8manna, 
ekinn 0þ.km. Kostar 9,8m.kr, tilboð 
8,3m.kr. Uppl. s. 618 4444 eða 697 
7777.

Mazda 323 árg. 97’ ek. 156.þús. sj.sk. 
tilboð 866-3165

Til sölu Honda CRV árg. ‘98. Svartur, 
ssk, góður bíll. S. 893 9540.

 0-250 þús.

Renault Megane Cupé ‘98 ek.152þús, 
beinsk. Skoðaður. Verð 250þús. 
Uppl.663-2047.

Reno Megane 97’ ssk. 1.6 ek.76.000.sk 
10.08.upl.i sima.8693428

plexiform.is Bólstrun faratækja. 
Framleiðsla plastmuna. Dugguvogur 11 
555-3344

Daewoo lanos árg99 sk. 10. Sjálfsk. ek 
129þús. Nýleg heilsársdekk. 150 þús 
kr. s: 8480204

 500-999 þús.

Opel Zafira 2002 1.8 L Ek. 88.300. 
Ný Tímareim,Ný smurður Ásett 690.00 
S:8471018

 2 milljónir +

Toyota Hi-Lux ‘07 35“breyttur, ek. 
50.000 Verð 4490Þ, Uppl. s. 693-4263

 Bílar óskast

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.

 Bátar

Plast báta mót. 10m og 8m til sölu 
ásamt 10m skrokk. Uppl í S. 847 9874

Allt fyrir háþrýst vökvakerfi. Viðg.þj. á 
vökvabúnaði ásamt netaborðum og fl. 
Vökvatæki ehf 561-2209 www.vokvata-
eki.is

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.

Útvega koparskrúfur á allar gerð-
ir báta beint frá framleiðanda upp-
lýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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.

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

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.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

www.netpartar.is 
Bílapartasala

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

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.

ÞJÓNUSTA

 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.

 Garðyrkja

Húsa og sumarbústaða-
eigendur

tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. 
þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, 
skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl-
um, hellulögn og fleira. Er með gám 
undir garðaúrgang. S. 892 8043.

 Bókhald

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

Bókhald,stofnun EHF, ársreikning-
ar, VSK uppgjör, erfðarfjárskýrslur ofl. 
HAGSTÆTT VERÐ. S. 517-3977 framtal@
visir.is

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

Aðstoð við frjálsa nauðarsamninga, 
skuldaskil Kaup/samruni fyrirtækja. 
Ráðgjöf. Rekstrarfræðingur MBA. S. 
772 3355

Greiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, 
skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s. 588 4545.

 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.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

Ál og glerverk ehf
álhurðir og gluggar, sjálfvirkar hurðar. 
Viðgerð á ál og gluggum. Alhliða þjón-
usta. Uppsetning og viðhald. S. 691 
2014 & alogglerverk@talnet.is

Múrun, málun, smíði, 
flísalögn...

Iðnaðarmannateymi óskar eftir fleiri 
verkefnum... (baðherbergi, eldhús, 
málun íbúða, utanhúsviðgerðir). S. 770 
5599 skoðið á verkadvinna.is.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Veislusalir

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

 Tölvur

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.

 Stífluþjónusta

 Dulspeki-heilun

Ég er byrjuð aftur með einkatíma í 
miðlun, upplýsingar í síma 891 9218 
fyrir hádegi virka daga. Ingibjörg R 
Þengilsdóttir miðill.

 Nudd

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 5015 
& 849 3242.

Whole body massage. S. 849 5247

Whole body massage. S. 692 3219.

 Spádómar

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

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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 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

 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

 Til sölu

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

Öryggis- og peningaskápar.

Nýlegt íslenskt úr, karlm. Frá Gilbert til 
sölu. Á hálfv. Uppl. í s. 899 8837.

Kæliklefi
Mjög góður kæliklefi með hurð úr 
kælieiningum til sölu. Uppl. í s. 690 
3408, Gunnar.

Poolborð 6 stk. níu feta glæsileg-
poolborð til sölu. Óska eftir 12 feta 
Matchroom snókerborðum. Uppl. í 
síma 8221471

 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.

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 velkomin

Ljós leður L sófi m tungu eða horns. 
3-2ja sæta sófi kemur til greina s: 863 
4448.

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

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- 
m/pikup, innbyggður tuner, 10W 
magnari, poki, snúra, ól, auka strengja-
sett og e Media kennsluforrit í tölvu. 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

 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

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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.

Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

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 & 843 9975.

 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 14-15:30 
/ 18-19:30, start 1/2, 1/3, 29/3. Level 
II: 4 w. Md to Fr; st. 19:45-21:15,st 1/2, 
1/3, 29/3. Level III 4w. 8-9:30 st.15/2. 
Level IV: 4w. 10-11:30 st:15/2.Level 
V: 10w. Sat/Sun 15:00-16:30,st 6/2. 
ANGIELSKI dla POLAKÓW:Level I: 4 
weeks; Md to-Fr; 10-11:30/17:30-19:00 
st. 1/2. Level II: 7 w; 10-11:30 / 17:30-
19:00 Md,We,Fri,st. 1/3. NORSKA; 4 
vikur, mán til fös kl 19:45-21:15, stig 
II: 1/2, stig I: 29/3.ENSKA f. BÖRN 
8-12 ára, 12 vikur;fös kl 16:15-17:15. 
Fullorðinsfræðslan,Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Til sölu CANDY þvottavél, 4 ára, lítið 
notuð. Tekur 6 kg af þvotti og er 1000 
snúninga. Fæast fyrir 50.000 og gegn 
því að verða sótt. Upplýsingar í síma 
8926707 e. kl. 18.

 Dýrahald

30-60% afsláttur
af öllum gæludýrum og gæludýravör-
um. Fiskó dalvegur 16A S:564-3364.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Eik
Í hesthúsagreindur og veggjaklæðn-
ingar hefbluð, nótuð, vel þurrkuð. Tek 
einnig af mér alla trésmiðavinnu. S. 691 
8842 eða eyjolfur@internet.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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

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.

Rúmott herbergi í 101 til leigu. Nálægt 
HÍ. Sími 773 3182.

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.

3-4 herb. íbúð með bílskúr á efri hæð 
í tvíbýli ásamt 25fm vinnurými í risi 
til leigu í hfj. Uppl. á netfang olafur@
ief.is.

Glæsileg 3ja herb íbúð í 101 m öllum 
búnaði/húsgögnum til leigu. 165 á 
mán. ibud101@hotmail.com

Stúdíóíbúðir fullbúnar húsgögnum og 
herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16 Hfj. 
Uppl. í s. 899 7004.

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.

 Húsnæði óskast

Rólegt og reglusamt par óskar eftir 
stúdíó eða 2 herb. íbúð á höfuð.b.sv. 
Greiðslug. 50-75þ. S. 663 6530.

 Atvinnuhúsnæði

Tvö Skrifstofuherb. til 
leigu

að Súðarvogi 7 ca. 18fm hvort á 2 
hæð. Aðgangur að sameiginlegu fund-
arherb. og kaffistofu. Uppl. Hlynur s. 
824 3040.

Geymslu, Lager og/eða 
Skrifstofuhúsnæði í Ármúla. 694 3113, 
leiga.armuli@gmail.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.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

samvinnuverkefni sem mögulegt er að 
vinna heima við www.lifewaveglobal.
com/is

Vantar góðan kennara til að hjálpa 
nemanda í 10.bekk Garðaskóla. 
Stærðfræði og íslenska. 1-2 svar í viku 
í 2 tíma í senn. Upplýsingar í síma 
8916311, Dagmar.

Óska eftir ábyrgðarfullu starfsfólki í 
hlutastarf, 18 ára aldurstakmark. 
Umsóknareyðublöð eru á staðnum. 
Videohöllin Ánanaustum og Lágmúla.

Símasala
Getum bætt við okkur fólki í síma-
sölu. Frá kl. 17:30-21:30 virka daga. 
Kauptrygging og bónusar. Uppl. í S. 868 
4551. Félagaþjónustan.

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

Óskum eftir að ráða rafvirkja á höfuð-
borgasvæðið. Sendið uppl. á rkraf@
internet.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

þína. Við bíðum eftir þér!

Opið þegar þér hentar 908 
1616.

K&N FILTERS
FYRIR DÍSIL & BENSÍN VÉLAR

Meira afl, minni eyðsla!

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000 - benni@benni.is - www.benni.is

Til sölu



BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar
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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

Það er ekki mikill kraftur 
í þessum kylfingum. Þeir 
ganga um túnið í spari-
buxum með einkaþræl 

á hælunum sem ber 
töskuna fyrir þá.

Það kallast 
kylfuberi og 
þeir fá greitt 

fyrir það.

Hmmm. 
Kannski ég ætti að ráða 
strák fyrir næsta mót. 
Einhvern sem gæti 
hlaupið hratt. Farið upp 
á móti 
manni.

Ég gæti ráðið 
strák sem 

kastar sjálfur.

Góður 
kylfuberi 

gefur 
kylfingn-

um einnig 
góð ráð á 
meðan á 
leiknum 
stendur.

Eins og 
„mundu að 

klæðast köfl-
óttri skyrtu“?

Meðal 
annars.

Vísindalegar rannsóknir 
hafa sýnt fram á að sá hluti 
heilans sem við notum til 
að taka ákvarðanir verður 
ekki fullmótaður fyrr en 
um 25 ára aldur.

Þannig að við 
höfum afsökun 
fyrir þetta hér.

Nema þetta 
sé meðfætt.

Pabbi, 
ferðu 
ekki í 

vinnuna 
í dag?

Nei, ég 
ætla 

að taka 
mér frí 
þessa 

vikuna.

Af 
hverju? Ég er í jólafríi.

Enginn kenn-
ari... engin 

heimavinna...
engin próf!

Taka þér 
frí frá 

hverju?

Mig langar að skila 
biluðu GPS-tæki. 

Geturðu gefið mér leið-
beiningar um hvernig 

ég kemst til ykkar?

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

Aðeins

1.900 kr.

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FERSKT & ÞÆGILEGT

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Skömmu áður en góðærið svokallaða 
náði hæstu hæðum áskotnaðist mér 

dálítil fjárhæð þannig að ég sá mér fært 
að kaupa mér nýjan bíl eða öllu held-
ur ekki eins gamlan og þann síðasta sem 
ég hafði átt. Þetta var ekki há fjárhæð, 
kannski ein mánaðarlaun mín á þess-
um tíma. Það sem var nýtt var að ég var 
aflögufær um hana alla í einu til annars 
en brýnustu nauðsynja.

AFTUR á móti gekk erfiðlega að koma 
bílasölum í skilning um að þetta væri 
peningurinn sem ég ætlaði að eyða í bíl. 

Allir byrjuðu þeir á að spyrja mig um 
greiðslugetu og ekki laust við að þeir 
móðguðust eilítið þegar ég sagði þeim 
að hún kæmi þeim ekkert við, en getan 
væri þó talsvert meiri en áhuginn. Flest-
ir spurðu þeir mig um eftirstöðvarnar 
og hvernig ég hygðist dreifa þeim. Þeim 

gekk ámóta erfiðlega að skilja að 
ég kærði mig ekki um neinar 

eftirstöðvar. Maður sem gat 
slett fram meðalmánaðar-
launum sínum sem útborg-
un í bíl gat nefnilega ekið 
burt á bíl sem kostaði ein 
til tvenn árslaun hans. Það, 
að ég hefði ekki áhuga á að 
kaupa eins dýran bíl og ég 
gat mögulega komist upp 
með, heldur eins góðan og 

ég gat fengið skuldlausan í skiptum fyrir 
þessa örfáu hundraðþúsundkalla sem ég 
átti í handraðanum þá stundina, virtist 
jaðra við glæp gegn hagkerfinu.

TÍMI er peningar. Við öflum tekna með 
því hvernig við verjum tíma okkar. Í hvert 
sinn sem við eyðum þúsundkalli erum við 
því í raun ekki að eyða þúsundkallinum 
heldur þeim hluta ævi okkar sem við vörð-
um í að afla hans. Þegar tími er peningar 
segir það sig nefnilega sjálft að peningar 
eru tími. Þegar við veltum því fyrir okkur 
hvort eitthvað sé peninganna virði væri 
því skynsamlegra að velta því fyrir sér 
hvort það sé dagsins, vikunnar, mánaðar-
ins eða jafnvel áranna virði. Hver stórs 
hluta ævinnar er það virði að aka um á 
einum bíl frekar en öðrum? 

MÉR er í mikilli nöp við orðið greiðslu-
geta og hve sjálfsagt og einboðið það 
þykir að miða allt við hana. Þannig er 
okkur nefnilega talin trú um að ekkert 
sé eðlilegra en að greiða eins mikið og 
maður getur. Ég legg því til – í ljósi þess 
að peningar eru tími – að í staðinn tökum 
við upp hugtakið „greiðslunenna“. Sjálf-
ur nenni ég ekki að verja mikið meira en 
einum mánuði ævi minnar í að vera frek-
ar á þokkalegum bíl en engum. Sá bíll 
hefur reyndar ekki enn verið framleiddur 
sem er virði mikið stærri hluta lífs míns.

Greiðslunenna 
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Söngkonan Vanessa Paradis, sam-
býliskona Johnny Depp, ræddi um 
samband þeirra í nýlegu viðtali við 
breska tímaritið Sunday Times. 
Hjónin búa stærsta hluta ársins í 
París og eiga saman tvö börn og 
segir Paradis að það ríki mikil 
virðing á milli þeirra. 

„Við skiljum að ef við viljum að 
sambandið gangi þá verðum við að 
gefa hvort öðru smá næði. Maður 
borðar ekki sama matinn daglega, 
maður les ekki sömu bókina eða 
hlustar á sömu tónlistina aftur og 
aftur. Maður verður að uppgötva 
sumt einn með sjálfum sér,“ sagði 
söngkonan. Þegar hún var spurð 
hvað henni þætti aðdáunarverðast 

í fari maka síns var hún óspar á 
hólið. „Ég gæti talað um það í allan 
dag. Ég hef gaman af því að fylgj-
ast með honum þegar hann situr 
og hugsar, þegar hann er að ræða 
við annað fólk, mér finnst gaman 
að sjá hvernig hann bregst við 
ýmsum aðstæðum. Ég ber mikla 
virðingu fyrir honum sem leik-
ara, föður og manneskju. Mest dái 
ég þó manninn sem hann er. Hann 
er einstakur,“ sagði Paradis um 
mann sinn.

Ástfangin af Depp

DÁIR DEPP Vanessa Paradis, sambýlis-
kona Johnny Depp, segist bera mikla 

virðingu fyrir maka sínum. 

SPIDER-MAN-HÓPUR James Franco ásamt Kirsten Dunst og Tobey Maguire.

James Franco, sem lék í þríleikn-
um um kóngulóarmanninn, er 
sannfærður um að myndirnar 
haldi áfram að vera vinsælar þrátt 
fyrir fjarveru aðalleikarans Tobey 
Maguire. 

Framleiðendurnir hafa lýst 
því yfir að fjórða myndin ger-
ist á menntaskólaárum Péturs 
Parkers. „Ég hef engar áhyggjur. 

Þetta gekk upp í Batman-myndun-
um og það eru líka mismunandi 
höfundar og teiknarar sem koma 
að myndasögunum sjálfum,“ sagði 
Franco. Hann hefur samt áhyggj-
ur af áætlunum um að frumsýna 
fjórðu myndina strax eftir tvö ár. 
„Ég held að áhorfendur þurfi smá 
svigrúm til að átta sig á breyting-
unum.“

Spider-Man lifir

Nýjustu fregnir herma að Mad-
onna og kærasti hennar, bras-
ilíska fyrirsætan Jesus, vilji 
eignast barn saman. Að sögn 
vina þráir Jesus, sem er aðeins 
25 ára gamall, að eignast sitt 
eigið barn og er Madonna tilbú-
in til að eignast sitt fjórða barn 
með honum. „Madonna hefur 
sagt að móðurhlutverkið sé það 
sem gefi lífinu tilgang. Hún veit 
að það verður erfitt fyrir hana 
að verða barnshafandi af nátt-
úrunnar hendi en hún er við 
fullkomna heilsu og er tilbúin 
til að verða móðir aftur,“ var 
haft eftir innanbúðarmanni.

Móðir Madonna

MÓÐIR Á NÝ Madonna og Jesus vilja 
eignast barn saman. 
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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

BAD LIEUTENANT     kl. 10.15
MAMMA GÓGÓ  kl. 8
AVATAR 2D kl. 6 - 9
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2       kl. 6 

16
7
10
L

L
10

L
L
L
12
L
16

MAMMA GÓGÓ                           kl. 6 - 8 - 10
AVATAR 3D   kl. 5.30 - 9

FRÖNSK KVIKMYNDAHÁTIÐ
VERNDARGRIPURINN   kl. 8  Enskur texti
NIKULÁS LITLI   kl. 8  Enskur texti
GÓÐ LÖGGA, VOND LÖGGA  kl. 10.10  Enskur texti
LJÚFA PALOMA   kl. 5.30  Enskur texti
EDRÚ   kl. 10  Enskur texti
MORÐKVENDI kl. 6  Enskur texti

SÍMI 530 1919

16
16
14
L
L
L

HARRY BROWN        kl. 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. 5.20 - 8 - 10.35 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

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

95.000 GESTIR!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

YFIR 25.000 
GESTIR!

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

Í Háskólabíói 15.-28. janúar 

www.af.is

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16

16

12

12

12

12

V I P

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

UP IN THE AIR kl. 5:40 - 8 - 10:20
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 5:50D

SHERLOCK HOLMES kl. 6 - 8D  - 10:40D

SHERLOCK HOLMES kl. 5:20 - 8 - 10:40
WHIP IT kl. 8:20
BJARNFREÐARSON kl. 6 - 8:20 - 9  - 10:40
SORORITY ROW kl. 10:40
TWILIGHT 2 NEW MOON kl. 5:50 (Síðustu sýningar) 

IT´S COMPLICATED forsýnd kl. 8
SHERLOCK HOLMES            kl.6D - 8D - 9D -10:40D

PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 5:50D

BJARNFREÐARSON kl. 5:50 - 10:40

PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 6
UP IN THE AIR kl. 8 - 10
BJARNFREÐARSON kl 5:40
SHERLOCK HOLMES kl. 8 - 10:30

FRÁBÆR TEIKNIMYND ÞAR SEM SVEPPI FER Á 
KOSTUM Í HLUTVERKI LEMMA

Frá höfundi SHREK

sýnd með Íslensku tali

- bara lúxus
Sími: 553 2075

UP IN THE AIR kl. 8 og 10.10 7

DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? kl. 10.10 L

MAMMA GÓ GÓ kl. 6 og 8 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 6 - Ísl. tal L

AVATAR 3D kl. 6 og 9 10

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 25. janúar 2010 

➜ Myrkir Músíkdagar
12.10 Katie Buckley hörpuleikari og 
Frank Aarnink slagverksleikari koma 
fram á hádegistónleikum í Norræna 
húsinu við Sturlugötu.
20.00 Andrés Þór og Sunna Gunn-
laugs flytja ný verk og íslensk þjóðlög á 
tónleikum í Hafnarborg við Strandgötu 
í Hafnarfirði.
Myrkir músíkdagar standa yfir til 31. 
jan. Nánari upplýsingar á www.listir.
is/myrkir/.

➜ Umræður
11.40 Félag guðfræði- 
og trúarbragðafræði-
nema boðar til umræðu-
fundar um trúarbrögð, 
fjölkynngi og fleira því 
tengdu. Sérstakur gestur 

er Hilmar Örn Hilm-
arsson allsherjagoði.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Baldur Geir Bragason verður 
með fyrirlestur í Opna listaháskólan-
um við myndlistardeild LHÍ að Laugar-
nesvegi 91. Allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Hljómsveitin Aerosmith leitar að 
staðgengli fyrir söngvarann Steven 
Tyler sem er þessa dagana í með-
ferð vegna fíknar í verkjalyf. „Við 
ætlum að finna nýjan söngvara 
fyrir sumarið svo að Aerosmith geti 
farið aftur í tónleikaferð,“ sagði gít-
arleikarinn Joe Perry. Tyler lýsti 
því yfir í nóvember að hann ætlaði 

ekki að hætta í Aerosmith. Perry 
býst samt við því að Taylor verði 
frá í langan tíma og vill fá einhvern 
til að hlaupa í skarðið. „Hann þarf 
að fara að gangast undir fótaað-
gerðir sem halda honum í burtu í 
um það bil eitt ár eða eitt og hálft. 
Þangað til langar okkur að halda 
áfram að spila.“

Aerosmith vill söngvara
TYLER OG PERRY Joe Perry leitar nú að staðgengli fyrir söngvarann Steven Tyler.

Rokkararnir í Kings of Leon hafa 
sagt skilið við útgáfufyrirtækið 
Columbia Records og gert nýjan 
samning við Warner Brothers. 
Samkvæmt honum munu þeir 
greiða úr eigin vasa helminginn af 
öllum upptökukostnaði. Í staðinn fá 
þeir meiri stjórn yfir eigin eyðslu 
og eiga möguleika á stærri hluta 
af öllum hagnaði tengdum tónlist 
sinni. Venjulega fá listamenn greitt 
fyrirfram frá útgáfufyrirtækj-
um sínum vegna upptökukostnað-
ar en þurfa síðan að endurgreiða 
peninginn og deila hagnaðinum 
af vinnunni með fyrirtækinu. Nýi 
samningurinn þykir sérlega hag-
stæður fyrir hljómsveitina. „Kings 

of Leon er ein fárra hljómsveita í 
heiminum sem eru nógu stórar til 
að fá slíkan samning. Þetta gerist 
næstum því aldrei og þetta sýnir 

hversu áhugasamir Warner Broth-
ers voru um að semja við þá.“ sagði 
heimildarmaður. 

Rokkararnir ætla að ná sér í enn 
meiri peninga með því að setja á 
fót sína eigin fatalínu. Hún nefnist 
KOLxS2A og fara fyrstu flíkurnar 
í búðir í næsta mánuði. 

Kings of Leon hefur á ferli 
sínum gefið út fjórar plötur sem 
hafa allar fengið góðar viðtökur. 
Síðasta plata sveitarinnar, Only By 
The Night, hefur selst í um fimm 
milljónum eintaka síðan hún kom 
út árið 2008. Fimmtan platan er 
væntanleg seinni part þessa árs 
og bíða margir óþreyjufullir eftir 
henni.

Sömdu við Warner Brothers

KINGS OF LEON Rokkararnir hafa gert 
nýjan samning við útgáfufyrirtækið 
Warner Brothers.

Jeff Zucker, yfirmaður hjá 
sjónvarpsstöðinni NBC, 
hefur viðurkennt að hann 
hafi gert mistök með því 
láta Conan O´Brien taka við 
af Jay Leno með kvöldþátt-
inn Tonight Show.

„Þegar allt kom til alls gekk þetta 
ekki upp. Þetta voru mistök,“ sagði 
Zucker í þætti Charlie Rose. Hann 
bætti við að hann hefði fengið líf-
látshótanir undanfarnar tvær 
vikur vegna vandræðanna í kring-
um Conan og Leno. „Fólk hefur 
kallað mig öllum illum nöfnum og 
það að fá líflátshótanir vegna þess 
að dagskrárliður færist aftur um 
hálftíma er hreint ótrúlegt.“

Fyrir fimm mánuðum tók Conan 
O´Brien, sem hafði áður stýrt þætt-
inum Late Night, við af Jay Leno 
með Tonight Show og á sama tíma 
byrjaði Leno með nýjan þátt sem 
færðist framar í dagskrána. Breyt-
ingin reyndist hið mesta glapræði 
því áhorfið á báða þættina varð 

mun minna er búist var við. Áhorf-
ið á þátt Leno þótti sérstaklega 
lélegt og aðeins mánuði eftir að 
hann fór í loftið í september voru 
sjónvarpsstöðvar farnar að kvarta 
yfir því að áhorf á kvöldfrétt-
ir þeirra hefði dregist saman um 
allt að 40%. Raddirnar urðu sífellt 
háværari og náðu þær hámarki 
í desember, stærsta auglýsinga-
mánuðinum. Stjórnendur NBC 
lögðu fram þá hugmynd að Leno 
tæki aftur við kvöldþættinum og 
að Conan myndi færast aftar í dag-
skrána, líkt og áður. Því hafnaði 
Conan og í framhaldinu hefur hann 
undirritað samning sem trygg-
ir honum tæpar 33 milljónir doll-
ara fyrir að víkja fyrir Leno, eða 
rúma fjóra milljarða króna. Yfir-
gefur hann því NBC-stöðina eftir 
sautján ára starf. „Ég vildi óska að 
Conan hefði viljað vera áfram og 
fara í loftið klukkan 00.05 en á end-
anum vildi hann það ekki. Jay snýr 
aftur klukkan 11.35 og það á eftir 
að ganga vel,“ sagði Zucker.

Fyrir tæpum sex árum lofaði 
Zucker Conan að hann myndi taka 

við kvöldþættinum af Leno. Zucker 
bjóst við því að Leno myndi setjast 
í helgan stein á síðasta ári þegar 
Conan tæki við en hinn sextugi 
Leno var ekki á þeim buxunum. Þá 
var ákveðið að halda báðum grín-
istunum áfram á stöðinni og búa 
til nýjan þátt fyrir Leno klukkan 
22, á undan Conan. Zucker segir 
að ákvörðunin um að láta Conan 
taka við af Leno í fyrra hafi verið 
rétt. „Það hélt vörumerkinu okkar 
á kvöldin með Jay og Conan við 
stjórnvölinn áfram í fimm og hálft 
ár til viðbótar. Það kom í veg fyrir 
að Conan færi til keppninautar 
og þess vegna held ég að það hafi 
verið rétt ákvörðun.“

Síðasti kvöldþáttur Conans var 
síðastliðinn föstudag. Þrátt fyrir 
milljarðana fjóra hefur hann ekki 
í hyggju að taka því rólega í fram-
tíðinni. „Hann vill bara snúa aftur 
í sjónvarpið sem allra fyrst,“ sagði 
umboðsmaður hans. Það verður 
síðan 1. mars sem Jay Leno snýr 
aftur í kvöldþáttinn sinn og heldur 
áfram sem frá var horfið.

 freyr@frettabladid.is

Stjóri viðurkennir mistök
CONAN OG LENO Conan O´Brien hefur vikið fyrir Jay Leno í kvöldþætti NBC-sjónvarpsstöðvarinnar.



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?
ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2010

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur Fréttablaðsins 
að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, 
jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök eða þjóðþekktir karlar og konur sem hafa 
með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum fyrirmynd.

Samfélagsverðlaunin eru veitt í fimm flokkum
1) Hvunndagshetjan
      Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn atburð 

      eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2) Frá kynslóð til kynslóðar
     Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir uppfræðarar sem skarað hafa fram

     úr á einhvern hátt. Einnig koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum metnaði og alúð. 

3) Til atlögu gegn fordómum
      Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

4) Heiðursverðlaun
      Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra samfélagi.

5) Samfélagsverðlaunin
       Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum 

       til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll.

Sendið tilnefningar til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun eða með tölvupósti á

netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is. Einnig má senda bréf í pósti merkt Samfélagsverðlaun

Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar innsendar til lögur til  skoðunar.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í febrúar.

Frestur til að senda tilnefningar er til loka fimmtudagsins 28. janúar.
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sport@fretta-

EM Í AUSTURRÍKI
EIRÍKUR STEFÁN ÁSGEIRSSON
skrifar frá Vín
eirikur@frettabladid.is

> Allir leikirnir eru klukkan 15.00

Allir leikir Íslands í milliriðlakeppninni í Vínarborg verða 
klukkan 15 að íslenskum tíma. Ísland mætir strax í 
fyrsta leik í dag liði Króatíu sem var sigurvegari í A-riðli 
og eina liðið í allri keppninn sem vann alla þrjá leiki 
sína í riðlakeppninni. Á morgun mæta strákarnir okkar 
liði Rússa og að síðustu Norðmönnum á fimmtudag-
inn. Leikið er í Stadthalle í Vín en hún tekur ellefu 
þúsund áhorfendur í sæti. Búist er við miklum áhuga í 
borginni vegna góðs árangurs 
austurríska landsliðsins í 
riðlakeppninni í Linz.

HANDBOLTI Ísland vann um helg-
ina í fyrsta sinn sigur á ríkjandi 
meisturum í titilvörn á stórmóti í 
handbolta. 

Fyrir leikinn hafði Ísland leik-
ið tólf sinnum gegn slíkum and-
stæðingi og tapað ellefu sinnum. 

Besti árangur liðsins var jafn-
tefli gegn Ólympíumeisturum 
Júgóslavíu í Seoul árið 1988.

Danir urðu sem kunnugt er 
Evrópumeistarar í Noregi fyrir 
tveimur árum.  - óój

Sigurinn á Dönum:

Sögulegur 
árangur

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í 
handbolta hafði í gær vistaskipti 
á Evrópumeistaramótinu í hand-
bolta og fór frá Linz til höfuð-
borgarinnar Vínar í Austurríki. 
Í dag hefst keppni í milliriðli 
Íslands og fara leikirnir fram 
í hinni veglegu Stadthalle sem 
tekur ellefu þúsund áhorfendur 
í sæti. 

Fyrsta verkefni Íslands er ekki 
í léttari kantinum. Andstæðing-
urinn verður hið geysisterka lið 
Króatíu sem er það eina í öllu mót-
inu sem afrekaði að fara með fullt 
hús stiga upp úr sínum riðli.

Ísland er þó ósigrað á mótinu til 
þessa og Guðmundur Guðmunds-
son sagði eftir æfingu liðsins í 
gær að hann hefði góða tilfinn-
ingu fyrir leiknum.

„Verkefnin gerast varla stærri 
eða meira spennandi en þetta,“ 
sagði Guðmundur og bætti við að 
hann hefði ekki áhyggjur af því 
að leikmenn verði ekki búnir að 
ná aftur einbeitingu eftir leikinn 
glæsilega gegn Dönum á laugar-
daginn.

„Við þurfum að halda áfram 
ótrauðir og það má alls ekki halda 
að af því að við unnum Dani þá 
þurfum við ekki að gera neitt 
gegn Króötum. Ég lagði áherslu 
á það í æfingaleikjum okkar fyrir 
mótið að fara í hvern leik á fullu 
og því hef ég trú á að þetta verði 
í lagi hjá okkur nú.“

Lykilatriði í leik dagsins er að 
viðhalda þeim góða varnarleik 
sem liðið sýndi gegn Dönum.

„Vörnin var að virka jafn vel 
og hún gerði á Ólympíuleikunum. 
Þetta var einnig fyrsti leikurinn 
á mótinu þar sem 6-0 vörnin gekk 
mjög vel upp. Við þurfum að vera 
mjög ákveðnir og klókir gegn 
Króötum og passa okkur á að ein-
blína ekki bara á [Ivano] Balic. 
Það vill oft verða þannig að lið 
taka bara hann fyrir og þá losnar 

um alla aðra leikmenn í kringum 
hann,“ sagði Guðmundur.

„Það verða því fullt af verkefn-
um út um allan völl hjá okkur. Við 
notuðum til að mynda æfinguna í 
dag til að rifja upp nokkur atriði 
í sóknarleiknum ef þeir skyldu 
spila 3-2-1 vörn. Við vitum ekki 
hvort þeir gera það eða stilla upp 
í 6-0 vörn. Við þurfum að vera 
klárir í hvort sem er.“

Ísland hefur ekki spilað oft við 
Króatíu á undanförnum en Guð-
mundur óttast þann þátt ekki.

„Vissulega höfum við spilað 
lítið á móti þeim en óvissan er 
jafn mikil þeirra megin. Það er 
ekkert síður skemmtilegra að tak-

ast á við þetta en að mæta liðum 
sem við þekkjum vel. Staðreynd 
málsins er einfaldlega sú að það 
þarf að spila mjög vel til að vinna 
sigur á Króötum. Þannig er það 
í þessari keppni og verður einn-
ig í hinum leikjum okkar í riðlin-
um.“

Ísland mun spila alla leiki sína 
í milliriðlakeppninni klukkan 
15.00 að íslenskum tíma og þótti 
Guðmundi sú ákvörðun mótshald-
ara furðuleg.

„Aðallega finnst mér það verst 
fyrir íslenska áhorfendur. Þetta 
skiptir minna máli fyrir okkur þó 
svo að þetta geri það að verkum 
að við getum ekki tekið morgun-

æfingu. Ég játa að ég hefði frek-
ar viljað hafa leikinn klukkan sex 
eða átta.“

Hann útilokar ekki að markaðs-
öfl ráði þarna för. „En ég þekki 
þetta ekki og get svo sem ekk-
ert sagt um það. Ég vona bara að 
það verði hægt að hafa sjónvarp 
í gangi á vinnustöðum svo allir 
sem vilja geti fylgst með.“

Þurfum að vera ákveðnir og klókir
Ísland leikur í dag sinn fyrsta leik í milliriðlakeppninni á EM í handbolta í Austurríki. Þá mæta strákarnir 
okkar sterku liði Króata í Vínarborg. Landsliðsþjálfarinn hefur góða tilfinningu fyrir leiknum í dag.

BJART YFIR ÞJÁLFARANUM Guðmundur Guðmundsson er bjartsýnn fyrir leikinn mikilvæga gegn Króötum í dag.
MYND/DIENER/LEENA MANHART

HANDBOLTI Eitt af lykilatriðum að 
velgengni á stórmótum eins og EM 
í handbolta er að leikmenn hvílist 
vel á milli leikja, sér í lagi þegar 
spilað er jafn ört eins og nú. Ísland 
á fyrir höndum gríðarlega erfiða 
leiki gegn Króötum í dag og svo 
gegn Rússum á morgun.

Í gær yfirgaf íslenska landslið-
ið hótelið sitt í Linz og fór til Vín-
arborgar þar sem keppni í riðli 
Íslands fer fram. Leikmenn voru 
þó ekki nógu ánægðir með nýja 
hótelið.

„Þetta eru lítil herbergi og sumir 
okkar voru settir saman í hjóna-
rúm ef hjónarúm skyldi kalla,“ 
sagði Snorri Steinn Guðjónsson við 
Fréttablaðið í gær. „Það er varla 
hægt að snúa sér yfir á hina hlið-
ina.“

Þó var hægt að fá einhverju 
breytt á hótelinu og Snorri segir 
að dvölin sé þó alls ekki slæm.

„Við látum þetta ekki fara í taug-
arnar á okkur. Þetta er pirrandi í 
fyrstu en svo hrista menn það af 
sér. Hin liðin eru líka á hótelinu 
og við ættum svo sem að lifa þetta 
af enda verið á verri hótelum en 
þetta,“ sagði hann og brosti.

„Hins vegar mætti maturinn 
vera aðeins skárri. Hann er orð-
inn svolítið þreyttur og það er 
orðið langt síðan að maður fékk 
kjöt þar sem það sem hefur verið 
á boðstólum getur varla talist vera 
í betri kantinum.“

Sverre Jakobsson tók í svipaðan 
streng. „Hótelið sem við vorum á 
í Linz var í öðrum og betri gæða-
flokki hvað aðbúnað og stærð her-
bergja varðar. Ég er viss um að 
það eru til mörg hótel í þessari 
borg sem eru betri en þetta sem 
við erum á núna,“ sagði hann. „Við 
látum svona lagað ekki hafa áhrif 
á okkur - það er öruggt.“ - esá

Strákarnir okkar lentu ekki á neinu glæsihóteli í Vínarborg í gær:

Varla hægt að snúa sér í rúminu

ÞRÖNGT Á ÞINGI Snorri Steinn og félagar 
gista við lítinn íburð í Vínarborg. Menn 
þurfa jafnvel að deila litlu hjónarúmi.

MYND/DIENER/LEENA MANHART

Einn af lykilmönnum íslenska landsliðsins er 
Sverre Jakobsson og kom mikilvægi hans ber-
sýnilega í ljós þegar að Ísland vann glæsilegan 
sigur á Danmörku. Sverre er í stóru hlutverki í 
íslensku vörninni sem skóp sigurinn á laugardaginn 
og átti svo ríkan þátt í Ólympíusilfrinu fræga árið 
2008.
Landsliðið æfði í Vínarborg í gær og sagði hann við 
Fréttablaðið eftir æfinguna að ekki þýddi að dvelja lengi 
við leikinn gegn Danmörku. 
„Við lifum ekki á Danaleiknum lengur. Hann var bara til að bjarga 
andlitinu og koma okkur í þægilega stöðu fyrir milliriðilinn. Það 
eina sem gildir er að nota það jákvæða úr þeim leik og snúa 
sér svo að nýjum andstæðingi. Þeir eru hver öðrum sterkari 
í þessum milliriðli og aðeins með því að ná stöðugleika í 
leik liðsins og sömu grimmd og gegn Dönum munum 
við eiga einhvern möguleika.“
Liðið hefur þó sýnt sínar veiku hliðar og segir 
Sverre að það megi ekki gerast aftur. „Ef 

við munum aftur falla á svipað plan og við vorum á í leiknum gegn 
Austurríki þá verður róðurinn mjög þungur.“

Hann hefur þó mikla trú á liðinu og þeim verkefnum sem eru 
framundan. „Ég tel að við höfum það í okkur að halda út 
næstu þrjá leiki enda er ekki ástæða til að hræðast neinn á 
þessu móti - hvorki lið né leikmann. Við höfum í gegnum 

tíðina spilað við öll bestu lið Evrópu og staðið í þeim 
öllum eða unnið þau.“

Sverre á von á erfiðum leik gegn Króatíu. „Þarna 
eru heimsklassaleikmenn í hverri stöðu. Þeir 
hafa unnið allt og eru alltaf við toppinn. En þeir 
hafa sína veikleika og við ætlum að keyra á 

þá. Þeir eru með öflugt sóknarlið og við þurfum 
því að vera heldur betur á tánum og fljótir að brjóta 

þeirra aðgerðir á bak aftur,“ Sverre meiddist á löngutöng á 
hægri hönd gegn Dönum og á erfitt með að grípa bolta. Hann 
hafði þó ekki miklar áhyggjur af því.„Þetta verður í góðu lagi á 

morgun,“ sagði hann og brosti. „Puttinn verður bara „teipaður“ 
og svo gleymir maður öllu svona löguðu í hita leiksins.“

SVERRE ANDREAS JAKOBSSON:  ENGIN ÁSTÆÐA TIL AÐ ÓTTAST NEITT LIÐ

Leikurinn gegn Dönum bara til að bjarga andlitinu

HANDBOLTI Óvíst er hvar Arnór 
Atlason mun spila á næsta ári 
eftir að danska félagið AG Hånd-
bold keypti og tók yfir FC Kaup-
mannahöfn.  „Þetta var eins og 
að Þór hefði keypt KA og nú á 
maður bara að spila með Þór,“ 
sagði hann og hló. „Við fyrstu sýn 
er ég ekki nógu hrifinn af þessu.“

Arnór gerði nýlega tveggja 
ára samning við FCK og forráða-
menn nýja félagsins vilja halda 
honum. „Við höfum val um að 
vera áfram eða fara. Ég hef enga 
ákvörðun tekið um framhaldið. 
Ég mun ræða fyrst við AG.“

Arnór var orðaður við spænsk 
og þýsk lið í dönskum fjölmiðl-
um. „Ég sagði bara að ég gæti séð 
fyrir mér að spila í þessum lönd-
um en lengra er það ekki komið.“
 - esá

Arnór Atlason:

Mun ræða
fyrst við AG

ARNÓR ATLASON Hefur blómstrað í 
Austurríki og vakið mikla athygli.

MYND/DIENER/LEENA MANHART



Sony DSLRA230 BodyCanon EOS 1000D 

99.900 kr. 
Án linsu: 
79.900 kr.

146.900 kr.
Án linsu: 
109.900 kr.

Verð áður: 
28.990 kr.

Nú aðeins: 
20.990 kr.

124.900 kr.

Með EF-S 18-55 linsu: 
109.900 kr.  

Verð áður: 
99.990 kr.

Nú aðeins: 
79.990 kr.  

169.900 kr.
Með EF-S 18-55 IS linsu: 
144.900 kr.

Canon EOS 450D

Sony DSC-S930

Frábær myndavél frá Sony 
fyrir útskiptanlegar linsur. Með 
innbyggðri hristivörn sem 
virkar á allar linsur. 

Með 10.1 megapixla CMOS 
myndflögu. Tækni fengin úr 
atvinnumannavélum Canon. 
EOS myndgæði á góðu verði.

Sameinar alvöru afköst í léttri 
og notendavænni myndavél.
Fangaðu heiminn með 12.2 
megapixla CMOS myndflögu 
og nýjustu tækni frá Canon.

Handhæg og ódýr myndavél 
frá Sony sem sameinar gæði 
og gott verð.

Glæsilega hönnuð og búin 
frábærri tækni. Nú geta allir 
tekið frábærar 12.1 megapixla 
myndir.

10,2 megapixla CCD myndflaga 
ISO 100 - 3200 
9 punkta "Centre Cross AF" 
Shutter speed 1/4000 sek 
Mesti tökuhraði 2,5 rammar á sek 
Rykvarnarkerfi 

2.5“ skarpur LCD skjár með 
Live View Mode
7 punkta sjálfvirkt fókuskerfi
Fangar 3 ramma á sek. 
í samfelldri myndatöku
Innbyggt rykhreinsikerfi
Algjör myndastjórnun með 
Picture Style stillingum

3.0“ skarpur LCD skjár með Live 
View Mode
9 punkta sjálfvirkt fókuskerfi
Fangar 3.5 ramma á sek. í 
samfelldri myndatöku
Innbyggt rykhreinsikerfi
Algjör myndastjórnun með 
Picture Style stillingum

3x optical og 6x stafrænn aðdráttur 
2,4” skjár
ISO 3200 
Face Detection
Gengur fyrir 2xAA rafhlöðum

Canon PIXMA iP3600

Nú aðeins: 
14.900 kr. 

Verð áður: 
17.900 kr.  

Nettur A4 ljósmyndaprentari fyrir 
heimilið sem skilar framúrskarandi 
gæðum í prentun.

9600x2400 dpi upplausn tryggir skarpa 
útprentun
10x15 ljósmyndir í framköllunargæðum 
á 41 sek
Blekhylkjakerfi sem lágmarkar 
blekeyðslu
Myndir endast í allt að 300 ár með 
Canon bleki og pappír
Auto Photo Fix lagfærir sjálfvirkt myndir 
og rauð augu
Tveir pappírsbakkar fyrir ljósmynda- og 
venjulegan pappír

Sony DSC-W220S

Verð áður: 
44.990 kr.

Nú aðeins: 
34.990 kr.  

12.1 Megapixel 
2.7” LCD skjár 
30 mm víðvinkill 
4 x Optical aðdráttur 
Face Detection 
ISO 3200 

Sony Bravia S 40“

Verð áður: 
239.990 kr.

Nú aðeins: 
199.990 kr.  

40 tommur af veislu fyrir augað. 
Bravia Engine tæknin og háskerpa 
breytir venjulegu sjónvarpsglápi í 
upplifun.

BRAVIA Engine2 myndvinnsla
BRAVIA Sync 
Full HD 1920x1080 
Dynamic Contrast 33.000:1 
Tengi 3 x HDMI 
1 x USB 2.0 
PC in (VGA) 
2 x 10W BBE hátalarar

Sony Bravia S 32“

Verð áður: 
149.990 kr.

Nú aðeins: 
129.990 kr.  

Sony Bravia sjónvörpin eru 
annáluð fyrir gæði og þessi 
gripur er engin undantekning. 
Frábær gæði á frábæru verði.

BRAVIA Engine3 myndvinnsla 
BRAVIA Sync 
HD Ready 1366x768 
178° sjónsvið 
Dynamic Contrast 25.000:1 
Tengi 3 x HDMI
1 x USB 2.0 - PC in (VGA) 
2 x 10W BBE hátalarar. 

15%
AFSLÁTTUR

BLEK

20%
AFSLÁTTUR

BOSE

60%
AFSLÁTTUR

Aukahlutir
ALLT AÐ

Einstök sértilboð á þessum 
frábæru vörum í Sense og 
Sony Center í Kringlunni!
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EM í handbolta:
Danmörk-Ísland    22-27 (13-15)
Mörk Danmerkur (skot): Lars Christiansen 5 
(8/1), Anders Eggert 4/3 (5/3), Mikkel Hansen 
3 (11), Torsten Laen 2 (2), Hans Lindberg 2 (3), 
Kasper Nielsen 2 (3), Thomas Mogensen 2 (7), 
Lasse Svan Hansen 1 (1), Kasper Söndergaard 
Sarup 1 (4).
Varin skot: Kasper Hvidt 6 (24/3, 25%), Niklas 
Landin 2 (11/1, 18%).
Hraðaupphlaup: 10 (Christiansen 3, K. Nielsen 
2, Mogensen 1, Laen 1, Eggert 1, Lindberg 1, 
Hansen 1).
Fiskuð víti: 4 (Söndergaard Sarup 2, Mogensen 
1, Lindberg 1).
Utan vallar: 10 mínútur.
Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 6 
(7), Aron Pálmarsson 5 (10), Alexander Petersson 
4 (5), Róbert Gunnarsson 4 (5), Arnór Atlason 3 
(5), Snorri Steinn Guðjónsson 3/3 (6/4), Sverre 
Jakobsson 1 (1), Ólafur Stefánsson 1 (2).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 19/1 (41/4, 
46%).
Hraðaupphlaup: 7 (Guðjón Valur 2, Róbert 2, 
Arnór 1, Alexander 1, Sverre 1).
Fiskuð víti: 3 (Róbert 2, Guðjón Valur 1).
Utan vallar: 12 mínútur.
Dómarar: Rickard Canbro og Mikael Claesson, 
Svíþjóð. Frábærir.

HANDBOLTI Dagur Sigurðsson átti 
erfitt með að halda aftur af til-
finningum sínum eftir sigur Aust-
urríkis á Serbíu í lokaumferð riðla-
keppninnar á EM í handbolta. Með 
glæsilegum sigri, 37-31, tryggði 
Austurríki sér sæti í milliriðla-
keppninni á kostnað Serbanna. 

Flestir áttu von á því að Aust-
urríki, sem ekki hefur náð langt á 
alþjóðlegum vettvangi undanfarin 
ár, ætti lítinn möguleika í þessum 
sterka B-riðli.

Dagur var ráðinn þjálfari liðs-
ins fyrir tveimur árum og stend-
ur nú uppi sem sigurvegari. „Ég er 
gríðarlega stoltur af strákunum og 
ánægður með þann árangur sem 

við höfum náð. Þetta hefur verið 
ótrúlega skemmtileg reynsla,“ 
sagði Dagur við Fréttablaðið eftir 
leik.

„Ég vissi að þessir leikmenn 
hefðu vissa hæfileika. Þeir voru 
heldur ekki búnir að sýna sitt rétta 
andlit sem landslið. Ég vissi því 
ekki hvernig þeir myndu bregðast 
við inni á vellinum sjálfum eftir að 
mínum þætti var lokið.“

Dagur segir að austurrísku leik-
mennirnir hafi bætt sig með hverj-
um leiknum.  „Menn hafa eflst við 
hverja raun. Þetta er í raun ólýsan-
legt og mikið ævintýri.“

Það sem helst einkennir austur-
ríska liðið er að það gefst aldrei 

upp. Það lenti 4-0 undir í leiknum 
um helgina og komst ekki yfir fyrr 
en nokkuð var liðið á seinni hálf-
leik en keyrði svo Serbana í kaf.

„Já, það er mikil barátta í liðinu. 
Það er kominn íslenskur blær á 
leikmennina og ég er mjög ánægð-
ur með það,“ sagði hann og hló.

Nú þarf liðið að setja sér ný 
markmið en eitt hefur þó ekki 
breyst, segir Dagur. „Ég sagði við 
strákana áður en mótið hófst að við 
ætluðum ekki að taka þátt bara til 
þess eins að vera með. Það þarf 
að hafa fyrir hlutunum og ná ein-
hverjum árangri. Það hefur ekkert 
breyst. Við ætlum ekki að vera far-
þegar í eigin heimalandi.“ - esá

Dagur Sigurðsson hefur náð ótrúlegum árangri með austurríska landsliðið í handbolta:

Ég er gríðarlega stoltur af strákunum

DAGUR SIGURÐSSON Hefur náð frábær-
um árangri með austurríska liðið.

MYND/DIENER/LEENA MANHART

HANDBOLTI Frammistaða íslensku 
varnarinnar og ekki síst Björg-
vins Páls Gústavssonar mark-
varðar gegn Danmörku um helg-
ina verður lengi í minnum höfð. 

Einkum var frammistaða 
Björgvins í síðari hálfleik glæsi-
leg. Hann varði þá alls fjórtán 
skot af þeim 23 sem hann fékk 
á sig sem þýðir að hlutfalls-
mark varsla hans var 61 prósent.

Þetta sést einnig á því að skot-
nýting Dana í seinni hálfleik 
var ekki nema 37,5 prósent – hjá 
Íslandi var hún 66,7 prósent.

Danir skoruðu aðeins níu mörk 
í seinni hálfleik og þar af tvö 
á síðustu tveimur mínútunum 
þegar sigur íslenska liðsins var 
þegar í höfn. - esá

Björgvin í seinni hálfleik:

61 prósent   
markvarsla

BJÖRGVIN PÁLL Var valinn maður leiks-
ins. MYND/DIENER/LEENA MANHART

HANDBOLTI Lars Christiansen 
reyndi að líta á björtu hliðaranar 
eftir sigur Íslands á Danmörku 
um helgina.„Ég vil þó frekar tapa 
tveimur stigum núna en að fara 
alla leið og tapa síðasta leiknum,“ 
sagði Christiansen við Frétta-
blaðið. „Við eigum enn mögu-
leika í mótinu og getum enn gert 
það sem við viljum ef við vinnum 
saman sem lið. Við verðum ein-
faldlega að vinna næstu fimm 
leiki.“

Hann segir íslenska liðinu allir 
vegir færir. „Liðið sýndi í Peking 
hvað það getur og þeir geta farið 
langt. Ef þeir spila áfram eins 
og þeir gerðu gegn okkur er allt 
mögulegt.“ - esá

Lars Christiansen:

Betra að 
tapa núna

HANDBOLTI Austurríkismenn eru 
í sæluvímu eftir árangur sinna 
manna um helgina. 

„Vetrarævintýri,“ sagði í fyrir-
sögn Kurier í umfjöllun blaðsins 
um leikinn. „Besti leikur austur-
ríska landsliðsins frá upphafi,“ 
sagði dálkahöfundurinn Michael 
Gangel í sama blaði.

„Austurríki í handboltahimna-
ríki,“ sagði í fyrirsögn Krone-
blaðsins. “ - esá

Viðbrögð fjölmiðla:

Vetrarævintýri 
í Austurríki

EM Í AUSTURRÍKI
EIRÍKUR STEFÁN ÁSGEIRSSON
skrifar frá Linz
eirikur@frettabladid.is

HANDBOLTI Sigur Íslands á Dan-
mörku um helgina var sérlega 
glæsilegur. Niðurstaðan var fimm 
marka sigur, 27-22, gegn ríkjandi 
Evrópumeisturunum og þar með 
var bundinn fullkominn endir á 
annars afar erfiða viku í Linz.

Íslendingarnir fara nú til Vínar-
borgar með þrjú stig í milliriðla-
keppnina. Aðeins Króatía er með 
fleiri stig en það er eina liðið í allri 
keppninni sem fer inn í milliriðla-
keppnina með fullt hús stiga.

Íslensku landsliðsmennirn-
ir voru, eins og gefur að skilja, í 
sjöunda himni þegar Fréttablað-
ið ræddi við þá eftir leikinn og 
ein hetjan, markvörðurinn Björg-
vin Páll Gústavsson, útskýrði af 
hverju liðið brást svo vel við mót-
lætinu eftir leikina gegn Serbíu og 
Austurríki.

„Það sem hin liðin skortir er að 
þau eru ekki frá Íslandi,“ sagði 
Björgvin sem var valinn maður 
leiksins. Hann varði alls 46 pró-

sent þeirra skota sem hann fékk 
á sig og sérstaklega var frammi-
staða hans í síðari hálfleik stór-
kostleg.

Hann naut góðs af feikisterk-
um varnarleik íslenska liðsins. 
Sverre Jakobsson og Ingimund-
ur Ingimundarson áttu stórleik og 
fengu góðan stuðning frá Alexand-
er Peterssyni, Arnóri Atlasyni og 
fleirum.

„Það virðist henta okkur betur 
að spila gegn sterkari þjóðum,“ 
sagði Ingimundur. „Þetta virðist 
einnig spurning um að ná þess-
um aukakrafti og þá kemur sjálfs-
traustið með. Það varð auðveldara 
að framkvæma hlutina en gegn til 
dæmis Austurríki.“

Það var margt sem kom til í gær. 
En fyrst og fremst vildu strákarn-
ir svara fyrir sig eftir fyrstu tvo 
leikina og ekki síst lækka rostann 
í Dönunum, sagði Ingimundur.

„Þeir eru margir hrokagikkir. 
Þjálfarinn [Ulrik Wilbek] er þeirra 
verstur þó svo hann sé sjálfsagt 
ágætur kall. Það bara kom ekkert 
annað til greina en að vinna þenn-
an leik.“

Sóknarleikurinn var einnig mjög 
góður en sérstaklega var fyrri 
hálfleikur hraður og skemmti-
legur. Það var líka mikið um 
sviptingar. Fyrst kom 7-2 sprett-
ur hjá Íslandi, þá skoruðu Danir 
átta mörk í röð en Ísland svaraði 
með því að skora þrettán af næstu 
sautján mörkum leiksins.

Þegar um 20 mínútur voru eftir 
gáfu Danir allt sitt í verkefnið. Þeir 
reyndu hvað þeir gátu til koma sér 
aftur inn í leikinn en náðu mest að 

minnka muninn í þrjú mörk, 23-
20, þegar tíu mínútur voru eftir. 
Þá löbbuðu þeir dönsku á vegg og 
Ísland skoraði næstu fjögur mörk 
leiksins og tryggði sér sigurinn.

„Þessi vika var alveg hrikalega 
erfið,“ sagði þjálfarinn Guðmund-
ur Guðmundsson eftir leik. „Það 
var sérstök tilfinning að fara svona 
illa að ráði okkar eins og við gerð-
um. Þessi sigur er því með þeim 
stærri hjá mér.“

Allir íslensku strákarnir stóðu 
sig gríðarlega vel í leiknum. Guð-
jón Valur var mjög öflugur í sókn-
inni, sem og Róbert, Alexander, 
Arnór og fleiri. Aron Pálmarsson 
átti lygilega innkomu og skoraði 
fimm glæsileg mörk.

„Ég var fáránlega hungraður,“ 

sagði Aron sem hafði að mestu 
hvílt í fyrstu tveimur leikjunum. 
„Það kom því ekki til greina að 
koma inn á og gera ekki neitt enda 
stærsti leikur sem ég hef spilað.“

Niðurstaðan sem fyrr segir stór-
glæsilegur sigur á frændum okkar 
og fær Björgvin Páll að eiga loka-
orðið: „Danirnir voru skíthrædd-
ir við okkur allan leikinn,“ sagði 
hann. „Við lögðum rosalega vinnu í 
okkar undirbúning og það er mikil 
vinna að baki. Enda kom það svo 
í ljós að við vorum með þá allan 
tímann.“

Hin liðin eru ekki frá Íslandi
Íslenska handboltalandsliðið vann á laugardagskvöldið frækinn sigur á ríkjandi Evrópumeisturum Dana 
á EM í handbolta sem fram fer í Austurríki. Niðurstaðan var fimm marka sigur, 27-22, og tryggði Ísland sér 
með honum sigur í riðlinum og tekur með sér þrjú stig í milliriðil keppninnar.

KJÚKLINGURINN GÓÐUR Hinn 19 ára 
gamli Aron Pálmarsson átti frábæra 
innkomu í leiknum.

MYND/DIENER/LEENA MANHART

GRÍÐARLEGUR FÖGNUÐUR Sverre Andreas Jakobsson átti mergjaðan leik í íslensku vörninni og fagnaði grimmt eftir leik. Landsliðsþjálfarinn Guðmundur Guðmundsson réð 
sér ekki fyrir kæti og stökk í fang leikmanna í leikslok. MYND/DIENER/LEENA MANHART

VÖRN OG MARKVARSLA Björgvin í markinu og þeir Alexander, Ingimundur, Sverre og 
Arnór voru allir magnaðir í að loka á Danina. MYND/DIENER/LEENA MANHART
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AUDDI OG ÞÚ Í BEINNI
SENDU KVEÐJU TIL STRÁKANNA OKKAR
Notaðu vefmyndavélina þína til að hvetja strákana okkar til dáða. Farðu inn 
á ibs.is til að senda þína kveðju og skoða kveðjur annarra. Þú getur líka sent 
textakveðju. Bestu kveðjurnar fá verðlaun. 

FYLGSTU MEÐ AUDDA
Auddi verður í beinni með góðum gestum meðan á leikjum íslenska liðsins 
stendur. Fylgstu með Audda í beinni á ibs.is og sjáðu leikinn frá öðru sjónarhorni. 

FARÐU INN Á 
WWW.IBS.IS OG 

SKEMMTU ÞÉR VEL

ICELANDAIR STYÐUR LANDSLIÐIÐ

N1-deild kvenna:
Fylkir – Valur  14-31
Mörk Fylkis: Sunna María Einarsdóttir 6, Sunna 
Jónsdóttir 3, Hildur Harðardóttir 2, Laufey 
Guðmundsdóttir 1, Elín Helga Jónsdóttir 1, Tinna 
Soffía Traustadóttir 1.
Mörk Vals: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 7, Íris 
Ásta Pétursdóttir 5, Kristín Guðmundsdóttir 4, 
Hrafnhildur Skúladóttir 3, Karólína Gunnarsdóttir 
3, Rebekka Skúladóttir 2, Arndís Erlingsdóttir 2, 
Katrín Andrésdóttir 1, Soffía Rut Gísladóttir 1, 
Berglind Íris Hansdóttir 1, Ágústa Edda Björns-
dóttir 1, Hildigunnur Einarsdóttir 1.
Haukar – Stjarnan  26-22
Mörk Hauka: Hanna Stefánsdóttir 7, Ramune 
Pekarskyte 7, Erna Þráinsdóttir 5, Nína Arn-
finnsdóttir 3, Þórunn Friðriksdóttir 2, Sandra 
Sigurjónsdóttir 1, Ester Óskarsdóttir 1.
Mörk Stjörnunnar: Harpa Sig Eyjólfsdóttir 6, Alina 
Daniela Tamasan 5, Aðalheiður Hreinsdóttir 3, 
Þorgerður Atladóttir 3, Elísabet Gunnarsdóttir 
2, Þórhildur Gunnarsdóttir 2, Jóna Sigríður 
Halldórsdóttir 1.
KA/Þór – Víkingur  30-19
Mörk KA/Þórs: Martha Hermannsdóttir 6, Inga 
Dís Sigurðardóttir 5, Unnur Ómarsdóttir 5, Katrín 
Vilhjálmsdóttir 4, Ásdís Sigurðardóttir 3, Emma 
Havin Sardardóttir 3, Kolbrún Einarsdóttr 2, Aldís 
Mánadóttir 1, Arna Valgerður Erlingsdóttir 1.
Mörk Víkings: Guðríður Ósk Jónsdóttir 6, Jóhanna 
Guðbjörnsdóttir 4, María Karlsdóttir 3, Fríða 
Jónsdóttir 2, Berglind Halldórsdóttir 1, Helga Hall-
dórsdóttir 1, Brynhildur Bolladóttir 1, Alexandra 
Kristjánsdóttir 1.

ÚRSLIT

ENN Á TOPPNUM Anna Úrsula og félagar 
í Val eru óstöðvandi og unnu enn einn 
leikinn um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

IE-deild karla:
Stjarnan-Snæfell    87-93
Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 22, Jovan Zdra-
vevski 20, Kjartan Kjartansson 13, Fannar Helgas. 
12, Magnús Helgas. 11, Guðjón Lárusson 9.
Stig Snæfells: Sean Burton 22, Emil Jóhannsson 
21, Hlynur Bæringsson 19, Sigurður Þorvalds. 18, 
Jón Jónsson 5, Sveinn Davíðs. 5, Páll Helgas. 3.
Hamar-ÍR  102-81
Stig Hamars: Marvin Valdimarsson 29, Oddur 
Ólafsson 26, Andre Dabney 23, Svavar Pálsson 
13, Ragnar Nathanaels. 10, Viðar Hafsteinsson 1.
Stig ÍR: Hreggviður Magnússon 19, Eiríkur 
Önundarson 17, Michael Jefferson 13, Ólafur 
Þórisson 10, Kristinn Jónasson 8, Nemanja Sovic 
7, Steinar Arason 5, Elvar Guðmundsson 2.
Fjölnir-Keflavík   84-103
Stig Fjölnis: Chris Smith 27, Tómas Tómasson 
19, Ægir Steinarsson 13, Sindri Kárason 7, Magni 
Hafsteinsson 7, Sverrir Karlsson 6, Arnþór Guð-
mundsson 3, Jón Sverrisson 2.
Stig Keflavíkur: Gunnar Einarsson 25, Draelon 
Burns 17, Þröstur Jóhannsson 17, Hörður Axel 
Vilhjálmsson 17, Sigurður Þorsteinsson 8, Jón 
Nordal Hafsteinsson 8, Elentínus Margeirsson 5, 
Sverrir Sverrisson 4, Gunnar Stefánsson 2.

EM í handbolta:
Frakkland-Þýskaland   24-22
Spánn-Pólland    26-32
Slóvenía-Tékkland   35-37

ÚRSLIT

HANDBOLTI Frakkar og Pólverjar 
standa ansi vel að vígi í milliriðli 
2 á EM eftir sigra í gær.

Frakkar lögðu Þjóðverja og 
Pólverjar skelltu Spánverjum í 
afar mikilvægum leik.

Fyrir vikið eru Frakkar og 
Pólverjar í efstu sætum riðilsins 
með fimm stig.

Spánverjar eru aftur á móti 
með þrjú stig. Tékkar eru með 
tvö stig eins og Slóvenía eftir að 
hafa unnið afar óvæntan sigur á 
spútnikliði Slóveníu í gær. Þjóð-
verjar hafa eitt stig. - hbg

Milliriðill 2 á EM í handbolta:

Frakkar og 
Pólverjar efstir

KÖRFUBOLTI „Þetta var sætaskipta-
leikur sem við náðum að vinna og 
við erum virkilega stoltir af því,“ 
sagði Ingi Þór Steinþórsson, þjálf-
ari Snæfells, eftir sigur liðsins á 
Stjörnunni í Garðabænum í gær. 
Leikurinn endaði 87-93 og var 
virkilega jafn og spennandi eins 
og búist var við.

„Það er ekki auðvelt að spila 
við Stjörnuna á þeirra heimavelli 
og ég er mjög sáttur við að landa 
sigri, sérstaklega eftir svona rússí-
banaleik. Þeir þrír sem fyrirfram 
eru okkar lykilmenn voru að skila 
góðu framlagi,“ sagði Ingi og var 
þar að tala um Hlyn Bæringsson, 
Sean Burton og Sigurð Þorvalds-
son.

„Að auki sýndi Emil Þór (Jóhann-
esson) hversu megnugur hann er 
og Sveinn Arnar (Davíðsson) kom 
mjög flottur inn. Ég er rosalega 
ánægður með hvernig þeir stigu 
upp.“

Stjörnumenn voru betri á fyrstu 
andartökum leiksins og náðu fljót-
lega ágætri forystu.  Snæfellingar 
fundu betri takt í leik sinn hægt 
og rólega en voru tveimur stigum 
undir eftir fyrsta leikhluta 23-21.

Þeir komust yfir í fyrsta sinn 
þegar rúm mínúta var eftir af 
öðrum leikhluta og fóru til bún-
ingsherbergja með þriggja stiga 
forystu, staðan 43-46 í hálfleik.

Hart var barist í þriðja leikhlut-
anum og liðin skiptust á um að hafa 
forystuna. Heimamenn leiddu með 
sjö stigum fyrir lokafjórðunginn. 
Á lokasprettinum reyndust Snæ-
fellingar  hins vegar sterkari og 
tilraunir Stjörnunnar til að jafna 
í lokin gengu ekki.  Spennan var 
mikil en gestirnir glöddust mikið 
þegar leiktíminn rann út.

Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörn-
unnar, var sammála blaðamanni 
um að spilamennska liðsins hafi 
verið of sveiflukennd. „Við spil-
uðum bara ekki nægilega vel og 
gátum oft gert betur. Það er í raun 
bara furðulegt að við höfum verið 
inni í leiknum allan tímann miðað 
við hvernig við spiluðum,“ sagði 
Teitur en Garðbæingar  hafa nú 

tapað tveimur leikjum í röð.
„Við erum frekar þunnir núna 

og ekki nægilega margir sem hafa 
afrekað eitthvað inni á vellinum. 
Það er að bíta á. Við megum ekki 
við neinum  meiðslum. Þetta er 
mjög erfitt en samt engin afsök-
un fyrir því að við spiluðum ekki 
betur í dag.“ 

 elvargeir@frettabladid.is

Rússíbanaleikur í Ásgarði
Snæfell fór góða ferð í Garðabæinn. Þjálfari Stjörnunnar segir furðulegt að sín-
ir menn hafi verið inn í leiknum allan tímann miðað við spilamennskuna.

BARÁTTA Hlynur Bæringsson og Jovan Zdravevski berjast hér um boltann í Ásgarði í 
gær. Það var hart tekist á eins og sjá má. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



26  25. janúar 2010  MÁNUDAGUR

Enska bikarkeppnin:
Stoke-Arsenal   3-1
1-0 Ricardo Fuller (2.), 1-1 Denilson (42.), 2-1 
Ricardo Fuller (78.), 3-1 Dean Whitehead (86.)
Scunthorpe-Man. City   2-4
0-1 Martin Petrov (3.), 1-1 Paul Hayes (29.), 1-2 
Nedum Onuoha (45.), 1-3 Sylvinho (57.), 2-3 
Dedryck Boyata, sjm (69.), 2-4 Robinho (84.),
Preston-Chelsea   0-2
0-1 Nicolas Anelka (37.), 0-2 Daniel Sturridge 
(47.)
Reading-Burnley   1-0
1-0 Gylfi Þór Sigurðsson (87.).
Tottenham-Leeds United   2-2
1-0 Peter Crouch (42.), 1-1 Jermaine Beckford 
(52.), 2-1 Roman Pavlyuchenko (75.), 2-2 Jerma-
ine Beckford, víti (90.).
Accrington Stanley-Fulham    1-2
0-1 Erik Nevland (21.), 1-1 Darren Kempton (42.), 
1-2 Damien Duff (59.)
Aston Villa-Brighton   3-2
1-0 Nathan Delfouneso (5.), 1-1 Tommy Elphick 
(41.), 2-1 Ashley Young (48.), 3-1 Fabian Delph 
(63.), 3-2 Nicky Forster (90.)
Bolton-Sheff. Utd   2-0
1-0 Grétar Rafn Steinsson (48.), 2-0 Johan 
Elmander (84.)
Cardiff-Leicester   3-2
1-0 Jay Bothroyd (17.), 1-1 Michael Morrison 
(34.), 1-2 Dany N´Guessan (39.), 2-2 Peter Whitt-
ingham (71.), 3-2 Chris Burke (90.).
Derby-Doncaster   1-0
1-0 James McEveley (88.)
Everton-Birmingham   1-2
0-1 Christian Benitez (7.), 0-2 Barry Ferguson 
(40.), 1-2 Leon Osman (56.)
Notts County-Wigan   2-2
1-0 Lee Hughes (26.), 2-0 Ben Davies (41.), 2-1 
Jason Scotland (52.), 2-2 Ben watson (83.)
Portsmouth-Sunderland   2-1
0-1 Darren Bent (15.), 1-1 John Utaka (42.), 2-1 
John Utaka (57.)
Southampton-Ipswich   2-1
1-0 Wayne Thomas (31.), 2-0 Michail Antonio 
(74.), 2-1 Pablo Counago (90.).
WBA-Newcastle   4-2
1-0 Jonas Olsson (17.), 2-0 Graham Dorrans, 
víti (31.), 2-1 Andrew Carroll (62.), 3-1 Graham 
Dorrans, víti (72.), 4-1 Jerome Thomas (76.), 4-2 
Andrew Carroll (90.). 
Wolves-Crystal Palace   1-2
0-1 Alan Lee (3.), 1-1 David Jones (37.), 1-2 
Darren Ambrose (49.)

Enska úrvalsdeildin:
Man. Utd-Hull   4-0
1-0 Wayne Rooney (8.), 2-0 Wayne Rooney (82.), 
3-0 W. Rooney (86.), 4-0 Wayne Rooney (90.).

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Wayne Rooney var hreint 
magnaður á laugardag þegar 
Manchester United vann öruggan 
4-0 sigur á Hull. Hann skoraði öll 
fjögur mörk leiksins og skaut þar 
með Englandsmeisturunum aftur á 
topp ensku úrvalsdeildarinnar en 
Arsenal og Chelsea eru þó skammt 
undan og eiga leiki inni.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég 
skora fjögur mörk í alvöru mót-
sleik. Ég get ekki annað en bros-
að. Allt liðið á þó hrós skilið því 
það lék virkilega vel og menn eru 
að stíga upp. Við skorum nú fleiri 
mörk en við gerðum á síðasta tíma-
bili,“ sagði Rooney eftir leik. Hann 
er nú markahæstur í deildinni með 
19 mörk en á sama tíma í fyrra 
hafði hann skorað 9 mörk.

Mest hefur Rooney skorað 23 
mörk á einu tímabili og stefnir því 
allt í að hann bæti það persónulega 
met. „Þegar Cristiano Ronaldo fór 
vissi ég að ég þyrfti að skora fleiri 
mörk og það hefur tekist. Ég hef 

engar áhyggjur af aukinni pressu 
á mér því það hafa verið gerðar 
miklar kröfur alveg síðan ég skrif-
aði undir hérna.“

Fabio Capello, landsliðsþjálfari 
Englands, hlýtur að gleðjast yfir 
því formi sem Rooney er í enda er 
heimsmeistaramót fram undan í 

sumar. Það er þó ólíklegt að Roon-
ey fái mikla hvíld fram að því móti 
ef mið er tekið af mikilvægi hans 
fyrir Manchester United. „Mér 
finnst ekkert skemmtilegra en 
að spila leiki og alltaf þegar ég er 
beðinn um að spila þá geri ég það. 
Reyndar vil ég líka spila þegar 
Ferguson segist ætla að hvíla mig 
en við verðum að sýna skynsemi,“ 
sagði Rooney.

Hann fékk mikið hrós frá Phil 
Brown, knattspyrnustjóra Hull. 
„Rooney gerði svo sannarlega 
gæfumuninn í þessum leik. Hann 
er klárlega einn allra besti sókn-
armaður í heiminum í dag,“ sagði 
Brown.

Akkilesarhæll Englandsmeistar-
ana í vetur hefur verið varnarleik-
urinn þar sem mikið hefur verið 
um skakkaföll en Rio Ferdinand er 
kominn af meiðslalistanum og lék 
gegn Hull. Um næstu helgi verð-
ur heldur betur risaslagur þegar 
United heimsækir Arsenal. - egm

Englandsmeistararnir í Manchester United slátruðu Hull í eina leik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni: 

Wayne Rooney héldu engin bönd gegn Hull

ALDREI BETRI  Wayne Rooney hefur átt frábært tímabil með Manchester United.
NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hinn ungi Gylfi Þór Sig-
urðsson er heldur betur sjóðheit-
ur þessa dagana. Hann skoraði 
laglegt sigurmark fyrir Reading 
gegn Burnley í bikarnum á laug-
ardag. Markið kom seint í leiknum 
og tryggði Reading sæti í næstu 
umferð keppninnar.

„Það var gaman að vinna þenn-
an leik, það kom seint en það er 
bara betra. Völlurinn okkar er 
ekki upp á sitt besta núna og það 
var ekki mikið um flottan fótbolta. 
Þetta var opinn leikur og gat dottið 
báðum megin. Það var algjör snilld 
að klára þetta í lokin,“ sagði Gylfi, 
þreyttur en glaður, við Fréttablað-
ið.

Gylfi fékk mikið hrós frá knatt-
spyrnustjóra Reading, Brian 
McDermott. „Hann var búinn að fá 
tvö önnur færi áður en hann skor-
aði. Þessi afgreiðsla hjá honum 
var fyrsta flokks. Þetta er það 
sem hann getur strákurinn,” sagði 
McDermott en Gylfi hefur slegið 
í gegn á sínu fyrsta tímabili með 
aðalliði Reading.

„Við höfum verið að bíða eftir 
því að hann væri klár í aðalliðið en 
hann hefur verið hjá okkur nánast 
síðan hann var 13 ára. Hann er að 
stækka og hefur mikla og sterka 
nærveru, sérstaklega eftir að hann 
skoraði gegn Liverpool. Hann er 
þrátt fyrir það mjög jarðbundinn 
strákur.”

Fyrir stuttu tryggði Gylfi fram-
lengingu gegn Liverpool þegar 
hann skoraði ískaldur úr víta-
spyrnu í uppbótartíma. Reading 
tryggði sér síðan sigur í framleng-
ingu. „Sjálfstraustið er frekar hátt 
eins og er. Það gaf manni aukinn 
kraft að ná að vinna Liverpool og 
það á Anfield,“ sagði Gylfi.

„Ég hef alltaf verið duglegur 
að reyna að skora. Ég er sókn-
ar-miðjumaður og var framherji 

þegar ég var yngri. Maður reynir 
að skora eins mörg mörk og maður 
getur.“

Hann var tæpur fyrir leikinn á 
laugardag vegna meiðsla en gat 
spilað og fór á kostum. „Ég missti 
af leik gegn Nottingham Forest í 
síðustu viku þar sem ég meidd-
ist aðeins gegn Liverpool. Þetta 
er orðið skárra núna og ég fann 
ekkert fyrir þessu í leiknum gegn 
Burnley, bara aðeins eftir hann.“

Gylfi hefur spilað miklu meira 
á tímabilinu en hann bjóst sjálf-
ur við. „Ég var lánaður í fyrra til 
Shrewsbury og svo til Crewe. Ég 
vissi ekki hversu mikið ég fengi að 
spila, það var nýr þjálfari í byrjun 

tímabils. Það var því erfitt að setja 
sér einhver markmið því maður 
vissi ekki hve mikið maður fengi 
að spila. Þetta hefur verið fram-
ar öllum væntingum,“ sagði Gylfi 
sem segir það hafa gert sér gott að 
vera lánaður í neðri deildir.

„Sérstaklega þegar ég fór til 
Crewe. Ég var aðeins lengur þar 
og fékk að kynnast tilfinningunni 
að spila í hverri viku. Ég græddi 
mikið á því og það var gaman að 
vinna með Guðjóni Þórðarsyni þar, 
hann er mjög góður þjálfari. Það 
skilaði mér miklu.“

Gylfi hefur vakið mikla athygli 
og verið orðaður við úrvalsdeildar-
lið. „Ég hef heyrt einhvern orðróm 

en ég er ekkert að spá í honum. Ég 
er nýkominn í liðið hér og búinn að 
standa mig ágætlega. Ég ætla að 
klára tímabilið hér en maður veit 
aldrei hvað gerist,“ sagði Gylfi en 
þrátt fyrir bikarævintýri Reading 
hefur liðinu ekki gengið nægilega 
vel í ensku 1. deildinni og er sem 
stendur í fallsæti.

„Þetta lítur ekki nægilega vel út 
í augnablikinu. Við eigum erfiðan 
útileik á þriðjudag gegn Sheffield 
United en svo koma leikir gegn 
liðum sem eru í neðri helmingnum. 
Við verðum að ná góðum árangri 
í þeim leikjum ef við ætlum ekki 
að vera í einhverju basli í lokin,“ 
sagði Gylfi. elvargeir@frettabladid.is

Sjálfstraustið er mjög gott hjá mér
Gylfi Þór Sigurðsson heldur áfram að vekja athygli á Englandi. Hann skaut Reading áfram í bikarnum um 
helgina þegar liðið lagði úrvalsdeildarlið Burnley. Gylfi hefur farið á kostum í síðustu leikjum Reading.

VEL KLÁRAÐ Gylfi Þór Sigurðsson var hetja Reading gegn Burnley á laugardaginn þegar hann skoraði laglegt sigurmark.
NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Breska blaðið The 
Mirror greindi frá því í gær að 
Eiður Smári Guðjohnsen hafi 
hafnað því að ganga til liðs við 
Liverpool og sé á leið í West Ham. 
Sagt er að nánast sé frágengið að 
Eiður verði lánaður út tímabilið 
frá franska liðinu Mónakó.

Eiður þekkir Gianfranco Zola, 
knattspyrnustjóra West Ham, vel 
en þeir léku saman hjá Chelsea 
á sínum tíma. Samkvæmt The 
Mirror fór Eiður í viðræður við 
Lundúnaliðið. Liverpool gerði 
svo tilraun á síðustu stundu til að 
krækja í hann en án árangurs.

 - egm

Eiður líklega til West Ham:

Sagði Eiður nei 
við Liverpool?

TIL WEST HAM Talið er að Eiður Smári 
verði lánaður frá Mónakó.

NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Sepp Blatter, forseti 
FIFA, hefur gefið í skyn að sam-
bandið gæti heimilað notkun 
á myndbandsupptökum til að 
aðstoða dómara við að taka rétt-
ar ákvarðanir. Fundað verður um 
málið í mars.

Blatter hefur áður talað um 
að þessi tækninotkun gæti eyði-
lagt flæði leiksins. „Ef tæknin er 
að þróast þá er ég til í að skoða 
þetta,“ sagði Blatter en hann 
segir þó ljóst að þetta verði ekki 
komið í gagnið fyrir heimsmeist-
aramótið í sumar. - egm

Dómarar gætu fengið hjálp: 

Fundað um 
tækninotkun

FÓTBOLTI Stoke og Man. City kom-
ust áfram í enska bikarnum í gær. 
Man. City vann Scunthorpe en 
Stoke vann heimasigur á ungu liði 
Arsenal. Arsene Wenger, stjóri 
Arsenal, viðurkenndi að ungu 
strákarnir hefði lítið átt í líkam-
legan styrk leikmanna Stoke.

„Þessi leikur snerist meira um 
líkamlegan styrk en tækni. Þeir 
voru sterkari en við þar enda ein-
faldur leikur. Mínir ungu leikmenn 
réðu ekki við þennan slag,“ sagði 
Wenger súr en Ricardo Fuller 
skoraði tvö mörk í leiknum.

„Ég sé samt ekki eftir því að 
hafa valið þetta lið í þennan leik, 
ég gat í raun ekki annað. Það eru 

tíu leikmenn meiddir og erfiðir 
leikir fram undan. Það er augljóst 
að við getum ekki spilað á sömu ell-
efu mönnunum í öllum leikjum.“

Tony Pulis, stjóri Stoke, var 
að vonum himinlifandi með sína 
menn í leiknum. 

„Strákarnir sýndu mikinn bar-
áttuanda í þessum leik. Það skipti 
okkur engu hver spilaði fyrir þá, 
þeir verða alltaf með klassalið. 
Það að Arsene hafi sagt að við 
hefðum verið hættulegir í leiknum 
er hrós að mínu mati. Ég þarf ekki 
meira,“ sagði Pulis kátur en hann 
vildi ekki að leiknum lyktaði með 
jafntefli enda margir leikir fram 
undan.   - hbg

Tveir leikir fóru fram í ensku bikarkeppninni í gær:

Stoke lagði Arsenal

SJÓÐHEITUR Ricardo Fuller skoraði tvö góð mörk fyrir Stoke í gær. Hann fagnar hér 
öðru þeirra.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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20.00 Mystery Men   STÖÐ 2 BÍÓ

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.10 Glee   STÖÐ 2

21.00 The Prisoner   SKJÁREINN

21.50 Cold Case   STÖÐ 2 EXTRA

22.55 Trúður   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

13.30 Söngvakeppni Sjónvarpsins  (e)

14.40 EM-stofa  Hitað upp fyrir leik á EM 
í handbolta karla

15.00 EM í handbolta  Bein útsending 
frá leik í milliriðli á EM í handbolta karla í 
Austurríki.

16.30 Táknmálsfréttir

16.40 EM-stofa  Hitað upp fyrir leik á EM 
í handbolta karla

17.00 EM í handbolta  Bein útsending 
frá leik í milliriðli á EM í handbolta karla í 
Austurríki.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Stephen Fry í Ameríku  (Stephen 
Fry in America: Nýr heimur) (1:6) 

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) (5:18) 
Bandarísk spennuþáttaröð. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 EM-kvöld  Fjallað um leiki í úrslita-
keppni EM í handbolta.

22.55 Trúður  (Klovn VI) (5:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um rugludallana Frank og 
Casper. 

23.25 Aðþrengdar eiginkonur  (e)

00.10 Kastljós  (e)

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

00.55 EM í handbolta  (e)

02.10 Dagskrárlok

06.10 Mystery Men 

08.10 The Truth About Love 

10.00 French Kiss 

12.00 Cats & Dogs

14.00 The Truth About Love 

16.00 French Kiss 

18.00 Cats & Dogs

20.00 Mystery Men Gamanmynd um 
hóp lánlítilla ofurhetja. Aðalhlutverk: Ben Still-
er, William H. Macy, Janeane Garofalo og 
Hank Azaria.

22.00 Billy Bathgate 

00.00 Detention 

02.00 An Unfinished Life 

04.00 Billy Bathgate 

06.00 The Queen 

07.00 Scunthorpe - Man. City Útsend-
ing frá leik í ensku bikarkeppninni.

17.10 Stoke - Arsenal Útsending frá leik  
í ensku bikarkeppninni.

18.50 Real Madrid - Malaga Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

20.30 Ensku bikarmörkin 2010 Farið 
yfir allar viðureignir umferðarinnar í ensku 
bikarkeppninni í knattspyrnu.

21.00 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. 

22.00 Bestu leikirnir: Fylkir - ÍA 
20.08.06 Það var boðið upp á sannkallaðan 
hörkuleik á Fylkisvelli þann 20. ágúst 2006 
þegar Skagamenn komu í heimsókn með 
sína vösku sveit. Bæði lið höfðu valdið von-
brigðum þetta sumarið og sátu bæði í neðri 
hluta deildarinnar þegar kom að þessum leik.

22.30 Champions Invitational Sýnt frá 
World Series of Poker 2009 en þangað voru 
mættir til leiks allir bestu og snjöllustu póker-
spilarar heims.

23.20 Reading - Burnley Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

17.15 Premier League World 2009/10 
Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum  
hliðum.

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

18.45 PL Classic Matches  Arsenal - 
Chelsea, 1996. 

19.15 Arsenal - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjun-
um skoðað gaumgæfilega.

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

22.30 West Ham - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

17.15 7th Heaven  (6:22) Bandarísk ungl-
ingasería þar sem Camden-fjölskyldunni er 
fylgt í gegnum súrt og sætt en hjónakornin 
Eric og Annie eru með fullt hús af börnum 
og hafa í mörg horn að líta. 

18.00 Dr. Phil 

18.45 Survivor  (12:16) (e)

19.30 Fréttir  Fréttir og veður frá frétta-
stofu Morgunblaðsins. 

19.45 King of Queens  (19:25) (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (13:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir versta veitingastað sem hann hefur séð. 
Kokkurinn er klikkaður, maturinn er óætur 
og eigendurnir eru á beinni leið á hausinn.

21.00 The Prisoner  (4:6) Glæný þátta-
röð með Ian McKellen og Jim Caviezel í 
aðal hlutverkum. Þættirnir fjalla um mann 
sem er fastur í undarlegum bæ í miðri eyði-
mörk og man ekki hvernig hann komst 
þangað. Bæjarbúar hafa enga vitneskju um 
veröldina fyrir utan bæinn en þeir sem leita 
sannleikans eru í bráðri hættu. 

21.50 CSI: New York  (20:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Maður er skotinn til bana í tómu leik-
húsi og Stella áttar sig á því að vettvangur 
glæpsins lítur kunnuglega út. Idol-stjarnan 
Katherine McPhee leikur gestahlutverk.

22.40 The Jay Leno Show 

23.25 Dexter  (4:12) (e)

00.25 Fréttir  (e)

00.40 King of Queens  (19:25) (e)

01.05 Pepsi MAX tónlist

Það er einhver upplausn og ófullnægja í sálarlífi þjóðarinnar – leyfi 
ég mér að taka svo tilgerðarlega til orða. Það er þessi yfirþyrmandi 
grunur um að það sé ekki búið að gera upp alla lausu endana, að öll 
kurlin séu ekki komin til grafar, að uppgjörið hafi ekki enn farið fram, 
sem nagar landsmenn. Hvers vegna hefur enginn sætt ábyrgð enn 
þá? Hvers vegna hefur ekki hræða verið handtekin í sambandi við 
hrunið mikla?
Þetta er alltaf miklu einfaldara í bíói eða í sjónvarpinu. Þar fer 
aldrei á milli máli hverjir eru vondu karlarnir og hverjir eru 
góðu karlarnir. Vondu karlarnir eru samviskulaust pakk, sem 
hugsar ekki um annað en að græða peninga. Þótt það sé 
naumt þá vinna góðu karlarnir í 99 prósent tilvika í skáld-
skap. Vondu karlarnir þurfa alltaf að sæta ábyrgð í lokin 
í þykjustuheimum. Annaðhvort farast þeir á hroðalegan 
hátt eða eru teymdir burt í járnum. Í steininum geta þeir 
svo dúsað og hugsað sinn gang næstu áratugina.

Í alvöruheimum gerist ekki neitt. Allavega ekki á 
Íslandi. Hvar eru handjárnin og málsóknirnar á hendur 

alvöru glæpamönnum? Kemur kannski aldrei sá dagur að maður 
geti sagt: Jæja, mikið var að þetta lið fékk það sem það á skilið? Eru 
kannski engir vondu karlar? 

Ég veit það ekki. Ég bara hreinlega veit það ekki. DV er búið að 
moka skít mánuðum saman og alls konar skítapakk virðist dregið 
fram á síðum blaðsins. Ég er vinnandi maður og hreinlega nenni ekki 

að setja mig inn í þetta allt svo DV er orðið eins og hvert annað 
suð fyrir augunum á manni að þessu leyti. Þeir eru samt 

ábyggilega að gera góða hluti.
Ég vona innilega að þegar, og ef réttlætið nær fram að 

ganga á Íslandi, verði það sett fram á álíka einfaldan hátt 
og í sjónvarpsþáttum. Nokkurn veginn svona: „Þessi og 
þessi eru vondu karlarnir og hrunið er þeim að kenna. Nú 
taka þeir út sína refsingu.“ Þá fyrst verður maður kannski 

sáttur við að borga og borga upp í hrunagatið mikla.

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI VILL UPPGJÖRIÐ Á EINFÖLDU MÁLI

Hverjir eru vondu karlarnir?

SVARTHÖFÐI Í STAR WARS Enginn vafi leikur á að 
hann er vondur.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Kalli litli kanína og vinir og Krakkarn-
ir 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 (20:25) 

11.00 Ghost Whisperer (58:62) 

11.45 60 mínútur 

12.35 Nágrannar 

13.00 Coming to America 

15.10 ET Weekend 

15.55 Barnatími Stöðvar 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 (4:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (18:25) 

19.45 Two and a Half Men (9:24) 
Charlie er orðinn langþreyttur á sníkjudýrinu 
bróður sínum og lætur hann heyra það þegar 
þeir fara saman á tvöfalt stefnumót.

20.10 Glee (13:22) Gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla þar sem metnað-
arfullur kennari og fyrrverandi nemandi skól-
ans ákveða að setja aftur saman sönghóp 
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í 
sönghópakeppnum á árum áður. 

20.55 American Idol (3:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar.

21.40 American Idol (4:43) 

22.25 K-Ville (9:11) Sakamálaþættir um 
félagana Marlin og Trevor sem eru afar ólík-
ir en vinna vel saman og beita jafnan óhefð-
bundnum aðferðum.

23.10 Hung (3:10) 

23.40 Five Days (3:5) 

00.40 Coming to America 

02.35 Glee (13:22) 

03.20 ET Weekend 

04.05 Oprah 

04.50 Friends (4:24) 

05.15 The Simpsons (18:25) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

20.00 Upp úr öskustónni  Guðjón Berg-
mann um ráð til að sleppa úr kreppu. Gest-
ur dagsins Breki Karlsson um fjármálalæsi.

20.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon matreiðslumeistari heimsæk-
ir eldhúsið í Veisluturninum og fylgist með 
meistarakokkum elda ljúffenga rétti. 

21.00 Frumkvöðlar  Elínóra Inga ræðir við 
Matthildi Gregersdóttur um Lausnir 2010.

21.30 Í nærveru sálar  Kolbrún Baldurs-
dóttir sálfræðingur opnar nýjar víddir.

> William H. Macy 
„Ég vil að áhorfandinn finni 
fyrir einhverju. En samt 
einhverju öðru en leiða eða 
áhugaleysi.“ 
Macy fer með hlutverk Mok-
arans (Shoveler) í myndinni 
Mystery Men sem Stöð 2 Bíó 
sýnir í kvöld kl. 20.00.

▼

▼

▼

▼

Námskeið                                                 vorið 2010
Gítarnámskeið fyrir byrjendur

Allir aldurshópar / 50 mín. á viku í 12 vikur.

Gítarnámskeið fyrir lengra komna

Allir aldurshópar / 30 mín á viku í 12 vikur 

Einkatímar 

Þeir sem hafa verið áður 
hjá okkur fá kennslu 

við hæfi miðað við framfarir.

Söngur og framkoma

14 ára og eldri / 1 klst. á viku í 10 vikur.

Söngur og framkoma - framhald

14 ára og eldri / 1 klst. á viku í 10 vikur.

Kennarar: Margrét Eir, Erna Hrönn
og Heiða Ólafsdóttir

Upptöku- og útsetninganámskeið 

Tónvinnslunámskeiðið hefst í febrúar.

Farið verður í ProTools 101 og ProTools 110.

Prufuupptökugerð (demo) í Midi-umhverfi ProTools 

og forritin Reason og Melodine kynnt. 

Upptökur á frumsömdu lagi í hljóðveri með 

hljóðfæraleikurum. 

Masterclass í hljóðblöndun í ProTools

(EQ, Compressors, Reverb, Delay, Chorus, o.fl.)

Tónvinnsluskólinn er aðili 
að frístundakortakerfi 

Reykjavíkurborgar

Þorvaldur         -          VignirSponsored Digidesign School

Nánari upplýsingar og skráning á slóðinni www.tonvinnsluskoli.is eða í síma 5349090

Erna Hrönn   -  Margrét Eir
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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

12.00 After You‘ve Gone 12.30 Blackadder The 
Third 13.00 My Hero 13.30 Robin Hood 14.15 
Robin Hood 15.00 Sensitive Skin 15.30 Dalziel 
and Pascoe 16.20 The Innocence Project 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 After 
You‘ve Gone 22.40 Blackadder The Third 23.10 My 
Hero 23.40 The Fixer 

12.20 Seinfeld 13.00 Det svenske svigt 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 Inspector 
Morse 22.45 OBS 22.50 Så er der pakket 23.20 
Boogie Mix 

12.10 Berulfsens konspirasjoner 12.40 Med hjartet 
på rette staden 13.30 E6 - en reise gjennom 
nordmenns hverdag 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 Honningfellen 21.30 
Rodt, hvitt og skrått 22.00 Kveldsnytt 22.15 Poirot 

12.30 Stjärnorna på slottet 13.35 Idel ädel adel 
15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 15.55 
Kamrat Sverige 16.25 Teatersupén 16.55 Sportnytt 
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala 
nyheter 17.15 Fråga doktorn 18.00 Kulturnyheterna 
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-
ekonomi 19.00 Guldbaggen 2010 21.00 Världens 
undergång 21.55 Barnet 23.30 Världens fester 
00.25 Istället för Sommar 

17.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir 
af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á ólík-
um sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar 
upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 E.R. (4:22) 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 (16:22) 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. (4:22)

20.30 Seinfeld (16:22)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Cold Case (4:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga 
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau 
halda áfram að upplýsa sakamál sem stung-
ið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakass-
ann.

22.35 The Mentalist (9:23) 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 Twenty Four (1:24) Áttunda serían 
af spennuþættinum Twenty Four um leyni-
þjónustumanninum Jack Bauer sem þráir 
nú ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé. 
Þegar neyðarástand skapast í New York renna 
þau áform út í sandinn.

00.10 Sjáðu 

00.35 Fréttir Stöðvar 2 

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

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

Níunda þáttaröð þessa vinsæla 
skemmtiþáttar. Draumar átta söngv-
ara hafa ræst og allir hafa slegið í 
gegn, selt milljónir platna, bætt met 
og sungið sig inn í hjörtu heims-
byggðarinnar. 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

Nýr heimildarþáttur þar sem breski 
leikarinn og fjölfræðingurinn Stephen 
Fry ferðast um Bandaríkin. Hann ferð-
ast um öll fimmtíu fylkin í Lundúna-
leigubíl, heilsar upp á fólk og skoðar 
sögufræga staði og fleira forvitnilegt 
sem fyrir augu ber. Í 
fyrsta þættinum fer 
Stephen Fry um 
Nýja-England og 
hittir m.a. fram-
bjóðendur í New 
Hampshire, 
nornir í Salem, 
kafbátamenn 
í Connecticut 
og sam-
kvæmisljón 
á Rhode 
Island.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Stephen Fry í Ameríku

Sjónvarpið kl. 20.10

▼

ALLT UM EM 2010 
Í HANDBOLTA Á 

» VEF TV EM 2010 Í SAMSTARFI VIÐ ICELANDAIR
» SÉRFRÆÐINGAR SPÁ Í SPILIN
» HANDBOLTABLOGG
» BEINAR LÝSINGAR FRÁ LEIKJUM ÍSLANDS
» GETRAUNALEIKUR BETSSON OG VÍSIR.IS

...ég sá það á visir.is



30  25. janúar 2010  MÁNUDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. verð, 6. einnig, 8. tæki, 9. hljóð 
rjúpunar, 11. þessi, 12. kárna, 14. 
öngla, 16. tveir eins, 17. varkárni, 18. 
skordýr, 20. fíngerð líkamshár, 21. 
bylta.

LÓÐRÉTT
1. plan, 3. ólæti, 4. matjurt, 5. ská-
halli, 7. sveppur, 10. krass, 13. nægi-
legt, 15. frumeind, 16. upphrópun, 
19. fæddi.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. þarf, 6. og, 8. tól, 9. rop, 
11. sá, 12. grána, 14. króka, 16. úú, 
17. gát, 18. fló, 20. ló, 21. fall. 

LÓÐRÉTT: 1. torg, 3. at, 4. rósakál, 5. 
flá, 7. gorkúla, 10. pár, 13. nóg, 15. 
atóm, 16. úff, 19. ól. 

HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Hann hefur alltaf haft nóg 
fyrir stafni og er varla búinn 
að klára eitt þegar hann er 
byrjaður á því næsta. Ég hlusta 
oft á Kanann fyrri part dags 
en ég verð að viðurkenna að ég 
vakna sjaldan nógu snemma til 
að ná að hlusta á þáttinn hans 
Einars!“

Klara Sæland er húsmóðir í sveit og 
móðir athafnamannsins Einars Bárðar-
sonar. Hann spilaði nýju Eurovisionlögin 
á Kananum í óþökk RÚV.

„Ég væri alveg til í að bjóða þeim 
til okkar,“ segir Maríanna Þórð-
ardóttir sem þjálfar klappstýru-
lið á Kjalarnesinu. Nýlega greindi 
Fréttablaðið frá öðru klappstýru-
liði í Vík í Mýrdal og aðspurð seg-
ist Maríanna endilega vilja hitta 
það, enda um einu klappstýruliðin 
að ræða hér á landi að því er hún 
kemst næst.

Áhugann á klappstýruliðum 
fékk hin tvítuga Maríanna þegar 
hún bjó í Danmörku og æfði með 
einu slíku. Sumarið 2007 byrjaði 
hún að þjálfa íslenskar klappstýr-
ur og í fyrsta hópnum hennar voru 
sextán stelpur á aldrinum 11 til 15 
ára. Þær æfðu í sex vikur og héldu 
sýningu á Kjalarnesi, þar sem 
Maríanna býr, og á fótboltaleik í 
Mosfellsbæ. Einnig sýndu þær á 
vorsýningum UMFK. 

Á síðasta ári ferðaðist Maríanna 
til Ekvador þar sem hún æfði í 
einn mánuð með klappstýrulið-
inu í Latacunga, sem er jafn-
framt Ameríkumeistari. Liðið fór 
á heimsmeistaramót klappstýra 
sem var haldið í Þýskalandi í nóv-
ember og stóð sig mjög vel. „Þetta 
var rosagaman og ég gæti alveg 
hugsað mér að prófa þetta aftur,“ 
segir Maríanna um lífsreynsluna í 
Ekvador. Hún fékk að æfa með lið-
inu eftir að hún komst í kynni við 
skiptinema frá Ekvador hér á landi 
sem þekkti þjálfarann.

Eftir að Maríanna kom heim 
hélt hún áfram klappstýruþjálfun 
sinni á Kjalarnesi. Liðið er nú skip-
að átta stúlkum, eða þeim Petru, 
Lindu, Rakel, Thelmu Ósk, Theu, 
Karitas, Birtu og Katrínu. Þær 
æfa tvisvar í viku, tvo klukkutíma 
í senn og sumar þeirra hafa verið 
undir stjórn Maríönnu frá byrj-
un. „Allar stelpurnar hafa tekið 
gríðarlegum framförum og eru 
rosalega duglegar,“ segir hún. Í 

nóvember síðastliðnum tóku þær 
þátt í danssýningu sem Háskóli 
Íslands hélt á Laugarvatni í sam-
starfi við grunnskólana á Laugar-
vatni, Minni-Borg og í Reykholti. 
Um fimm hundruð manns voru á 
svæðinu og fengu stúlkurnar mjög 
góðar undirtektir frá áhorfendum 
sem kunnu vel að meta þessa nýj-
ung í íþrótta- og dansmenningu 
Íslendinga. „Þetta gekk mjög vel 
hjá þeim. Þetta var fyrsta stóra 
sýningin þeirra og þær voru svolít-
ið stressaðar en aðalmálið fannst 
mér að hafa gaman,“ segir klapp-
stýruþjálfarinn knái. 

 freyr@frettabladid.is

MARÍANNA ÞÓRÐARDÓTTIR:  STELPURNAR ERU ROSALEGA DUGLEGAR

Klappstýrulið frá Kjalar-
nesi vekur mikla athygli

DUGLEGAR KLAPPSTÝRUR Klappstýrurnar frá Kjalarnesi eru átta talsins og hafa vakið 
mikla athygli fyrir frammistöðu sína.

MARÍANNA ÞÓRÐARDÓTTIR Maríanna 
fékk áhuga á klappstýruliðum þegar hún 
bjó í Danmörku.

„Karlinn kom og söng þetta í „one-take“. Það er ekk-
ert vesen á gamla,“ segir Hlynur Benediktsson í 
hljómsveitinni Mono. Sveitin hefur gert nýja „aðeins 
rokkaðri“ útgáfu af gamla Hemma laginu „Út á gólf-
ið“ og fékk Hemma sjálfan til að syngja með. Lagið 
verður á fyrstu plötu Mono sem kemur út í mars og 
heitir einfaldlega Partý.

„Þarna verða eintóm íslensk partý-lög og við 
fáum marga góða gesti með okkur. Hemmalagið er 
það fyrsta sem fer í spilun, en þarna eru líka menn 
eins og Magni, Gunni Óla og Sjonni Brink. Svo kom 
Árni Johnsen og söng eitt lag. Hann valdi „Ég veit 
þú kemur í kvöld til mín“ og leysti það með glans. 
Svo eru nokkrir gestir í viðbót sem við viljum ekki 
segja frá alveg strax. Við viljum eiga nokkur tromp 
uppi í erminni.“

Mono hefur starfað í rúmt ár og meðlimirnir eru 
að upplagi frá Norðfirði þó þeir búi allir í bænum 
núna. Þetta er ballband fyrst og fremst og hefur 
spilað út um víðan völl. Það er alltaf stuð á böllun-
um og Hlynur segir að hljómsveitin sé komin með 
nóg af íslenska kreppuþunglyndinu.

„Við erum að koma með jákvæðnina inn, en það 
eru kannski ekki allir tilbúnir til þess því það eru 
allir í sorgarferlinu miðju. Maður er eiginlega skot-
inn niður á færi ef maður reynir að vera brosandi 

og jákvæður. Þessi partýplata er hugsuð sem okkar 
leið til að bjarga geði landans. Við eigum svo frum-
samin lög líka en við komum bara með þau seinna.“ 

  - drg

Stuð í miðju sorgarferli

INN MEÐ JÁKVÆÐNINA Hljómsveitin Mono og Hemmi Gunn: 
Bjarni, Hlynur, Hemmi og Þorlákur. Monomennina Magnús og 
Þorlák vantar á myndina.

„Þetta er annað myndbandið sem 
við gerum með Editors og það 
fer vel á með okkur,“ segir Siggi 
Kinski.

Leikstjórarnir Siggi Kinski og 
Stefán Árni gerðu nýverið mynd-
band við lagið You Don‘t Know 
Love með bresku hljómsveitinni 
Editors. Lagið er á þriðju plötu 
hljómsveitarinnar, en hún er gríð-
arlega vinsæl í Evrópu og platan 
fór beint í fyrsta sæti breska vin-
sældarlistans. Var þetta í annað 
skipti sem hljómsveitin leitaði 
til félaganna, en fyrir tveimur 
árum gerðu þeir myndband við 
lagið Smokers Outside the Hospi-
tal Door, af plötunni An End has 
a Start.    

„Við skutum fyrsta mynd-
bandið með þeim í Prag. Það var 
frábær reynsla fyrir alla og allir 

voru mjög ánægðir með mynd-
bandið,“ segir Siggi. „Þeir töluðu 

við okkur aftur núna  – og við töl-
uðum reyndar um að gera næsta 
myndband með þeim líka. Það er 
ekki komin dagsetning á það. Það 
verður kannski gert eitt myndband 
í viðbót af þessari plötu.“

Siggi Kinski og Stefán Árni 
hafa áður gert myndband með 
hljómsveitum á borð við Placebo, 
Snow Patrol og Sigur Rós. Siggi er 
ánægður með samstarfið við Edit-
ors og segir meðlimi hljómsveit-
arinnar listrænni en marga grun-
ar. „Við náum að tengja mjög vel 
saman og þetta er rosalega fínir 
strákar,“ segir hann. „Þeir hafa 
gaman að því að teygja þennan 
miðil sem tónlistarmyndbandið er 
og hafa gaman af listrænum hlut-
um.“  - afb

Gerðu annað myndband með Editors

BEINT Á TOPPINN Nýjasta plata Editors fór beint á toppinn í Bretlandi. Árni og Kinski 
hafa nú unnið tvö myndbönd með hljómsveitinni og eru hér við tökur.

Siggi og félagar í Hjálmum fengu 
platínuplötur í föstudaginn, enda 
búnir að selja plötuna IV í tæplega 
12 þúsund eintökum. Bandið er 
byrjað að taka upp næstu plötu 
og þar kveður við svokallaðan 
„dub“-tón. Nýju lögin eru ósungin, 
heillöng, tilraunakennd og tekin 
upp á lélegasta dótið í stúdíóinu 
því „dub“ má ekki hljóma 
vel. Mikael Svensson, 
fyrrverandi meðlim-
ur Hjálma sem 
nú spilar með 
sænsku söng-
konunni Lykke Li, 
tekur þátt í upp-
tökunum og hann 
spilaði einnig með 
bandinu á tónleik-
um á Rósenberg 
um helgina.

Umboðsskrifstofan Prime og 
söngkonan Hafdís Huld 

hafa gert samning um 
að Prime sjái hér 
eftir um hennar mál 
á Íslandi. þetta þykir 
þeim hjá Prime enn 
ein rósin í hnappagat 

umboðsskrifstofunnar, 
en hún er þegar með 
fólk eins og Bubba, KK, 
Ellen Kristjánsdóttur 
og Pétur Jóhann á 

sínum snærum. Af Hafdísi er það 
annars að frétta að í gær spilaði 
hún í frönsku borginni Cannes á 
Midem-ráðstefnunni ásamt fleiri 
efnilegum tónlistarmönnum víðs-
vegar að úr heiminum.

Kvikmyndaframleiðandinn og 
leikstjórinn Kristófer Dignus er 
byrjaður að skrifa handritið að 
kvikmyndinni sem verður gerð 
eftir draugabók Gerðar Kristn-
ýjar, Garðinum. Kristófer er 
ekki ókunnur handrita-
skrifum því hann hefur 
meðal annars skrifað 
handritið að sjónvarps-
þáttaröðinni Fólkið 
í blokkinni sem 
enn á eftir að 
sýna. - drg/fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8. 

 1. 7.300 milljarðar króna.

 2. Fimm.

 3. Við Fischersund 3. 



TTTTRRTRRANSTRA STRANSTRANSTRANSANSANSANSN --NTRANS--RTRANS-NS-T NS-NNTRANS-TRANSRANSRAN -TRANRANRANSNSNSNSNT SNNSNTTR NSRANS-TRTRANNS-NTRANRANTRANS-S-NS--S-S-SSSNSRANSANSANSSRANTRANNSTRANSTTRANSATRANSTRRANSTRAT AARANSRARRAARRRARTTRANS-R STR NANR STRANRANSSR NSTRANSS-TR NRANS-RTRTRTRANS-TRANS-NNNSANSTRANTRATRTRTRARRTRRRARTRTRTRTTTRANS-SSNSSNSSNS-NSNSSRANRANSTRANSTRANSTRANSTRANS-NS--NS-NSNSRANSRANSNANRARANSRANTRANSRANSTRANSRANTRANSTRANT

18.–26. jan.
10 bitar
Stór af 
frönskum
2 l Pepsi

HAFNARFIRÐI - KÓPAVOGI - REYKJAVÍK - SELFOSSI - REYKJANESBÆ - MOSFELLSBÆ - FOSSVOGI

www.kfc.is

BETRA 
BRAGÐ Í

ÁR

PIPA
R\TBW

A
 •

 SÍA
 •

 100241



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

Mest lesið

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Fréttablaðið er með 143% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í ágúst 2009 – október 2009.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

71,4%

29,3%

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  
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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.

ÚTSALA 
HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá5.915 kr.
SÆNGURFÖT

30%
AFSLÁTTUR
Verð nú frá
4.830 kr.

Jogastudio.org

Litla blanka Ísland
Ólafur Stefánsson og félagar í 
Íslenska landsliðinu mæta Króötum 
í dag, en strákarnir ættu að vera 
tilbúnir í slaginn eftir góðan sigur á 
Dönum á laugardaginn. Íslendingar 
á Norðurlöndunum, sem horfðu 
á leikinn á móti Dönum í danska 

sjónvarpinu, fannst þulurinn 
ekki sýna Íslendingunum 
mikla virðingu. Talað var 
um „litla blanka Ísland“ 
í tíma og ótíma og 

þegar úrslit voru ljós 
var skuldinni að 

sjálfsögðu skellt 
á dómaraparið. 
 - afb

1 Gagnrýnir þátt fjölmiðla í 
mótmælunum

2 Íslensk börn verða illa úti í 
kreppunni

3 Árásum á Bandaríkin hótað

4 Segir erindi 
Borgarahreyfingarinnar 
„ævintýralega heimskulegt”

5 Verðmætustu eignir Singer & 
Friedlander til sölu 

Tvær leiðir 
Kvikmyndagerðarmenn eru með 
böggum hildar vegna yfirvofandi 
niðurskurðar hjá RÚV. Það er 
gömul saga og ný að kvikmynda-
gerð á Íslandi getur verið óttalegt 
basl. Í bransanum er grínast með 
að reynslan sýni að það séu tvær 
leiðir til að verða kvikmyndaleik-
stjóri á Íslandi. Önnur er sú að 
vinna launalaust í tíu ár og þreyja 
þorrann þangað til gæfan ber að 
dyrum. Hin að giftast til fjár. Fyrri 
leiðin sé sýnu algengari, þótt þeir 
séu vissulega til sem fetað hafa þá 
síðarnefndu. 

Helmingur í Vesturbænum
Listi Sjálfstæðisflokksins í Reykja-
vík er skipaður vörpulegu fólki en 
ofsagt væri að öll hverfi borgarinn-
ar eigi sinn fulltrúa þar. Enginn af 
frambjóðendum í tíu efstu sætum 
listans býr til dæmis í Grafarvogi, 
Breiðholti eða Árbæ. Vesturbær-
inn á hins vegar flesta málsvara 
á lista Sjálfstæðisflokksins, en 
hvorki fleiri né færri en fimm af tíu 
efstu frambjóðendum búa vestan 
lækjar. Það er þó sjálf-
sagt Breiðhyltingum 
huggun harmi gegn 
að Gísli Marteinn 
Baldursson er einn 
þekktasti sonur 
hverfisins. Römm er 
sú taug og allt það. 
 - bs
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