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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%

MÁNUDAGUR
1. febrúar 2010 — 26. tölublað — 10. árgangur

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

„Þótt sumum finnist það kannski hálfgerður barbarismi þá drekk ég mikið Neskaffi þegar ég sit við skriftir,“ byrjar Kristján Þórður á að játa og sýnir bolla sem hefurvisst tilfinnin i

asta leikritinu sínu, Fyrir fram-an annað fólk, sem var á fjölum Hafnarfjarðarleikhússins í haustog verður tekið upp í Ið óh l

Neskaffi úr bollanum þótti Kristj-áni svo líka þægilegt að handl ikhann þ

Efnislegur og trausturÞegar Kristján Þórður Hrafnsson rithöfundur sat við að skrifa leikritið Fyrir framan annað fólk, sem fer á 

svið í Iðnó bráðlega, komst hann í ákveðið samband við mjög svo bókmenntalegan kaffibolla. 

DANIEL HESS  frá West Union, Iowa fann upp 
fyrstu ryksuguna árið 1860. Hann kallaði tækið reyndar teppasóp. Fyrstu handstýrðu vélina fann Ives 

W. McGaffey árið 1868 sem kallaðist „Whirlwind“.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/S

TE
FÁ

N

„Myndin varð mér ákveðinn innblástur,“ segir Kristján Þórður um teikningu Picasso af Don Kíkóta og Sansjó Pansa.“TölvunámskeiðFingrasetning 
Tölvugrunnur
Netið og samskipti Heimasíðugerð

MatreiðslunámskeiðGómsætir bauna – pasta – og grænmetisréttir Gómsætir hollir suðrænir réttir frá MiðjarðarhafslöndunumHráfæði
Ítölsk matargerðMatarmiklar súpur og heimabakað brauðMatargerð fyrir karlmenn

Hekl
Grunnnámskeið í að hekla

GarðyrkjunámskeiðGarðurinn allt áriðTrjáklippingar
Trjárækt í sumarbústaðalandinu
FörðunarnámskeiðFörðunarnámskeiðAð farða sig og aðra

PrjónanámskeiðGrunnnámskeið í að prjónaPeysuprjón

Kökur og konfektKransakaka - bökuðKonfektgerð
Kökuskreytingar

Spennandi námskeið 

Innritun og upplýsingar:http://kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund í síma 564 1507

Auk fjölda annarra námskeiða í boði

EKKI SPILLIR VERÐIÐ20% TÍMABUNDINN AFSLÁTTUR

NÝJA LÍNAN frá

Hvítur 119.900 Stál 159

Skápur sem margir hafa beðið eftir, stór233 ltr. kælir að ofan og góður 54 ltr. frystir.

VEÐRIÐ Í DAG

Sterkt afl í samfélaginu
Kvenfélagasamband Íslands 
fagnar 80 ára afmæli í dag.

TÍMAMÓT 18

KRISTJÁN ÞÓRÐUR HRAFNSSON

Á kaffibolla með bók-
menntalegri skírskotun
• heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

HÍBÝLI OG VIÐHALD

Höfði glæsilegri en 
nokkru sinni fyrr
Sérblað um híbýli og viðhald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG.

híbýli og viðhaldMÁNUDAGUR    1. FEBRÚAR 2010

Skráð sem 
magadansmær
Margrét Erla 
Maack er 
magadansmær í 
símaskránni.

FÓLK 30

Seaber plötunni 
lekið á netið
Sindri Már Sigfússon 

segir lítið við málinu 
að gera.

FÓLK 20

BYGGINGAR Höfði hefur verið tek-
inn í notkun aftur sem móttöku-
hús borgarinnar eftir viðgerðir 
í kjölfar bruna sem þar varð 25. 
september síðastliðinn. Þurrka 
þurfti veggi að innan, endur-
nýja tréverk og bæta þak, mála 
og pússa. Efni til viðgerðanna 
kom meðal annars frá uppruna-
fyrirtækinu Strömmens Trævare 
fabrik í Noregi. 

Nú er Höfði glæsilegri en 
nokkru sinni fyrr og Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson, forseti borgar-
stjórnar, segir stefnt að því að 
gera hann opnari fyrir almenn-
ingi en hann hafi verið til þessa.

 - gun/sjá aukablaðið Híbýli og viðhald

Höfði tekinn í notkun á ný:

Stefnt er að 
auknu aðgengi

Nokkuð bjart   sunnan heiða í dag 
en norðanlands má búast við dá-
litlum éljum. Vindur verður fremur 
hægur og frost um mest allt land.
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STJÓRNMÁL Í nýju samkomulagi 
Íslendinga við Breta og Hollend-
inga um Icesave-skuldirnar myndi 
felast breytt útfærsla á vaxtakjör-
um. Í samningunum er kveðið á um 
5,55 prósent fasta vexti. Hefur það 
vaxtahlutfall staðið í mörgum sem 
telja það hátt og ósanngjarnt.

Frá synjun forseta hafa íslensk 
stjórnvöld átt í stöðugum óform-
legum viðræðum við yfirvöld í 
Bretlandi og Hollandi. Þær við-
ræður færðust á formlegt stig með 
fundi formanna þriggja íslenskra 
stjórnmálaflokka og ráðherrum 
frá Bretlandi og Hollandi í Haag 
á föstudag. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er tvennt ófrávíkjanleg 
krafa viðsemjenda Íslendinga. 

Annars vegar þverpólitísk íslensk 
sátt og hins vegar viðurkenning á 
skuldbindingum Íslendinga sem 
nema lágmarkstryggingu inn-
stæðutryggingakerfis samnings-
ins um Evrópska efnahagssvæðið; 
20.887 evrum að hámarki á hvern 
reikning.

Öll vinna í málinu innanlands 
miðar að þessu. Bretar og Hol-
lendingar óttast að niðurstaða 
nýrra samninga, verði af þeim, 
fari sömu leið og fyrri samning-
ar; þurfi langan tíma í meðförum 
Alþingis og hljóti að því búnu synj-
un forseta.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins deila þingmenn annarra 
Evrópuþjóða þessum áhyggjum. 
Hafa þær komið fram í samtöl-

um um lán sem tengjast efnahags-
áætlun Íslands og Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins.

Bretar og Hollendingar leggja 
einnig áherslu á að allar viðræður 
gangi fljótt yfir, verði af þeim.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að meðal þeirra útfærslna 
sem ræddar hafi verið sé að lánin 
verði á breytilegum vöxtum fyrri 
hluta lánstímans, en síðan á föst-
um vöxtum. Breytilegir vext-
ir taka mið af millibankavöxtum 
í Evrópu, sem eru mjög lágir um 
þessar mundir.

Þetta er tvíeggja sverð, því óvíst 
er hver vaxtaþróun verður út láns-
tímann. Þess vegna er rætt um 
blöndu breytilegra og fastra vaxta.
 - bþs, kóp

Rætt um breytilega 
vexti á Icesave-skuld
Bretar og Hollendingar eru tilbúnir að ræða breytingu á vaxtakjörum Icesave. 
Þeir krefjast pólitískrar samstöðu hérlendis og viðurkenningu á greiðsluskyldu. 
Erlendis verður vart ótta við að þingið og forsetinn geti sett málið í uppnám.

ÞRIÐJA SÆTINU FAGNAÐ Íslensku landsliðsmennirnir brugðu á leik þegar þeir tóku við bronsverðlaununum á Evrópumeistaramótinu í handknattleik í Vínarborg í gær. Strák-
arnir okkar lögðu Pólverja að velli, 29-26, í leik um þriðja sætið. Liðið lék stórkostlega í fyrri hálfleik en litlu mátti muna að Pólverjar næðu að jafna leikinn í síðari hálfleik. 
Þetta eru önnur verðlaunin sem landsliðið vinnur á stórmóti en Íslendingar hömpuðu sem kunnugt er silfurverðlaununum á Ólympíuleikunum í Peking árið 2008. 
 Sjá síður 22, 24 og 27         FRÉTTABLAÐIÐ/NINA MANHART 

Voru klassa betri en 
Arsenal
Manchester Unit-

ed sýndi sínar 
bestu hliðar 
gegn Arsenal 
í gær.

ÍÞRÓTTIR 26

LÖGREGLUMÁL Búið er að kyrrsetja 
hluta af áætluðum hagnaði fjór-
menninganna sem yfirheyrðir 
voru á föstudag vegna gruns um 
ólögleg gjaldeyrisviðskipti. 

Gunnar Andersen, forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins, segir áætl-
aðan hagnað af ólöglegum gjald-
eyrisviðskiptum nema nokkrum 
milljörðum króna. 

Þrálátur orðrómur var um 
gjaldeyrisviðskipti Straums eftir 
að gjaldeyrishöft voru sett á í nóv-
ember 2008. Þáverandi forstjóri 
Straums vísaði honum á bug fyrir 
ári.  - jab / Sjá síðu 4

Brot á gjaldeyrisviðskiptum:

Kyrrsettu hluta 
af hagnaðinum
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KÝPUR, AP Ban Ki-moon, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-
anna, kom til Kýpur í gær í von 
um að ná að blása lífi í glæð-

ur friðarvið-
ræðna, sem 
miðað hefur 
hægt undan-
farið.

„Ég er hing-
að kominn til 
að sýna per-
sónulegan 
stuðning minn 
við viðræður 
um endursam-

einingu landsins,“ sagði Ban við 
komuna í gær.

Viðræður Grikkja og Tyrkja 
um sameiningu hinna tveggja 
aðskildu hluta eyjunnar hófust 
fyrir nærri hálfu öðru ári, en 
þær hafa litlum árangri skilað.

Tyrkland, eitt landa, viður-
kennir sjálfstæði hins tyrkneska 
hluta eyjunnar.  - gb

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

OPNUM KL 8.00 ALLA VIRKA DAGA

NýrNýr  
RauðmagiRauðmagi
Glæný LínuýsaGlæný Línuýsa

STJÓRNSÝSLA Unnið hefur verið að því undanfarn-
ar vikur að gera vef rannsóknarnefndar Alþing-
is viðbúinn miklu álagi sem búast má við að verði 
á honum þegar skýrsla nefndarinnar um banka-
hrunið verður gerð opinber. Sérstakur viðbúnaður 
tæknimanna verður fyrstu dagana eftir birtingu en 
vefurinn verður gæddur þeim eiginleikum að hægt 
verður að leita eftir efnisorðum, samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins.

Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum hefur 
skýrslu nefndarinnar verið frestað og er nú búist 
við því að hún verði birt í lok mánaðarins. Skýrsl-
an verður gríðarlega umfangsmikil og er talið að 
hún geti jafnvel orðið tvö þúsund síður. Vart þarf 
að taka það fram að mikil eftirvænting og spenna 
ríkir í þjóðfélaginu eftir útgáfu skýrslunnar en 
starfsmenn nefndarinnar hafa lýst því yfir að engin 
nefnd hafi þurft að færa þjóðinni jafn svört tíðindi 
og þessi.

Skýrslan verður einnig prentuð og má reikna 
með að alþingismenn og fjölmiðlar fái hana. Páll 
Hreinsson, formaður nefndarinnar, vildi ekki gefa 
upp hvar hún yrði prentuð af öryggisástæðum. „Við 

höfum verið spurð að því hverjir séu að prófarka-
lesa hana en það verður heldur ekki gefið upp,“ 
segir Páll í samtali við Fréttablaðið en skýrslan 
verður aðgengileg á netinu um leið og hún kemur út 
á prenti. - fgg

Rannsóknarnefnd Alþingis býst við miklu álagi þegar skýrslan verður kynnt:

Vefþjónn nefndarinnar við öllu búinn

STÓR NETÞJÓNN Undanfarnar vikur hefur vinna staðið yfir við 
að undirbúa netþjón rannsóknarnefndar Alþingis vegna þess 
mikla álags sem verður á honum þegar skýrslan verður loks 
birt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ágústa, er þá ekki tími til 
kominn að pakka saman og 
fara heim?

„Nei, ætli það sé nú ekki næg vinna 
eftir enn.“

Í frétt blaðsins með fyrirsögninni „Síðasta 
vígi reykingafólks fellur“ á föstudag kom 
fram að sjónvarpsmaðurinn Helgi Seljan 
væri að „velta því fyrir sér að íhuga að 
hætta að reykja“. Ágústa Tryggvadóttir 
er starfsmaður Reyksímans sem veitir 
áhugasömum aðstoð við að hætta að 
reykja.

BANDARÍKIN Kínversk stjórnvöld 
hafa brugðist illa við fréttum 
af því að Bandaríkin ætli að 
selja Taívönum vopnabúnað og 
þyrlur, auk þess sem bæði her-
þotur og kafbátar gætu fylgt 
með í pakkanum.

Jason Yuan, sendiherra Taív-
ans í Bandaríkjunum, skýrði frá 
þessu í yfirlýsingu sem opinber 
fréttastofa Taívans birti.

Kínversk stjórnvöld hafa 
ekki viljað viðurkenna sjálf-
stæði Taív ans og líta á öll pólit-
ísk samskipti annarra ríkja við 
Taív an, hvað þá hernaðarstuðn-
ing, sem grófa ögrun.  - gb

Bandaríkin ergja Kínverja:

Selja Taívönum 
vopn og þyrlur

BAN KI-MOON

Ban Ki-moon á Kýpur:

Reynir að efla 
friðarviðræður

EFNAHAGSMÁL Starfsfólk banka og 
fjármálafyrirtækja er álíka óvin-
sælt nú um stundir og hryðjuverka-
menn. Þetta hefur bandaríska stór-
blaðið Wall Street Journal eftir 
Donald Moore, stjórnarformanni 
bandaríska bankans Morgan Stan-
ley, á ársþingi Alþjóðaefnahags-
ráðsins í Alpabænum Davos í Sviss. 
Þinginu lauk í gær. 

Helsta umræðuefni þingsins 
voru aðgerðir og leiðir til að keyra 
heimshagkerfið upp úr kreppunni. 
Erlendir fjölmiðlar eru á því að 
almennt hafi lítill árangur náðst á 
þinginu utan samstöðu um ný störf 
og að viðskiptafrelsi væri lykill að 
efnahagsbatanum. 

Wall Street Journal segir forráða-
menn banka og fjármálafyrirtækja 
hafa verið í varnarstöðu á þinginu 
í ár í skugga hamfaranna og setið 
undir hótunum ríkisstjórna og eft-
irlitsaðila um róttækar aðgerðir 
gegn þeim, svo sem hertu eftirliti 
og hækkunum á gjöldum. Hótan-
ir sem þessar hafa heyrst vestan-
hafs um nokkurra mánaða skeið en 
hafa fengið byr undir báða vængi á 
meginlandi Evrópu upp á síðkastið. 
Á meðal þess er innleiðing „Glass-
Steagall“-laganna svokölluðu, sem 
sett voru í Bandaríkjunum í kjölfar 
kreppunnar miklu árið 1932. Þau 
meina viðskiptabönkum að stunda 
fjárfestingarbankastarfsemi. - jab

Bankar og fjármálafyrirtæki litnir sömu augum og hryðjuverkamenn í Davos:

Lítill árangur náðist í Alpabæ 

EKKI ÉG! Peter Sands, forstjóri breska 
bankans Standard Chartered, ræðir um 
efnahagsbatann í Davos.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NORÐURLÖND Dæmi eru um að 
Íslendingum sem þiggja bætur 
í Danmörku hafi verið skipað úr 
landi. 

„Dvalarleyfi þitt í Danmörku er 
fallið niður og þú þarft þess vegna 
að fara úr landi … Ef þú gerir það 
ekki átt þú á hættu að vera vísað úr 
landi og refsað fyrir ólöglega dvöl í 
Danmörku“, segir í bréfi sem Íslend-
ingur í Danmörku fékk á síðasta ári. 
Samkvæmt því bréfi sem sent var 
frá danska Útlendingaeftirlitinu 
hafði sveitarfélagið þar sem Íslend-
ingurinn var búsettur gert Útlend-
ingaeftirlitinu viðvart um að hann 
þægi framfærslustyrk. Bent er á í 
bréfinu að samkvæmt lögum megi 
Íslendingar dvelja án dvalarleyf-
is í landinu en einnig á að ákvæði 
í lögum um virkni á vinnumarkaði 
geri það kleift að vísa þessum ein-
staklingi úr landi. 

Í frétt á heimasíðu Norðurlanda-

ráðs og Norrænu ráðherranefndar-
innar, www.norden.org, kemur fram 
að fjölmörgum norrænum ríkisborg-
urum sem ekki geta séð sér farborða 
hafi verið vísað úr landi með dóms-
úrskurði. Aðallega sé um að ræða 
brottvísanir frá Danmörku en einn-
ig frá Svíþjóð. Bent er á í fréttinni 
að í norræna sáttmálanum frá 1994 
standi að allir Norðurlandabúar eigi 
rétt á að búa í öðru norrænu landi. 
Enn fremur segir að mörg þeirra 
mála sem upplýsingaþjónusta Nor-
rænu ráðherranefndarinnar, Hallo 
Norden eða Halló Norðurlönd, 
hafi skráð séu erfið dómsmál þar 
sem túlkun á reglum virðist smám 
saman hafa orðið þrengri. 

Alma Sigurðardóttir, verkefna-
stjóri Halló Norðurlönd á Íslandi, 
segist hafa haft spurnir af Íslend-
ingum í Danmörku sem hafa fengið 
bréf þar sem réttur þeirra til dvalar 
er felldur niður vegna þess að þeir 

þáðu bætur frá danska ríkinu. Hún 
segir dönsk sveitarfélög hafa mikið 
sjálfstæði og lög er varða Norður-
landabúa því túlkuð misjafnlega á 
milli þeirra. Hún segir upplýsing-
ar um hversu margir þetta séu ekki 
liggja fyrir. 

Alma bendir á að þessar brott-
vísanir séu í mótsögn við reglur 
er kveða á um að Íslendingar þurfi 
ekki dvalarleyfi til að dvelja annars 
staðar á Norðurlöndunum.

Enginn frá Norðurlöndunum 
hefur verið sendur úr landi frá 
Íslandi á grundvelli þess að vera á 
framfæri félagslega kerfisins sam-
kvæmt upplýsingum Útlendinga-
stofnunar.

Norræna borgara- og neytenda-
nefndin hefur farið fram á það við 
ríkisstjórnir norrænu ríkjanna að 
fá nánari upplýsingar um þessi mál 
og ætlar að fjalla um þau á fundi í 
apríl. sigridur@frettabladid.is

Íslendingar á bótum 
sendir til síns heima
Norrænum ríkisborgurum, sem búsettir eru á Norðurlöndum utan föðurlandsins, 
er í auknum mæli vísað úr landi ef talið er að þeir geti ekki séð sér farborða. Leyfi 
Íslendinga til dvalar í Danmörku hefur verið fellt niður með þessum rökum. 

KAUPMANNAHÖFN Norrænum ríkisborgurum sem búsettir eru á Norðurlöndunum utan föðurlandsins er í auknum mæli vísað úr 
landi, ef talið er að þeir geti ekki séð sér farborða.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

PERÚ Yfirvöld í Perú segja að 22 
hafi týnt lífi í flóðum í kjölfar 
mikillar rigningar í landinu und-
anfarna daga. 

Tíu er saknað og rúmlega 
40.000 íbúar hafa þurft að flýja 
heimili sín og leita skjóls í neyð-
arskýlum. Ástandið er einna 
verst í fjallahéraðinu Cuzco sem 
liggur í Andesfjöllum.

Stjórnvöld í Perú hafa undan-
farna daga sent þyrlur til að flytja 
fjölda ferðamanna frá Machu 
Picchu, vinsælum ferðamanna-
stað sem lokaðist af í flóðum og 
skriðuföllum um síðustu helgi. - kg

Yfirvöld í Perú:

Telja 22 hafa 
látist í flóðum 

HEILBRIGÐISMÁL Skurðstofu Heil-
brigðisstofnunar Suðurnesja 
(HSS) verður lokað og hátt í tut-
tugu starfsmönnum sagt upp. 
Þetta kom fram í fréttum Ríkis-
útvarpsins í gær.

Fram kemur að fólkinu hafi 
verið sagt upp um helgina. Einn-
ig að eini félagsfræðingur stofn-
unarinnar hafi misst vinnuna. 
Stofnunin þurfi að skera niður 
um rúmar 86 milljónir króna til 
að halda rekstrinum innan fjár-
laga þessa árs. Þessu til viðbót-
ar þurfi stofnunin að skera niður 
þann halla upp á rúmar 26 millj-
ónir sem myndaðist á síðasta ári. 
Um þrjú hundruð manns vinna 
hjá stofnuninni. - kg

Heilbrigðisstofnun sker niður:

Hátt í tuttugu 
manns sagt upp 

MINNING Vegna fjölda áskorana 
býður Fréttablaðið nú upp á birt-
ingu æviminninga á tímamótasíð-
um blaðsins. Þær fyrstu birtast í 
dag á blaðsíðu 19.

Æviminningar eru greinar um 
látna einstaklinga, sem að formi 
til geta talist mitt á milli minn-
ingargreina og æviágripa. Með 
hverri grein má birta eina ljós-
mynd sem þarf ekki að vera and-
litsmynd heldur getur með ein-
hverjum hætti talist einkennandi 
fyrir hinn látna. 

Upplýsingar um fyrirkomu-
lag og verðlagningu fást í síma 
512 5490 og 512 5495 eða með því 
að senda fyrirspurn á netfangið 
timamot@frettabladid.is. - gb

Ný þjónusta Fréttablaðsins:

Hafin er birting 
æviminninga

Skemmdi fimm bíla
Lögreglan í Reykjavík handtók í 
fyrrinótt mann um tvítugt, sem grun-
aður var um að hafa brotist inn í og 
skemmt fimm bíla á Hverfisgötu og 
Smiðjustíg. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS
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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. eða 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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EÞÍÓPÍA, AP Á árlegum leiðtoga-
fundi Afríkubandalagsins var 
Bingu wa Mutharika, forseti Mal-

aví, kosinn leið-
togi bandalags-
ins.

Moammar 
Gaddafí, hinn 
skrautlegi leið-
togi Líbíu, er 
því ekki lengur 
leiðtogi Afríku-
bandalagsins, 
en undanfarið 
ár hefur hann 
farið með það 

embætti við mismikla hrifningu 
Afríkubúa jafnt sem annarra.

Embættið skiptist á milli leið-
toga aðildarríkja Afríkubanda-
lagsins og er árlega kosið í emb-
ættið.

Kosning Gaddafís í embættið 
fyrir ári sætti harðri gagnrýni.

 - gb

Afríkusambandið:

Gaddafí ekki 
lengur í forsvari

MOAMMAR 
GADDAFÍ

JAPAN, AP Kínverjinn Feng 
Zhengzhu, sem hefur barist ötul-
lega fyrir mannréttindum í Kína, 
yfirgaf alþjóðaflugvöllinn í Tókíó 
í gær eftir að hafa hafst þar við í 
nærri þrjá mánuði. 

Síðan snemma í nóvember 
hafði hann neitað að yfirgefa 
flugvöllinn eftir að kínversk 
stjórnvöld höfðu neitað honum 
um að snúa aftur heim frá Japan.

Feng skipti um skoðun eftir að 
hafa rætt við fulltrúa kínverskra 
stjórnvalda, sem hittu hann á 
flugvellinum í síðustu viku. Hann 
ætlar að snúa til Kína um miðjan 
febrúar og segist sannfærður um 
að fá leyfi til þess þá.  - gb

Kínverji í Japan:

Hírðist í níutíu 
daga á flugvelli

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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ÚRKOMULÍTIÐ  
Þótt það falli 
lítils háttar él sums 
staðar á landinu 
næstu daga er ekki 
hægt að segja ann-
að en að á heildina 
litið verði úrkomu-
lítið og jafnvel 
nokkuð bjart. Það 
bætir í vind með 
suðurströndinni á 
morgun en annars 
verður fremur 
hægur vindur víða 
næstu daga.  

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

TÓNLIST Blúsfélag Reykjavíkur 
stendur fyrir blúskvöldi í kvöld á 
tónleikastaðnum Rosenberg. Er 
hugmynd tónleikahaldara að safna 
peningum fyrir Haítí og íslenskar 
björgunarsveitir. Sigurgeiri Guð-
mundssyni, formanni Slysavarna-
félagsins Landsbjargar og Blús-
þrjóti, verða afhentir peningarnir 
sem safnast og verður hann lát-
inn um að koma þeim þangað sem 
mest er þörf. 

Meðal þeirra sem koma fram 
eru Ragnheiður Gröndal og Guð-
mundur Pétursson, Blúsþrjótar, 
Strákarnir hans Sævars, Sólveig 
Þórðardóttir, einnig þekkt sem 
Solla soulfoul, og fleiri tónlistar-
menn.  - hhs

Styrktartónleikar á Rosenberg:

Blús fyrir Haítí

HAÍTÍ Yfirvöld á Haítí óskuðu á 
laugardag eftir aðstoð SOS-barna-
þorpanna við að tryggja öryggi 
34 barna sem reynt hafði verið að 
smygla úr landi. Þetta kemur fram 
á heimasíðu SOS-barnaþorpanna.

Um tíu Bandaríkjamenn voru 
stöðvaðir með börnin, sem voru á 
aldrinum þriggja mánaða til tólf 
ára, þegar þeir reyndu að koma 
þeim yfir til Dóminíska lýðveldis-
ins án tilskilinna leyfa.

Bandaríkjamennirnir tengjast 
samtökunum New Life – Children 
Refuge. Þeir halda því fram að 
ætlun þeirra hafi verið að flytja 
börnin á munaðarleysingjahæli í 
Dóminíska lýðveldinu.  - kg

Yfirvöld á Haítí:

SOS-barnaþorp 
hýsi börnin

Mótmæli brotin á bak aftur
Lögreglan í Rússlandi braut í gær á 
bak aftur mótmælafundi í Moskvu 
og Pétursborg. Tugir mótmælenda 
voru handteknir, þar á meðal þekktir 
stjórnarandstæðingar á borð við Boris 
Nemtsov, Eduard Limonov og Oleg 
Orlov.

RÚSSLAND

SVISS Dominique Strauss-Kahn, 
framkvæmdastjóri Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, skýrði frá því að 
sjóðurinn ætli að leggja 100 millj-
ónir dala í sérstakan sjóð, sem 
notaður verður til þess að aðstoða 
fátæk ríki við að takast á við 
afleiðingar hlýnunar jarðar.

Á loftslagsráðstefnu Samein-
uðu þjóðanna í Kaupmannahöfn 
í desember gagnrýndu fátæku 
ríkin þau ríku fyrir að veita þeim 
ekki næga fjárhagsaðstoð til 
þess að takast á við hlýnunina og 
afleiðingar hennar. - gb

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn:

Leggur fé í sjóð 
til loftslagsmála

VENESÚELA, AP Hugo Chavez, for-
seti Venesúela, hefur átt í vaxandi 
vandræðum undanfarið. Mótmæl-
um hvers konar hefur fjölgað gegn 
þessum harða vinstrimanni sem 
lengst af ellefu ára valdatíð sinni 
átti miklum vinsældum að fagna 
meðal landsmanna.

Óánægjuefnin eru mörg: mesta 
verðbólgan í Suður-Ameríku, æ 
tíðari rafmagnsleysistímabil, vax-
andi ofbeldi í glæpaheiminum og 
bankahneyksli sem tengist æðstu 
stjórn landsins.

Í síðustu viku streymdu dag 
eftir dag þúsundir manna út á 
götur í borgum landsins til að mót-
mæla lokun sjónvarpsstöðvarinn-

ar RCTV, sem hafði ekki farið dult 
með andstöðu sína við forsetann.

Þá sagði Ramon Carrizalez, 

aðstoðarforseti og varnarmála-
ráðherra landsins, af sér í vikunni, 
en sagði ástæður afsagnarinnar 
reyndar vera persónulegar.

Verðbólgan í landinu er komin 
upp í 25 prósent þrátt fyrir ströng 
efnahagshöft og bitnar það illa á 
almenningi. Gengisfelling í jan-
úar, sem ætlað var að auðvelda 
ríkinu að standa straum af nýjum 
útgjöldum, verður líklega til þess 
að hækka verðlagið enn frekar.

Ofan á allt saman hefur fram-
leiðsla olíuiðnaðarins, sem er und-
irstaða ríkisútgjaldastefnu forset-
ans, dregist saman, að hluta til 
vegna þess að skort hefur á nýjar 
fjárfestingar í greininni. - gb

Ólga meðal almennings í Venesúela eftir ellefu ára valdatíð vinstristjórnar:

Vaxandi andstaða við Chavez

BÚSÁHALDABYLTING AÐ HEFJAST?
Kona ber á pott í fararbroddi mótmæla 
í Caracas. Líklega þarf ekki að velkjast í 
vafa um hvaðan fyrirmyndin að þessu 
formi mótmæla er fengin. FRÉTTABLAÐIÐ/AÆ

LÖGREGLUMÁL Starfsmenn Straums 
buðu íslenskum útflutningsfyrir-
tækjum upp á gjaldeyrisviðskipti á 
aflandsmörkuðum eftir að Alþingi 
samþykkti gjaldeyrishöft Seðla-
bankans í nóvember 2008 og þar til 
skömmu áður en hann fór í þrot í 
mars í fyrra. Tilboð bankans hljóð-
aði upp á tíu prósenta hærra gengi 
en skráð var hjá Seðlabankanum, 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. 

Þráfaldur orðrómur var um ólög-
mæt gjaldeyrisviðskipti Straums 
í gegnum útibú hans erlendis eftir 
að gjaldeyrishöftin voru sett. For-
svarsmenn bankans vísuðu honum 
á bug og fór William Fall, þá for-
stjóri bankans, þess á leit við Seðla-
bankann og Fjármálaeftirlitið að 
þau tækju gjaldeyrisviðskiptin til 
sérstakrar skoðunar fyrir ári. 

Líkt og fram hefur komið eru 
fjórmenningarnir, sem grunað-
ir eru um ólögmæt gjaldeyrisvið-
skipti fyrir um níutíu fyrirtæki og 
einstaklinga, fyrrum starfsmenn 
Straums. Efnahagsbrotadeild Rík-
islögreglustjóra gerði húsleit á fjór-
um heimilum og einni starfsstöð í 
tengslum við málið á föstudag og 
yfirheyrði fjórmenningana fram 
yfir miðnætti sama dag. 

Mennirnir eru allir búsettir í 
Bretlandi en störfuðu hjá miðl-
unarfyrirtækinu Aserta AB, sem 
skráð er í Svíþjóð. Grunur leikur 
á að þeir hafi tekið við erlendum 
tekjum íslenskra fyrirtækja þar og 
keypt fyrir hann krónur í staðinn. 
Gengi krónunnar var allt að fjöru-

tíu prósentum lægra þar en hjá 
Seðlabankanum á þeim tíma sem 
grunur leikur á að gjaldeyrisvið-
skiptin hafi átt sér stað.  

Gjaldeyrisviðskiptin fóru meðal 
annars fram í gegnum Bretland, 
Kanada og Lúxemborg en krón-
urnar komu inn í landið í gegn-
um reikning hjá Arion banka. Upp 
komst um málið eftir að Seðla-
bankinn setti regluvörð í bankann 
í nóvember í fyrra til að fylgjast 
með innflæði á krónum af erlend-
um reikningum. Seðlabankinn 
sendi málið til Fjármálaeftirlitsins 
(FME), sem kærði málið til ríkis-
lögreglustjóra.

Veltan á reikningum Aserta nam 
48 milljörðum króna á tímabilinu 
sem er til rannsóknar. Þar af komu 
þrettán milljarðar inn í landið. 

„Við vitum ekki hversu margir 
milljarðar eru enn erlendis,“ segir 
Gunnar Andersen, forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins. Hann bendir á að 
búið sé að kyrrsetja tvö hundruð 
milljónir króna af áætluðum hagn-
aði viðskiptanna. Ekki sé útilokað 
að upphæðin hækki enda áætlaður 
hagnaður allt frá einum til fimm 
milljarða króna, að sögn Gunnars. 

Enn eigi eftir að ræða við við-
skiptavini Aserta, að sögn Gunn-
ars.  jonab@frettabladid.is

Buðu aflandsvið-
skipti fram að þroti
Straumur stundaði gjaldeyrisviðskipti með krónur á aflandsmarkaði eftir að höft 
voru sett hér fyrir rúmu ári. Áætlaður hagnaður fyrrum starfsmanna bankans 
hleypur á milljörðum. Enn á eftir að ræða við fyrirtækin, segir forstjóri FME. 

RANNSÓKNIN KYNNT Á FÖSTUDAG Ingibjörg Guðbjartsdóttir frá Seðlabankanum,  
Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota, og Gunnar Andersen, forstjóri 
FME, fræddu blaðamenn um Aserta-málið fyrir helgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GENGIÐ 29.01.2010
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Prentarapappír með góðum afslætti
Allt að 40% afsláttur af heyrnartólum
Fjöldi músa og lyklaborða á útsölu
Mikil lækkun á völdum netbúnaði
Valdir flakkarar á ótrúlegu verði
Sjónvarpsflakkarar með allt að 30% afslætti
Skjákort á fáránlega góðu verði – Takmarkað magn
Síðustu eintök af fjölda fartölva á algjöru rýmingarverði
...og margt, margt fleira – Sjón er sögu ríkari!

NOKKUR DÆMI UM GÓÐ KAUPTÆKIFÆRI

15,4”

FULLT VERÐ KR. 139.990 FULLT VERÐ KR. 14.990

United HD MMP 9530
3.5" margmiðlunarspilari með HDMI, Optical og Com-
posite tengi, innb. SD/MMC kortalesara USB Uplink ofl.

720P HDMI CARD

FULLT VERÐ KR. 24.990

19 Samsung 923NW
19" LCD breiðskjár með
1440x 900p upplausn, 5ms 
viðbragðstíma, 1000:1 skerpu ofl.

19”

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

www.tolvulistinn.is

TL.IS
REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

70%
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–fegurðin býr í bókum
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Nú fer fáanlegum eintökum fækkandi af þessum glæsilega grip.
Tryggðu þér eintak í tíma. 

NJARÐARBRAUT 9 - REYKJANES

BÆ

FIS
KISLÓÐ 3 - REYKJAVÍK

HAÍTÍ, AP Tíu Bandaríkjamenn 
reyndu að flytja 33 börn í rútu yfir 
landamærin til Dóminíska lýðveld-
isins, en voru handteknir á föstu-
dagskvöld áður en hópurinn komst 
úr landi.

Bandaríkjamennirnir segjast 
hafa ætlað að flytja börnin á hótel í 
Dóminíska lýðveldinu, sem verið sé 
að breyta í munaðarleysingjahæli 
fyrir hundrað börn frá Haítí.

Bandaríkjamennirnir voru hins 
vegar ekki með tilskilda papp-
íra meðferðis. Stjórnvöld á Haítí 
hafa lagt mikla áherslu á að fara 
varlega í að leyfa ættleiðingar og 
brottflutning á börnum af ótta við 
að börn, sem hafa misst foreldra 

sína eða misst samband við þá í 
kjölfar jarðskjálftans, séu óvenju 
auðveld bráð fyrir glæpamenn sem 
reyna að selja börn til ættleiðingar 

eða kynlífsþrælkunar. Bandaríkja-
mennirnir tíu eru baptistar og segj-
ast ekki hafa neitt illt í huga. Þeir 
hafi ekki greitt fé fyrir börnin, 
heldur fengu þau fyrir milligöngu 
prests á Haítí.

Silsby, kona úr hópi hinna hand-
teknu Bandaríkjamanna, var spurð 
hvort það hafi ekki verið vanhugsað 
hjá þeim að reyna að flytja börnin 
úr landi án réttra pappíra, einmitt 
nú þegar varað er við hættunni á 
mansali og smygli á börnum. Hún 
sagðist ekki hafa fylgst með frétt-
um meðan hún hefur verið á Haítí: 
„Við erum engan veginn þátttak-
endur í slíku. Það er einmitt slíkt 
sem við erum að berjast gegn.“ - gb

Tíu Bandaríkjamenn handteknir á landamærum Haítí með 33 börn:

Segjast vilja hjálpa börnunum

Í FANGELSINU Blaðamenn fengu að 
ræða við þrjár konur úr hópi hinna 
handteknu Bandaríkjamanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Viltu að rannsóknarnefnd verði 
látin kanna ákvörðun íslenskra 
stjórnvalda um stuðning við 
Írakstríðið?

Já  59,8%
Nei  40,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu ánægð/ánægður með 
bronsstrákana okkar?

Segðu skoðun þína á vísir.is

PAKISTAN, AP Hakimullah Meh-
sud, leiðtogi talibanahreyfingar-
innar í Pakistan, er talinn hafa 
látist af völdum áverka sem 
hann hlaut í loftárás um miðjan 
janúar.

Lát hans myndi teljast tölu-
verður sigur bæði fyrir stjórn-
völd í Pakistan, sem hafa bar-
ist af hörku gegn talibönum, og 
fyrir bandarísk stjórnvöld, sem 
kenna Mehsud meðal annars 
um sprengjuárás á bandaríska 
leyniþjónustumenn í Afganistan 
nýverið.

Forveri hans lést einnig í loft-
árás í Pakistan fyrir tæplega 
hálfu ári. - gb

Átök í Pakistan:

Leiðtogi tali-
bana fallinn

VIÐSKIPTI Páll Bendiktsson, talsmaður skila-
nefndar Landsbanka, segist ekki hissa á 
háum kostnaði við skilanefnd bankans. 
Fram kom í Fréttablaðinu á laugardag að 
kostnaðurinn hafi numið 11,5 milljörð-
um króna í fyrra og var hann hærri en hjá 
skilanefndum Glitnis og Kaupþings. 

Páll segir það skýrast af meiri umsvif-
um skilanefndar erlendis og kaupa á sér-
fræðiþjónustu þar en hinna bankanna.    

„Erlendu kröfuhafarnir vilja að stór 
alþjóðleg félög í fjármálastarfsemi taki 
þátt í vinnu búsins. Mikil vinna erlendra sérfræð-

inga var lögð í uppskiptin á eignum milli 
gamla og nýja Landsbankans. Þeirri vinnu 
lauk undir lok síðasta árs og því má búast 
við að erlendur sérfræðikostnaður lækki 
verulega,“ segir Páll og bendir á mikil-
vægi þess að skoða skiptakostnað við stór 
erlend þrotabú, svo sem Lehman Brothers, 
sem sé mun hærri þótt búið þar sé minna. 
„Þá sjá menn að kostnaður skilanefnd-
ar Landsbankans er mjög ásættanlegur,“ 
segir Páll og bendir á að kostnaðurinn hér 
á landi sé sambærilegur við hinar skila-

nefndirnar.  - jab

Kaup á erlendri sérfræðiþjónustu keyrði upp kostnað þrotabús Landsbankans:

Kostnaðurinn ásættanlegur

PÁLL BENEDIKTSSON

TANNVERND Fyrsti dagur árlegr-
ar tannverndarviku er í dag. Í ár 
verður sjónum sérstaklega beint 
að börnum. Ekki er vanþörf á því, 
en rannsóknir sýna að tannheilsa 
íslenskra barna er mun verri en 
annarra barna á Norðurlöndum. 

„Undanfarið höfum við horft 
upp á að tannheilsu íslenskra 
barna hrakar verulega og það er 
sérstaklega sorglegt að á sama 
tíma eru heimtur barna til tann-
lækna að skila sér mjög illa,“ segir 
Helgi Hansson barnatannlæknir. 
Hann segir helstu ástæðurnar sem 
tannlæknar sjái fyrir því að endur-
greiðsluhlutfall ríkisins hafi jafnt 
og þétt lækkað. Tannheilsa barna 
hafi orðið illilega fyrir barðinu á 
niðurskurðarhnífnum.

Helgi segir mikilvægt að for-
eldrar séu meðvitaðir um nauð-
syn þess að mæta með börn í 
reglubundna skoðun til tannlækn-
is. „Það eru margir foreldrar sem 
standa sig vel í þessu. Aftur á móti 
eru þeir of margir sem draga það 
og sleppa því jafnvel alveg og 
lenda svo í vítahring síðar.“ 

Þá komi það tannlæknum á 
óvart að foreldrar mæti jafnvel 
ekki með börn sín í fría forvarna-
skoðun, sem öll börn á aldrinum 
þriggja, sex og tólf ára eiga rétt 
á. „Það kemur aftan að okkur að 
heimtuhlutfallið gæti verið mun 
betra í þeim tilfellum þegar skoð-
unin er frí.“ 

Helgi segir það tiltölulega ein-
falt verkefni að bæta tannheilsu 
barna. Þau eigi að borða minni 
sykur og bursta tennurnar kvölds 
og morgna. „Ef við bara gætum 
bætt þessi tvö atriði gætum við 
bætt tannheilsu barna til muna. 
Sérstaklega höfum við tannlækn-
ar verið að benda á þennan falda 
sykur. Margir borða sætindi sex 
daga vikunnar og nammi á nammi-
dögum. Það er nefnilega fleira sæt-
indi en nammi, til dæmis margir 
drykkir, kökur og margar tegundir 
af morgunkorni.“

Í tilefni af tannverndarvikunni 
hefur Lýðheilsustöð gert lifandi 

myndefni um umhirðu barnatanna, 
fyrir foreldra og aðra aðstandend-
ur barna. Það má nálgast á vef 
Lýðheilsustöðvar, á slóðinni http://

www.lydheilsustod.is/utgafa/lif-
andi-efni/tannvernd/. Efnið verð-
ur einnig gefið út á DVD-diski. 

 holmfridur@frettabladid.is

Tannheilsu íslenskra 
barna hrakar stöðugt
Tannheilsa íslenskra barna er afar slæm í samanburði við önnur börn á Norður-
löndum. Má meðal annars rekja það til stöðugt lækkandi endurgreiðsluhlutfalls 
ríkisins. Árleg tannverndarvika hefst í dag. Sjónum sérstaklega beint að börnum.

BARN BURSTAR Tannlæknar hafa verulegar áhyggjur af því að tannheilsu íslenskra 
barna hefur hrakað verulega á undanförnum árum.  

KJÖRKASSINN
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SÍMI 440 1000
  WWW.N1.IS Meira í leiðinni

Þú færð lása fyrir felgurnar þínar hjá Hjólbarðaþjónustu N1

Læstu
felgunum þínum!

N11

Bíldshöfða 2 Reykjavík

Réttarhálsi 2 Reykjavík

Fellsmúla 24 Reykjavík  

Ægisíðu 102 Reykjavík

Langatanga 1a Mosfellsbæ

Reykjavíkurvegi 56 Hafnarfirði

Dalbraut 14 Akranesi

Grænásbraut 552 Reykjanesbæ                    

 Verð frá 3.990 kr.

Kötlusetur 
Rannsókna- og fræðasetur - Menningarmiðstöð 

Kynningarfundur um Kötlusetur verður haldinn 
miðvikudaginn 3. febrúar n.k. í félagsheimilinu 
Leikskálum í Vík og hefst kl. 20:00.   

Dagskrá: 

Sveinn Pálsson   
Setning 

Gísli Sverrir Árnason   
Kötlusetur – samantekt og tillögur 

Ragnhildur Sveinbjarnardóttir  
Geopark (Jarðminjagarður)  

Steingerður Hreinsdóttir  
Háskólafélag Suðurlands – Kötlusetur   

Umræður 

Allir eru velkomnir. 
 

 
   

BANDARÍKIN, AP Barack Obama Banda-
ríkjaforseti ætlar að stórefla kjarn-
orkuvinnslu vestra, að því er virðist 
meðal annars til þess að fá bæði rep-
úblikana og hægrisinnaða demókrata 
til liðs við áform sín í orku- og lofts-
lagsmálum.

Í stefnuræðu sinni, sem Obama 
flutti í síðustu viku, sagðist hann ætla 
að draga úr atvinnuleysi meðal annars 
með því að stórauka vinnslu hreinna 
orkugjafa á borð við kjarnorku.

Tuttugu prósent af raforku í Banda-
ríkjunum eru nú fengin frá 104 kjarn-
orkuverum í 31 af hinum 50 ríkjum 
Bandaríkjanna. Þessi tuttugu prósent 
eru hins vegar heil sjötíu prósent af 
þeirri hreinu orku, sem framleidd er 

í landinu – og er þá átt við orkugjafa 
sem ekki senda frá sér gróðurhúsa-
lofttegundir sem valda hlýnun jarðar.

Í kosningabaráttu sinni sagðist 
Obama styðja vinnslu kjarnorku, en 
þó með þeim fyrirvörum að erfitt sé 
að eiga við kjarnorkuúrgang auk þess 
sem ríkið þurfi að kosta miklu fé til 
þess stuðnings við byggingu kjarn-
orkuvera.

Þeir fyrirvarar eru enn fyrir hendi, 
en á þessu ári hyggst hann verja millj-
örðum dala úr ríkissjóði í byggingu 
nýrrar kynslóðar kjarnorkuvera.

Með þessu úrræði gæti hann átt 
auðveldara með að vinna fylgi hægri-
manna við aðgerðir í loftslagsmálum.

 - gb

Bandaríkjaforseti fer óhefðbundna leið til að tryggja stuðning við loftslagsúrræði:

Obama vill stórefla kjarnorkuvinnslu

BARACK OBAMA Hyggst verja milljörðum dala til að reisa ný kjarnorkuver.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SLYS Kona lést þegar hún féll ásamt 
sjö ára syni sínum niður í djúpa 
sprungu á vestanverðum Langjökli 
á laugardag. Hún var 45 ára gömul. 
Drengurinn var fluttur með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar á gjörgæslu-
deild Landspítalans, en útskrifaðist 
þaðan yfir á barnadeild í gærkvöldi. 
Líðan hans er eftir atvikum góð.

Mæðginin voru í hóp sem var í 
jeppaleiðangri á Langjökli og átti 
slysið sér stað norðaustan við Geit-
landsjökul. Ásgeir Kristinsson, 
félagi í Björgunarfélagi Akraness 
og vettvangsstjóri á slysstað, segir 
einn bílinn í hópnum hafa lent með 
annað framhjólið í sprungu. Við það 
hafi förin verið stöðvuð og mæðgin-
in stigið út úr bílnum. Í framhaldi 
af því hafi þau svo hrapað á þriðja 
tug metra niður í sprunguna.

Björgunarsveitir fengu útkall um 
slysið um klukkan 13 og voru báðar 
þyrlur Landhelgisgæslunnar sendar 
á vettvang. Fyrstu björgunarmenn 
voru komnir á staðinn um klukku-
stund síðar. 

Ásgeir segir að björgunarmenn 
hafi farið einn af öðrum niður um 
þrönga sprunguna með línu til að 
ná til mæðginanna. Drengurinn 
var með meðvitund og náði sam-

bandi við björgunarmenn, sem 
Ásgeir segir hafa hjálpað til. 

Konan var úrskurðuð látin þegar 
tekist hafði að flytja hana upp úr 
sprungunni. Alls tók aðgerðin 
tæplega fimm klukkustundir og 
að henni komu rúmlega hundrað 
manns.

Að sögn Ásgeirs eru aðstæður 

á íslenskum jöklum afar sérstak-
ar þessa dagana. „Kannski er það 
ekki öllum ljóst, en það er mjög lít-
ill snjór og faldar sprungur. Það á 
ekki bara við slysstaðinn heldur 
eru aðstæður svona mjög víða.“

Ekki er unnt að greina frá nafni 
hinnar látnu að svo stöddu.

 kjartan@frettabladid.is

Lést í slysi á Langjökli
Mæðgin féllu niður í djúpa jökulsprungu í jeppaferðalagi. Konan var úrskurð-
uð látin þegar tekist hafði að flytja hana upp úr sprungunni en líðan drengsins 
er eftir atvikum góð. Aðstæður eru hættulegar á íslenskum jöklum.

1. Hversu marga bíla þarf 
Toyota að innkalla hér á landi 
vegna galla í eldsneytisgjöf?

2. Hvað nefnist nýr útvarps-
þáttur Þossa á Rás 2 sem er á 
dagskrá eftir miðnætti á mánu-
dagskvöldum?

3. Hvar verður Edduverðlauna-
hátíðin haldin í ár?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

PRÓFKJÖR Einungis 34 prósent 
þeirra sem voru á kjörskrá Sam-
fylkingarinnar í prófkjöri flokks-
ins í Reykjavík greiddu atkvæði, 
eða 2.656 af 7.874 manns. Gunn-
ar Helgi Kristinsson stjórnmála-
fræðingur segir þetta ekki koma á 
óvart, enda hafi lítil spenna verið 
fyrir prófkjörinu þar sem Dagur 
B. Eggertsson bauð sig einn fram 
í fyrsta sætið. Dagur hlaut 83 pró-
sent atkvæða, eða 2.208.

Oddný Sturludóttir hafnaði í 
öðru sæti með 959 atkvæði í 1.-2. 
sæti en fjórir börðust um 2. sætið. 
Þar á meðal Björk Vilhelmsdóttir, 
sem hafnaði í þriðja sæti.

Hjálmar Sveinsson hafnaði í 
fjórða sæti og Bjarni Karlsson 

í því fimmta en þeir voru báðir 
að bjóða sig fram í fyrsta sinn. 
„Þetta er góð kosning fyrir nýlið-
ana. Þarna kemur endurnýjunin 
inn hjá Samfylkingunni,“ segir 
Gunnar Helgi. Hjálmar hafi látið 
í sér heyra um hvernig borgarum-
hverfi eigi að vera, í útvarpi og 
öðrum fjölmiðlum, sem gæti hafa 
haft áhrif á góða útkomu hans. 

Dofri Hermannsson hafnaði í 
sjötta sæti en hann sóttist eftir 
2.-3. sæti. Sigrún Elsa Smáradótt-
ir kom verst út úr prófkjörinu en 
hún sóttist eftir 2. sætinu og hafn-
aði í 7. sæti. 

Margrét K. Sverrisdóttir hafn-
aði í áttunda sæti. 

 - hhs

Lítill áhugi fyrir prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík:

Oddný var örugg 
með annað sætið

ODDNÝ STURLUDÓTTIR Fjórir börðust um annað sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar í 
Reykjavík og stóð Oddný uppi sem sigurvegari.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÁ SLYSSTAÐ Aðgerðin tók tæplega fimm klukkustundir.  MYND/LANDHELGISGÆSLAN

VEISTU SVARIÐ?
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ATH! Myndirnar eru aðeins til hliðsjónar og eiga ekki endilega við tilboðin sem gefin eru upp.  

SÆNGURFÖT

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá
4.830 kr.

SVEFNSÓFAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá104.860 kr.

KING KOIL HEILSURÚM(Queen Size 153x203)

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

30 TIL 
70%
AFSLÁTTUR

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá

5.915 kr.

SÍÐUSTU 
DAGAR!



10  1. febrúar 2010  MÁNUDAGUR

MENNTUN Leikskólasvið hefur beint 
tilmælum til þjónustumiðstöðva í 
101, 105 og 107 Reykjavík, það er 
Vesturbæ, Miðbæ og Hlíðum, um 
að finna dagforeldra til starfa.

Samkvæmt upplýsingum frá 
sviðinu eru alls sjötíu laus pláss 

í borginni, sem 
fækkar dag frá 
degi, en ekkert 
þeirra er í mið-
bænum.

„Ég skil vel 
að það sé erf-
itt fyrir for-
eldra í Vestur-
bæ að fara upp 
í Breiðholt eftir 
dagforeldrum 
og við höfum 

brugðist við þessari aukningu með 
því að biðja um að það sé haft sam-
band við fyrrverandi dagforeldra 
og auglýst eftir þeim, til dæmis í 
hverfablöðum,“ segir Ragnhildur 
Erla Bjarnadóttir, sviðsstjóri leik-

skólasviðs. Nokkur pláss séu laus í 
Laugardal, en þar þurfi líklega að 
auglýsa líka.

Engin miðlæg skrá heldur utan 
um hversu margir hafa sótt um 
dagvistun í þessum hverfum, og 
þar með hversu margir eru á bið-
lista, enda halda dagforeldrar 
sínar eigin skrár.

Síðastliðið haust var lítil spurn 
eftir lausum plássum hjá dagfor-
eldrum í Reykjavík. Fullmann-
að var á leikskólum og metfjöldi 
barna komst inn á þá. Við þessar 
aðstæður fækkaði dagforeldrum. 
Ofan á bættist að um áramótin 
lækkuðu borgaryfirvöld svokall-
aða þjónustutryggingu, eða heim-
greiðslur; fé til foreldra sem ekki 
fara með börn sín á leikskóla eða 
til dagforeldra.

„Og það hefur aldrei verið hringt 
jafn rosalega mikið og núna um 
áramótin, ekki síðan ég byrjaði 
fyrir níu árum,“ segir Ólöf Lilja 
Sigurðardóttir, stjórnarmaður í 
Barnavistun, félagi dagforeldra.

Í áranna rás hafi ástandið allt-
af verið erfiðara í miðbænum en 
í úthverfum: „En núna vantar alls 
staðar.“

Ólöf kveður heimgreiðslur hafa 
spillt mikið fyrir og verið lækk-
aðar of seint: „Ef þær hefðu ekki 
verið væru sennilega mun fleiri 
dagforeldrar að störfum í dag,“ 

segir Ólöf, sem efast um að dag-
foreldrarnir snúi aftur „þótt það sé 
allt vitlaust að gera“.

Ragnhildur Erla efast um að 
þessar greiðslur séu rót vandans. 

Á þenslutímum sé einfaldlega erf-
iðara að fá fólk á leikskólana. Þá sé 
eftirspurnin meiri hjá dagforeldr-
um, sem fjölgi.  

 klemens@frettabladid.is

Skíðabox

St i l l ing hf .  ·  S ími  520 8000
www.st i l l ing. is ·  s t i l l ing@sti l l ing. is

VIÐSKIPTI Eiginfjárhlutfall 365 
miðla mun ríflega tvöfaldast gangi 
hlutafjáraukning fyrirtækisins upp 
á einn milljarð króna eftir. Málið 
verður tekið fyrir á hluthafafundi 
fyrirtækisins í fyrramálið. 

Fyrir liggja hugmyndir um að 
skipta hlutafé 365 miðla í A-hluta, 
sem ber atkvæðarétt, og B-hluta, 
sem er án atkvæðaréttar en nýtur 
forgangs 25 prósent nafnverði arð-
greiðslna. Hlutaféð skiptist í áður-
nefnd hlutföll. 

Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, 
sem meðal annars gefur út Frétta-
blaðið, segir féð tryggt. Eignar-
hald og skipting á eignahlutum 
verði að vera gefin upp eftir hluta-

fjáraukninguna fyrir 1. apríl næst-
komandi. 

Hann segir núverandi eigend-
ur og aðila þeim tengdum á meðal 
þeirra sem leggi til hlutafé í A-
hluta. Stærsti hluthafi fyrirtæk-
isins er Jón Ásgeir Jóhannesson. 
Utanaðkomandi fjárfestar muni 
líklega tryggja sér forgangsbréf-
in í B-hluta. „Þetta er algengt fyr-
irkomulag hjá erlendum fjölmiðla-
félögum,“ segir hann og vísar 
til bandaríska stórblaðsins Wall 
Street Journal, sem skiptir hlutafé 
sínu með sambærilegum hætti.

 Ekki hefur verið rætt um skrán-
ingu félagsins á markað á ný, að 
sögn Ara.  - jab

Upplýsingar um hluthafa 365 miðla verða gefnar upp eftir hlutafjáraukningu:

Ekki rætt um skráningu á markað

ARI EDWALD Rætt verður um skiptingu 
á hlutafé 365 miðla og aukningu hluta-
fjár í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LISTAVERK Á SÝNINGU Sýningargestur 
virðir fyrir sér stóra styttu af nöktum 
manni eftir ástralska listamanninn Ron 
Mueck á sýningu í Melbourne.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Guðmundur Rúnar 
Árnason varð í fyrsta sæti í próf-
kjöri Samfylkingarinnar í Hafn-
arfirði sem fram fór á laugar-
dag. Guðmundur Rúnar hlaut 519 
atkvæði í fyrsta sæti. Í öðru sæti 
varð Magrét Gauja Magnúsdótt-
ir bæjarfulltrúi, Gunnar Axel 
Axelsson í þriðja og Eyjólfur Þór 
Sæmundsson í því fjórða. Lúðvík 
Geirsson bæjarstjóri hlaut 905 
atkvæði í fyrsta til sjötta sæti. 
Hann bauð sig fram í sjötta sæti. 

Alls greiddu 1.127 atkvæði í 
prófkjöri en 2.150 voru á kjör-
skrá. Kjörnefnd ætlar að telja 
atkvæðin aftur til staðfestingar. 

 - kh

Samfylkingin í Hafnarfirði:

Kjörnefnd telur 
atkvæðin aftur

PRÓFKJÖR Valdimar Svavarsson 
hagfræðingur sigraði í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Hafnar-
firði sem fór fram á laugardag. 
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarfull-
trúi og fyrrverandi fréttamaður, 
hafnaði í öðru sæti.  

Valdimar hlaut 460 atkvæði 
í fyrsta sætið en Rósa 458 og 
því munaði einungis tveimur 
atkvæðum á þeim. Rósa fékk 141 
atkvæði í annað sætið en Valdi-
mar 86. Í heildina hlaut Rósa 869 
atkvæði og Valdimar 795. Á kjör-
skrá voru 3.593 manns. Atkvæði 
greiddu 1.224. 

Prófkjör D-lista í Hafnarfirði:

Valdimar náði 
efsta sætinu

PRÓFKJÖR Guðríður Arnardótt-
ir náði efsta sætinu í forvali 
Samfylkingarinnar í Kópavogi 
sem fram fór á laugardaginn. 
Guðríður var ein í framboði í 
fyrsta sætið og hlaut 87,4 prósent 
atkvæða.

Í öðru sæti hafnaði Hafsteinn 
Karlsson, Pétur Ólafsson í þriðja 
sæti, Elfur Logadóttir í fjórða 
og Margrét Júlía Rafnsdóttir í 
fimmta sæti. Kosið var um sex 
efstu sæti listans.

Samfylkingin í Kópavogi:

Guðríður hlaut 
afgerandi kosn-
ingu í Kópavogi

Mikill skortur á dagforeldrum
Dagforeldrum hefur fækkað síðustu mánuði. Leikskólasvið leitar að fólki til starfa í miðbænum. Alls eru 
164 dagforeldrar að störfum en voru 188 árið 2007. Talsmaður segir dagforeldra vanta um alla borg.

ÓLÖF LILJA SIGURÐARDÓTTIR ÁSAMT BÖRNUNUM Í nóvember og fram til áramóta 
var lítið sem ekkert að gera hjá dagforeldrum og margir þeirra hættu störfum. Nú er 
„allt vitlaust“ segir Ólöf en leikskólasvið segir eftirspurnina bundna við miðbæinn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FJÖLDI DAGFORELDRA
2010 162
2009 171
2008 188
2007 188
2006 177
2005 162
2004 164

RAGNHILDUR ERLA 
BJARNADÓTTIR

ÍSRAEL, AP Ísraelsk stjórnvöld hafa 
hvorki játað því né neitað að hafa 
látið myrða Mahmoud al-Mabhoub 
á hótelherbergi í Abú Dabí 20. jan-
úar síðastliðinn.

Þau héldu því þó fram í gær að 
al-Mahboub hafi verið lykilmað-
ur í vopnasmygli frá Íran til her-
skárra Palestínumanna á Gasa-
strönd. Ísraelar hafa allnokkrum 
sinnum verið sakaðir um að taka 
andstæðinga sína af lífi án dóms og 
laga hvar sem til þeirra næst.

Al-Mahboub var einn af stofn-
endum hernaðararms Hamas-
samtakanna, sem fara með völd á 
Gasasvæðinu sem Ísraelar halda í 
nánast algerri einangrun.

Hann var eftirlýstur í Ísrael 

fyrir aðild sína að ráni og morði á 
tveimur ísraelskum hermönnum 
árið 1989.

Hamas-samtökin hafa fullyrt 
að Ísraelar beri ábyrgð á morðinu, 
en stjórnvöld í Abú Dabí segja að 
„klíka atvinnuglæpamanna“ með 
evrópsk vegabréf hafi líklega stað-
ið að morðinu.

Misvísandi frásagnir hafa bor-
ist af því hvernig hann var myrt-
ur. Tatal Nassar, fjölmiðlafull-
trúi Hamas í Damaskus, sagði að 
honum hafi verið byrlað eitur og 
síðan hafi hann hlotið raflost, en 
Hussein, bróðir al-Mahboubs, segir 
að hann hafi látist af völdum bæði 
raflosts og köfnunar þegar klæði 
var haldið að vitum hans. - gb

Ísraelar játa hvorki né neita morði í Abú Dabí:

Háttsettur Hamas-liði 
sakaður um vopnasmygl

MÓÐIR HINS MYRTA Sýnir 
blaðamönnum mynd af syni 
sínum, sem fannst látinn á 
hótelherbergi í Abú Dabí.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP



2x90 x 200 cm. Áður 409.900

Nú 299.900

ÍSLENSK HÖNNUN

Allt að
70%
afsláttur

af völdum 
vörum

Gaflar og náttborð

Skipti dýnur

Gólfmottur

Útlitsgallaðar dýnur

Lampar og loftljós

og margt fleira

ÚTSALA
TÍU

ÞÚSUND
KRÓNUR
TÍU

ÞÚSUND
KRÓNUR

PENINGABANKI
ÍSLANDS

SAMKVÆMT SVEFN & HEILSU

JANÚAR 2005

E20052006

E20052006

Matthías ÁsgeirssonMatthías Ásgeirsson

TTT

10.000 kr. vöruúttekt 
fylgir hverju heilsurúmi

Gallaðar dýnur
Freyja 160x200 cm 

með leðurbotni
nú kr. 89.900

áður kr. 119.880
Takmarkað magn

Íslenskir botnar

og höfuðgaflar

Íslensk framleiðsla

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

vaxtalausar greiðslur

SÍÐUSTU DAGAR – ENN MEIRI AFSLÁTTUR
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50% afsláttur 
fyrir Ringjara.
Við sendum 
tilboð beint
í símann.

Tilboð dagsins:

Tilboð dagsins:
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Gott 1

MMS tilboð hjá Ring – ekki klippa þennan miða út

50% afsláttur af lítilli pizzu 
með 2 áleggstegundum.

Gildir í dag mánudag

Domino's

50%
afsláttur

Lítil pizza m.
2 áleggsteg.

Gott 2

MMS tilboð hjá Ring – ekki klippa þennan miða út

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

Gildir í dag mánudag

Serrano

50%
afsláttur

af máltíð 
fyrir einn

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

Ringjarar geta 

sent SMS með

textanum

dominos

í 1905
til að fá MMS 

miða

Ringjarar geta 

sent SMS með

textanum

serrano
í 1905
til að fá MMS 

miða

KJARAMÁL Eldri borgarar í Kópa-
vogi mótmæla harðlega þeirri 
ákvörðun sveitarfélagsins að 
afnema gjaldfrelsi eldri borgara í 
sundlaugar bæjarins. Hefur félag 
þeirra sent bæjarstjórn Kópavogs 
bréf þessa efnis. 

Félagið telur að um aðför að 
kjörum þeirra sé að ræða og er 
þess krafist að gjaldskyldan verði 
felld niður. Kemur fram að Kópa-
vogur verður eina bæjarfélagið á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem eldri 
borgarar þurfa að greiða fyrir 
sundferðir. 

Í bréfinu er bent á mikilvægi 
þess fyrir eldri borgara að geta 

stundað sund sér til heilsubótar. 
Gjaldfrelsi sé sameiginlegt hags-
munamál allra þegar horft er í að 

umönnunarkostnaður bæjarins sé 
líklegur til að hækka. 

Gunnsteinn Sigurðsson, bæjar-
stjóri Kópavogs, segir að ákvörð-
un bæjarstjórnar um gjaldtökuna 
verði ekki breytt. Sveitarfélagið 
hafi þurft að taka margar erfið-
ar ákvarðanir við gerð fjárhags-
áætlunar og þetta sé ein þeirra. 
Fulltrúar allra flokka standa að 
henni en við þær aðstæður sem nú 
ríkja verði að taka strangara til-
lit til forgangsröðunar en í góðæri. 
Niðurgreiðsla til 67 ára og eldri, 
sem hefur lengi tíðkast í Kópa-
vogi, hefur numið um sjö milljón-
um króna á ári.   - shá

Eldri borgarar í Kópavogi gagnrýna bæjarstjórn fyrir að rýra kjör þeirra:

Mótmæla afnámi gjaldfrelsis

HERRAMENN Íslendingar á öllum aldri 
sækja sundlaugar um allt land. Myndin 
tengist ekki fréttinni beint.
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

IÐNAÐUR Rammasamningur milli 
Akureyrarbæjar og Strokks Energy 
ehf. var undirritaður á Akureyri í 
síðustu viku. Samningurinn kveður 
á um að koma á fót koltrefjaverk-
smiðju á Akureyri, fyrstu sinnar 
tegundar á landinu. Akureyrarbær 
leggur til lóð á Rangárvöllum við 
rætur Hlíðarfjalls, nálægt höfuð-
stöðvum Norðurorku.

Staðsetning verksmiðjunnar 
býður upp á endurnýtingu met-
angass sem unnið verður úr sorp-
haugum Akureyrar á Glerárdal og 
sýna mælingar fram á að þaðan sé 
hægt að vinna nægilegt magn gass 
til verksmiðjunnar næstu tuttugu 
árin. „Þetta er besta staðsetning 

til stóriðju af þessu tagi á landinu,“ 
segir Eyþór Arnalds, framkvæmda-
stjóri Strokks. „Þetta er vissulega 
stórt og mikið verkefni, en það er 
mikilvægt að gera Ísland að áhuga-
verðum fjárfestingarkosti að nýju 
fyrir erlenda aðila.“ 

Enn er ekki komin kostnaðar-
áætlun fyrir verkefnið, en gróflega 
er reiknað með 10 milljörðum króna 
í þróunarvinnu og framkvæmd 
verksmiðjunnar. „Þetta er spenn-
andi verkefni og mikilvægt fyrir 
Akureyrarbæ að auka fjölbreytni 
og framboð á vinnumarkaðnum,“ 
segir Hermann J. Tómasson, bæj-
arstjóri Akureyrar, en verksmiðjan 
gæti skapað hátt í 100 störf.  -sv

Undirritun rammasamnings um byggingu koltrefjaverksmiðju á Akureyri:

10 milljarðar í þróun og framkvæmd

SAMIÐ UM VERKSMIÐJUNA Hermann J. 
Tómasson bæjarstjóri og Eyþór Arnalds, 
framkvæmdastjóri Strokks Energy, 
undirrita rammasamning um byggingu 
koltrefjaverksmiðju á Akureyri 
  FRÉTTABLAÐIÐ/SUNNA

SAMGÖNGUR „Heildarmarkmið áætl-
unarinnar er að gera Reykjavík að 
framúrskarandi góðri hjólaborg,“ 
segir Gísli Marteinn Baldursson, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks 
og formaður starfshóps um hjól-
reiðaáætlun sem samþykkt hefur 
verið í borgarstjórn. „Reykjavík 
hefur mjög margt til þess að bera 
að verða góð hjólaborg,“ segir Gísli 

sem bendir á til 
dæmis að borg-
in sé ekki mjög 
hæðótt, auðvelt 
sé að ferðast 
meðfram strönd 
hennar, götur 
séu tiltölulega 
breiðar sem gefi 
svigrúm til að 
bæta við hjóla-
stígum og veður-

far sé gott fyrir hjólreiðafólk meiri-
hluta ársins.

Hjólreiðaáætlunin er ekki komin 
í formlegt ferli þannig að ekki hefur 
verið lagt mat á kostnað við gerð 
hjólastíga. Gísli Marteinn bend-
ir hins vegar á að kostnaður við að 
leggja hjólastíg sé brotabrot af lagn-
ingu vega og takist það markmið að 
fá fleiri Reykvíkinga á hjólhestinn 
í stað bifreiða þá verði minna slit á 
vegum borgarinnar. 

Ýmsar athyglisverðar upplýsingar 
og tölur er að finna í áætluninni. Til 
að mynda kemur þar fram að heild-
arkostnaður vegna reksturs hjóls á 
ári hverju teljast vera 9.000 krónur. 
Heildarkostnaður vegna reksturs 
bíls er 900.000 þúsund, munurinn 
eru 891.000 krónur. Bent er á að ef 
að tíu prósent aukning verði á hjól-
reiðum á kostnað ökuferða sparist 
níu milljarðar í rekstrarkostnaði 
reykvískra heimila.

Gísil Marteinn segir kannan-
ir hafa leitt í ljós að Reykvíkingar 
hafi áhuga á að bæta aðstöðu til hjól-
reiða í borginni. „Af því yrði heil-
brigðislegur ávinningur, því hjóla-

túr á hverjum degi skilar sér í betri 
heilsu. Auk þess sparast peningar, 
bæði í rekstri heimila og borgar-
innar vegna minna slits á vegum. 
Mengun verður einnig umtalsvert 
minni.“

Í áætluninni eru settar fram 
hugmyndir um nýjar hjólaleiðir í 
Reykjavík. Markmiðið er að tengja 
úthverfin betur kjarna borgarinnar, 
til dæmis með brú yfir Elliðaárósa 
svo dæmi séu tekin auk þess sem 
þétta á net hjólastíga innan kjarna 
Reykjavíkur. Sem dæmi um það er 
hjólreiðastígur frá Laugardalnum, 
um Sundlaugarveg, Borgartún og 
Skúlagötu, niður í miðbæ Reykja-
víkur. 

„Þessi leið er þægileg og myndi 
tengja saman útivistarsvæðið í 
Laugardal við miðbæinn,“ segir 
Gísli Marteinn sem segir að þessi 
stígur sé ekki flókinn í framkvæmd 
og því raunhæfur möguleiki á næst-
unni. sigridur@frettabladid.is

Reykjavík verði gerð 
að alvöru hjólaborg
Samkvæmt hjólreiðaáætlun sem samþykkt hefur verið í borgarstjórn á að 
fimmfalda hjólaleiðir í Reykjavík á næstu fimm árum. Milljarðar sparast ef 
hjólið verður fyrir valinu í stað bílsins, segir í áætlun starfshóps borgarinnar.

■ Eknar ferðir Reykvíkinga eru um 
það bil 500.000 á dag. 

■ Meðallengd allra ferða er 3,23 km 
og eru 76 prósent þessara ferða 
farnar akandi. 

■ Flytjist 10 prósent ökuferða yfir 
á hjól fækkar eknum ferðum í 
borginni um 50.000 km á dag. 

■ Miðað við að meðallengd hjóla-
ferðar sé 2 km (eknar vegalengdir 
eru að jafnaði lengri) sparast um 

100.000 eknir km á dag á götum 
borgarinnar. 

■ Samfélagið myndi hagnast um 
4,7 milljónir króna á dag eða 
1.700 milljónir á ári við þessa 
breytingu á ferðamáta. Sparnaður 
í útblæstri koltvísýrings væri að 
sama skapi 20 tonn á dag eða 
730 tonn á ári.

*ÚR HJÓLABORGIN REYKJAVÍK, HJÓLREIÐAÁÆTLUN 
REYKJAVÍKURBORGAR.

MILLJARÐA SPARNAÐUR*

FRAMTÍÐARSÝN Á myndinni má sjá 
Borgartúnið eftir að sérstakur hjólastígur 

hefur verið lagður við hlið akbrautar. 
Þannig stígur myndi til dæmis gera 

hjólið álitlegan valkost í hádegishléi 
starfsmanna sem vinna í Borgartúninu 

og ætla að skreppa í bæinn í hádeginu, 
bendir Gísli Marteinn á. 

GÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON
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Með líf- og sjúkdómatryggingu hjá Lífís býrðu þér og þínum nánustu öruggari og áhyggjulausari 
framtíð. Mikilvægt er að upphæð tryggingarinnar endurspegli ólíkar þarfir þínar á hverjum tíma 
hvað varðar fjölskyldustærð og fjárhagslegar skuldbindingar.

Kíktu á lifis.is eða hafðu samband í síma 560 5000 og kláraðu málið núna.

*Samkvæmt verðskrá Lífís miðað við tvítuga reyklausa konu og að vátryggingarfjárhæðin sé 2 milljónir kr. fyrir líftryggingu og 2 milljónir kr. fyrir sjúkdómatryggingu.

Það borgar sig að byrja ungur 
og hraustur.

Það kostar ekki nema 479 krónur á mánuði 
að líf- og sjúkdómatryggja sig hjá Lífís.*

Það er einfalt að líf- og sjúkdómatryggja 
sig hjá Lífís. Þú klárar málið á lifis.is.
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DÓMSMÁL Ríflega tvítugur maður 
hefur verið ákærður fyrir rán, fjöl-
mörg innbrot, þjófnaði og fleiri 
brot. 

Ríkissaksóknari ákærir manninn 
meðal annars fyrir tvö rán. Í sept-
ember síðastliðnum öskraði hann á 
starfsmann verslunar á Laugavegi 
og neyddi hann til að opna peninga-
kassa. Þar stal maðurinn rúmum 
109 þúsund krónum. Síðara ránið 
framdi hann í verslun í Engihjalla. 
Þar ógnaði hann starfsmanni með 
hnífi og stal 56 þúsundum úr pen-
ingakassanum. 

Lögreglustjórinn á höfuðborg-
arsvæðinu ákærir manninn fyrir 
fimmtán brot. Hann reif seðlaskipti-

kassa af vegg Landspítalans í Foss-
vogi og henti honum út um glugga. 
Þrisvar braust hann inn í Gamla 
bókasafnið, forvarnar- og fræðslu-
setur Hafnarfjarðar og stal þar 
meðal annars tölvum og flatskjá. Í 
afgreiðslu Hótels Hafnarfjarðar lét 
hann greipar sópa og stal fartölvu 
og farsíma, ásamt fleiru. Þá er mað-
urinn ákærður fyrir tvö innbrot, í 
íbúð og bílskúr þar sem hann stal 
rándýrum tölvu- og tækjabúnaði. 

Að auki stal hann fjórum bílum 
og er jafnframt ákærður fyrir fíkni-
efnaakstur og fleiri brot.  

Loks stal hann áttatíu sígarettu-
pökkum úr afgreiðslu bensínstöðv-
ar. - jss

Rúmlega tvítugur maður ákærður fyrir rán, fjölmörg innbrot og þjófnaði:

Stórþjófur rændi verslanir 

GAMLA BÓKASAFNIÐ Maðurinn braust 
meðal annars í þrígang inn í Gamla 
bókasafnið. 

ÁLFTANES Tillögur Eftirlitsnefnd-
ar með fjármálum sveitarfélaga 
(EFS) um úrbætur í málefnum 
Álftaness liggja ekki fyrir.

Sveitarfélagið á í miklum fjár-
hagsvanda og skilaði á mið-
vikudag skýrslu til EFS. Nefnd-
in fundaði á fimmtudag en mun 
fjalla á ný um málefni Álftaness í 
dag eða á morgun. 

EFS mun síðan gera tillögur til 
Kristjáns L. Möller sveitarstjórn-
arráðherra um aðgerðir vegna 
vanda Álftnesinga. Kristján 
hefur að auki kallað eftir úttekt 
Ríkisendurskoðunar á stjórn-
sýslu og rekstri Álftaness undan-
farin ár.  - pg

Eftirlitsnefnd sveitarfélaganna:

Fundar áfram 
um Álftanes

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært rúmlega þrítugan karlmann 
fyrir brot gegn valdstjórninni og 
vopnalagabrot.

Manninum er gefið að sök að 
hafa í byrjun síðasta árs haft í 
eigu sinni táragasbrúsa og haft 
í vörslum sínum veiðihníf með 
löngu blaði. Í lögreglubifreið á leið 
frá Nönnugötu að lögreglustöð-
inni við Hverfisgötu hótaði hann 
lögreglumanni ofbeldi með því að 
segja að hann ætlaði að láta bróð-
ur sinn vita af lögreglumannin-
um og það myndi kvarnast upp úr 
tönn á honum auk þess sem hann 
myndi hljóta ýmsa aðra áverka, 
skrámur og marbletti. - jss

Rúmlega þrítugur maður:

Hótaði lög-
reglumanni 

ÞÓRÐUR SVERRISSON Forstjóri Nýherja 
segir endurreisn fyrirtækja sem bank-
arnir hafi tekið yfir skekkja samkeppnis-
aðstæður.  FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

VIÐSKIPTI Nýherji tapaði 686 millj-
ónum króna á síðasta ári sam-
anborið við 771,5 milljóna tap í 
hittifyrra. Tapið féll að mestu til 
á fjórða ársfjórðungi í fyrra. Það 
nam 506 milljónum króna á fjórð-
ungnum, sem var tæplega tvöfalt 
meira en árið á undan. 

Haft er eftir Þórði Sverrissyni, 
forstjóra Nýherja, að árið hafi 
verið fyrirtækinu afar erfitt og 
skrifist það á mikinn samdrátt í 
eftirspurn á tæknibúnaði og upp-
setningu á hugbúnaði. Hann segir 
endurreisn bankanna á fyrirtækj-
um sem þeir hafi tekið yfir óeðli-
lega og raskað samkeppnisað-
stæðum.  - jab

Dregur út tapi Nýherja:

Segir bankana 
skekkja stöðuna

ALÞINGI Steinunn Valdís Óskars-
dóttir, varaformaður þingflokks 
Samfylkingarinnar, og Ögmund-
ur Jónasson, þingmaður VG og 
fyrrverandi ráðherra, vilja að 
rannsóknarnefnd verði skipuð 
um aðdraganda þess að Ísland 
lýsti yfir stuðningi við innrásina 
í Írak árið 2003. Munu þau leggja 
fram þingsályktunartillögu þess 
efnis á Alþingi í vikunni.

Ákvörðun þáverandi ríkis-
stjórnar Íslands Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks um stuðn-
ing við stríðið hefur verið mjög 
umdeild síðan hún var tekin. 
Skoðanakannanir á sínum tíma 
sýndu mikla andstöðu við ákvörð-
unina. Þingmenn VG og Sam-
fylkingar gagnrýndu harðlega 
stuðning Íslands við aðgerðir 
Bandaríkjanna og bandaþjóða.

Tveir stjórnarþingmenn:

Vilja rannsókn 
á stuðningi við 
innrásina í Írak 

Hvarf úr eftirlitskerfi
Tólf tonna línubátur, sem hvarf úr 
fjareftirlitskerfi Landhelgisgæslunnar, 
fannst rétt eftir hádegi í gær. Ekkert 
amaði að skipverjum. Rafmagnsbilun 
olli því að sendingar hættu að berast 
Landhelgisgæslunni. Báturinn var þá 
staddur um átján sjómílur norðvestan 
af Garðskaga.

LANDHELGISGÆSLAN
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UMRÆÐAN
Guðrún S. Guðlaugsdóttir skrifar um 
Icesave

Mikið er ég fegin að handritin eru komin 
heim. Það var fallegt af Dönum að 

skila okkur þeim aftur. 
Ekki er að vita hvað gerist þegar hinn 

pelsklæddi hluti þjóðarinnar er búinn að 
fella Icesavesamning nr. 2 í þjóðaratkvæða-
greiðslunni 6. mars. Líklega fer eftir það 
hver eyrir í að greiða hinar geigvænlegu 
skuldir þjóðarbúsins og ekki lengur hægt að kaupa 
matvörur til landsins vegna gjaldeyrishafta. Ekki 
einu sinni maðkað mjöl, sem dönsku einokunarkaup-
mennirnir fluttu þó hingað af náð sinni þegar illa 
áraði á Íslandi í „den tid“. Matvörubúðirnar munu 
standa tómar, uppetið verður kindakjötið og kartöfl-
urnar. Fiskmetið ekkert, útvegsmenn búnir að binda 
skipaflotann í höfn. 

En hinir pelsklæddu hafa spil uppi í erminni, – 
þá hefð á Íslandi að eta gömul handrit í harðindum. 
Þeir ganga því keikir til atkvæðagreiðslu, handrita-
forðinn vel geymdur. Sumir landar vilja kannski eta 

fyrst innflutt góðærisleður af sófum, veski, 
skó og hanska. En skv. reynslunni þyrfti 
þjóðaratkvæðagreiðslu um forgangsröðina. 
Þar tækjust á þeir sem fjárfestu í góðæris-
leðurskartinu og menningarlegir unnendur 
handritaarfsins. Hvernig sem sú þjóðara-
atkvæðagreiðsla færi kæmu á endanum ný 
„móðuharðindi“ yfir okkur. Einn af öðrum 
myndu hinir harðgeru Íslendingar leggjast 
til hinstu hvílu á landshlutaráfi í leit að fæðu. 
Uppgrafnar yrðu þá rætur allra jurtateg-
unda, meira að segja hinnar marghötuðu lúp-
ínu. Loks myndi landið leggjast í eyði. En það 

á tímann fyrir sér, öfugt við mannskepnuna. Það mun 
gróa upp og bíða þess í rólegheitum að nýir sundur-
lyndisseggir frá meginlandinu komi siglandi. 

En eitt getum við huggað okkur við – Íslendingar 
falla með sæmd – án þess að hafa látið þann blett falla 
á mannorð sitt að borga umsamdar Icesaveskuldir í 
útlöndum. Á hörðum diskum framtíðarinnar verður í 
minnum haft að Ísland byggði eitt sinn þjóð sem taldi 
mikilvægast að muna að „orðstír deyr aldregi, hveim 
er sér góðan getur“.

Höfundur er blaðamaður og rithöfundur.

Handritaforðinn góði

Innflytjendaumræðan á Íslandi 
snýst gjarnan um það hvað 

útlendingar eiga að gera til þess 
að falla sem best að íslensku sam-
félagi og hvernig við getum komið 
í veg fyrir að útlensk áhrif mengi 
íslenska menningu. En við gleym-
um að spyrja sjálf okkur hvaða 
tækifæri útlendingar gefa okkur. 
Hvað græða Íslendingar á því að 
reka opna innflytjendastefnu og 
taka tillit til þarfa innflytjenda 
sem hingað koma til þess að taka 
þátt í íslensku samfélagi? Hér á 
eftir er fjallað um tvö atriði sem 
gera slíkt góðan kost fyrir Ísland.

Eitt af því sem fólksflutningar 
hafa haft í för með sér er breytt 
og aukin samvinna landa sem 
tengjast í gegnum dvöl hóps fólks 
af tilteknu þjóðerni í öðru landi. 
Nærtækast er að skoða samskipti 
Íslands og Póllands í okkar tilviki, 
þar sem yfirgnæfandi meirihluti 
innflytjenda á Íslandi er þaðan. 
Síðasta áratuginn hefur samvinna 
Íslendinga við Pólland eflst í takt 
við fjölgun pólskra ríkisborgara 
í landinu. Sem dæmi má nefna að 
árið 2006 tók pólskur ræðismaður 
til starfa, en áður höfðu Pólverjar 
á Íslandi þurft að sækja þjónustu 
í sendiráð Póllands í Noregi. Með 
tilkomu embættisins hafa menn-
ingartengsl landanna aukist og 
þjónusta við pólska íbúa á Íslandi 
sömuleiðis. 

Um leið og samskiptin auk-
ast skapast ný sóknarfæri fyrir 
Íslendinga. Ný viðskiptasambönd 
verða til og spennandi verkefnum 
er hrint í framkvæmd. Í kjölfar-
ið eykst skilningur á aðstæðum, 
stjórnmálum, efnahagskerfi og 
mörkuðum Póllands, sem aftur 
nýtist Íslendingum í utanríkis-
þjónustu og ferðaþjónustu svo eitt-
hvað sé nefnt. Það má til dæmis 
velta því fyrir sér hvort Pólverj-
ar hefðu boðið Íslendingum lán 
í kjölfar bankahrunsins, ef ekki 
væri fyrir þessi nýju og efldu 
samskipti landanna í gegnum 

pólska innflytjendur og verka-
menn á Íslandi. Einnig má benda á 
að ásókn Íslendinga í að eyða sum-
arleyfum og sólríkum dögum á 
ströndum og í bæjum Austur-Evr-
ópu hefur aukist í samræmi við 
frjálsari för íbúa þaðan til vestari 
og norðari hluta álfunnar.

John Stuart Mill fjallaði um það 
í verki sínu Principles of Politi-
cal Economy árið 1848, að til þess 
að viðhalda vexti og þróun væri 
hverju samfélagi nayðsynlegt að 
spegla sig í öðrum, engin þjóð 
gæti þrifist eða þróast án þess að 
fá hugmyndir og þekkingu að láni 
frá öðrum samfélögum. Íslending-
ar geta til dæmis velt því fyrir sér 
hver staðan væri hér á landi nú ef 
ekki hefði komið til dvöl Banda-
ríkjahers og uppbygging hans í 
landinu. Það var af erlendu vinnu-
afli, þ.e. bandarískum hermönn-
um, sem við lærðum að byggja 
vegi og reka alþjóðlegan flugvöll. 
Það vill oft gleymast að innflytj-
endur flytja með sér dýrmæta 
þekkingu sem getur verið þungt 
lóð á vogarskálar framfara í nýja 
samfélaginu. 

Á Íslandi hafa innflytjend-
ur haft gríðarlega mikil (og ég 
leyfi mér að segja jákvæð) áhrif 
á menningu, listir og matarvenj-
ur. Ekki bara á veitingahúsum 
heldur einnig í matargerð á heim-
ilum. Með tilkomu verslana eins 
og Pólsku búðarinnar í Breið-
holti, Sælkeraverslunar Nings við 
Suðurlandsbraut og Filippseyja 

við Hverfisgötu hafa möguleikar 
almennings til þess að tileinka sér 
nýjar leiðir í matargerð aukist. 
Þá hefur klassísk íslensk tónlist 
notið krafta stjórnenda og hljóð-
færaleikara af erlendum uppruna 
með frábærum árangri. Mér detta 
í hug Szymon Kuran fiðluleikari, 
Vladimir Ashkenazy pínanósnill-
ingur og Rumon Gamba, stjórn-
andi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
Hið sama má segja um aðrar list-
greinar. Flestir þekkja nöfn fólks 
eins og Dieter Roth, myndlistar-
manns, Bernd Ogdronik brúðu-
meistara og Eivarar Pálsdóttur 
söngkonu. 

Innflytjendur hafa einnig látið 
til sín taka við stefnumótun og 
upplýsingagjöf um málefni sem 
tengjast fólki af erlendum upp-
runa og þannig tryggt að sjónar-
mið sem innfæddir geta aldrei 
haft komi fram. Dæmi um slíkt 
er Jafnréttishús sem Amal Tam-
imi rekur í Hafnarfirði, Sam-
tök kvenna af erlendum uppruna, 
Tatjana Latinovic, fulltrúi í Inn-
flytjendaráði, og starfsfólk af 
erlendum uppruna í Alþjóðahúsi. 
Einnig starfa ýmsir hagsmuna-
hópar aðrir að málefnum innflytj-
enda, ýmis á eigin vegum eða í 
tengslum við stofnanir á borði við 
Alþjóðahús, Rauða krossinn og 
Fjölmenningarsetur. 

Það er harla ólíklegt að hægt 
sé að sporna við þeirri þróun sem 
hafin er og felur í sér hreyfan-
leika fólks um álfur og lönd. Hins 
vegar getum við nýtt reynslu og 
krafta þessa sama fólks til þess 
að geta sem best tekist á við þær 
áskoranir sem fylgja. Áhrifarík-
asta leiðin til þess er að rétta fram 
vinarhönd og mæta innflytjend-
um á jafningjagrunni í samræðu 
um hvernig við getum best þróað 
samfélag okkar áfram með hag 
allra að leiðarljósi.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Rauða krossins á Akranesi.

Lóð á vogarskálarnar

Vanur
Fréttir voru sagðar af því fyrir helgi að 
Samkeppniseftirlitið hefði gert húsleit 
í höfuðstöðvum Íslandspósts. Grunar 
eftirlitið fyrirtækið – sem er í eigu rík-
isins – um brot á samkeppnislögum. 
Pósthúsið, sem er í eigu 365 (sem 
á Fréttablaðið), kvartaði undan 
Íslandspósti og telur Sam-
keppniseftirlitið sumsé þær 
umkvartanir eðlilegar og eiga 
við rök að styðjast. Forstjóri 
Íslandspósts heitir Ingimundur 
Sigurpálsson. Hann var áður 
forstjóri Eimskipafélagsins. 
Þegar hann hélt þar um 
stýrið var félaginu gert 
að greiða 230 milljóna 
króna stjórnvaldssekt 
vegna brota á sam-
keppnislögum.

Hví ekki? 
Athygli vakti að Framsóknarflokkur-
inn kaus á föstudag að gera Magnús 
Stefánsson, fyrrverandi þingmann og 
ráðherra flokksins, að sínum fulltrúa 
í stjórn Ríkisútvarpsins. Flokkurinn 
hefur að undanförnu gætt sín á 

að setja ekki gamlar kempur 
úr pólitíkinni í nefndir, stjórnir 
og ráð. Sást það til dæmis á 
valinu á Daniel Gros í banka-
ráð Seðlabankans. Nú 

er spurt hvers vegna 
framsókn leitaði 
ekki til útlanda eftir 
manni til að sitja í 
RÚV-stjórninni.

Kvennalistinn
Stundum er sagt 

að konur eigi erfiðara 

uppdráttar í Sjalfstæðisflokknum en 
í öðrum flokkum. Það átti þó ekki 
við um prófkjör Sjálfstæðisflokksins 
í Reykjavík á dögunum. Af tíu efstu 
frambjóðendunum skipa konur sex 
sæti, rétt eins og hjá Samfylking-

unni. Hjá bæði Sjálfstæðisflokki 
og Samfylkingu eru tvær konur í 
efstu fjórum sætum, 1. og 4. hjá 
Sjálfstæðisflokki en 2. og 3. hjá 
Samfylkingunni. Enn eiga Vinstri 
græn eftir að velja sér oddvita 

í borginni en þar bítast karl 
og kona um efsta sætið. 
Það gæti því farið svo 
að Sjálfstæðisflokkurinn 
verði eini flokkurinn í 
borginni þar sem kona 
leiðir listann. 

bergsteinn@frettabladid.is

GUÐRÚN GUÐ-
LAUGSDÓTTIR 

Opin innflytjenda-
stefna

Í 
fjármálaráðuneytinu er að störfum starfshópur um heild-
arendurskoðun á áfengislöggjöfinni. Frumvarp byggt á 
vinnu hópsins verður að öllum líkindum lagt fyrir haust-
þingið. Meðal þess sem mun vera í skoðun er að lækka 
áfengiskaupaaldurinn um tvö ár og að heimila takmark-

aðar áfengisauglýsingar. 
Hvort tveggja er framfaraskref frá núverandi lögum. Öllu 

síðra að starfshópurinn mun ekki vera með í skoðun að leggja til 
að einkaréttur ríkisins á sölu bjórs og léttvíns verði afnuminn, 
eins og hefur þó verið vilji meirihluta þjóðarinnar samkvæmt 
skoðanakönnunum um töluvert skeið.

Ástæðan fyrir að fólk getur ekki gripið með sér bjórkippu eða 
rauðvínsflösku um leið og það gerir helgarinnkaupin í matvöru-
verslunum eru meintir hagsmunir heildarinnar. Áfengir drykkir 
þykja slík heilsuvá að takmarka þarf að þeim aðgengi og verð-
leggja hátt. Sérstaklega þarf að gæta þess að halda ungmennum 
frá því að komast í nálægð við áfengið, og telja fulltrúar ríkisins 
það betur til þess fallið en aðrir.

Engin ástæða er til að deila um að vín getur verið mikill skað-
valdur, þó að auðvitað séu það fyrst og fremst fyllibytturnar 
sem koma óorði á brennivínið, svo einn sígildur frasi sé settur 
á flot. 

Hitt er allt annað mál hvort það að refsa öllum fjöldanum 
fyrir misnotkun fárra, með því að selja allt áfengi aðeins í sér-
stökum verslunum ríkisins, hafi áhrif til hins betra á drykkju-
siði þjóðarinnar. Ýmislegt bendir til þess að sú aðferðafræði 
þjóni engum tilgangi. 

Í því samhengi er mjög athyglisvert að bera saman reynslu 
Pennsylvaníu við önnur ríki Bandaríkjanna. Í þessu gamla kvek-
araríki er svo til nákvæmlega sama fyrirkomulag á sölu áfengis 
og á Íslandi. Ríkið rekur allar vínbúðir og aðgengið er takmark-
að. Lögin eru meira að segja svo ströng að þeir sem koma með 
áfengi með sér frá nærliggjandi ríkjum eiga yfir höfði sér allt 
að 90 daga í fangelsi. 

Hvergi í Bandaríkjunum, að Utah meðtöldu, eru jafnströng 
áfengislög og aðgengið að víni jafn takmarkað og í Pennsylv-
aníu. Þrátt fyrir þetta drekka íbúar þar svo til jafnmarga lítra 
að meðaltali á ári og aðrir Bandaríkjamenn. Og þeir eiga í sömu 
vandræðum vegna áfengisneyslu og íbúar annarra ríkja Banda-
ríkjanna. Öllu verri ef eitthvað er. Unglingadrykkjan er þannig 
yfir landsmeðaltalinu og sama gildir um dauðsföll í umferðinni 
af völdum ökumanna undir áhrifum. Þar eru Pennsylvaníuíbúar 
í 15. sæti af 51 ríki á meðan íbúar Illinois eru í 32. sæti, en þeir 
síðarnefndu geta keypt ótakmarkað af sterku, bjór og léttvíni í 
sínum matvöruverslunum.

Þessi tölfræði segir okkur ekki að íbúar Pennsylvaníu séu 
sérstaklega forhertir og að í Illinois búi betra fólk. Hún bendir 
einfaldlega til þess að summa lastanna leitar alltaf jafnvægis. 

Ákveðið hlutfall fólks mun alltaf eiga erfitt með að umgangast 
vín og aðra vímugjafa sama hvort söluaðilinn er ríkisstarfsmað-
ur eða kaupmaðurinn á horninu.

Bjór og léttvín í búðirnar:

Summa lastanna
JÓN KALDAL SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 
skrifar um efnahagsmál

Er ekki eitthvað athugavert við 
kennsluefnið ef duglegu nem-

endurnir fá lélegu einkunnirnar 
en lélegu nemendurnir fá góðu 
einkunnirnar?

Skoðum dæmi um tvö lönd, land 
A og land B.

Land A er aðili að Alþjóðavið-
skiptastofnuninni. Það innleiddi 
fullt viðskiptafrelsi árin 1994-
1995 með lækkun tolla og afnámi 
innflutningshafta og fór þar í öllu 
eftir bókinni frá Alþjóðabankan-
um í Washington. Það innleiddi 
víðtækar breytingar á hagkerfinu 
í átt til frjálsræðis, þ.m.t. einka-
væðingu, heimilaði erlent eign-
arhald á innlendum fyrirtækj-
um, heimilaði flutning á hagnaði 
úr landi og þar fram eftir götun-
um. Það lagði sig fram um að vera 
fyrirmyndarnemandi Washing-
ton-samkomulagsins (the Wash-
ington Consensus) og er staðsett 
aðeins nokkur hundruð mílur frá 
stærstu mörkuðum heims.

Land B er ekki aðili að Alþjóða-
viðskiptastofnuninni og það hefur 
viðhaldið innflutningshömlum 
og tollum allt að 30-50%. Við-

skipti eru að 
mestu í hönd-
um ríkisfyrir-
tækja. Það tak-
markar erlent 
eignarhald á 
innlendum fyr-
irtækjum, og 
er staðsett um 
4000 mílur frá 
stærstu mörk-
uðum heims.

Kenning-
ar frjálshyggjunnar myndu spá 
landi A mjög góðum árangri. 
Staðreyndin er hins vegar sú að 
land A er Haítí, eitt fátækasta 
land vesturheims með dapurlega 
frammistöðu í efnahagslegu til-
liti svo ekki sé meira sagt. Land 
B er Víetnam með um 8% hagvöxt 
á ári síðan um miðjan níunda ára-
tuginn: Þar hefur stórlega dregið 
úr fátækt og Víetnam hefur, þrátt 
fyrir viðskiptahindranir og bann 
við erlendu eignarhaldi á innlend-
um fyrirtækjum, samlagast hratt 
hinu alþjóðlega hagkerfi.

Þessi samanburður er tekinn 
úr bók eftir tyrkneska hagfræð-
inginn Dani Rodrik, „One Econ-
omics, Many Recipes“ (2007), og 
kom upp í huga minn þegar ég 
las grein Þorvaldar Gylfasonar í 
Fréttablaðinu hinn 28. janúar sl. 

undir yfirskriftinni, „Að keyra 
land í kaf“. Þar lýsir Þorvaldur 
því hvernig nýlenduherraþjóðin 
Frakkland keyrði fyrrum nýlendu 
sína, Haítí, á kaf í skuldaklafa 
vegna skaðabóta sem þeir kröfð-
ust af Haítíbúum fyrir að hafa 
rekið frönsku þrælahaldarana af 
höndum sér og stofnað sjálfstætt 
ríki árið 1804.

Í upphafi spurði ég hvort ekki 
kynni að vera eitthvað athuga-
vert við kennsluefnið ef dug-
legu nemendurnir fengju lélegu 
einkunnirnar en lélegu nemend-
urnir fengju góðu einkunnirnar. 
Kennslufræðingar myndu ef til 
vill spyrja hér að hve miklu leyti 
kennsluefnið hefði verið lagað að 
þörfum og getu nemendanna og 
þar með tekið tillit til aðstæðna 
í hverju tilviki. Þeir vita vel að 
„One size does NOT fit all“.

Aftur á móti er nokkuð til í 
því að með kenningum sem eiga 
meira skylt við trúarkenningar en 
fræðikenningar byggðar á viður-
kenndum rannsóknum má fífla 
heila þjóð. Við Íslendingar ættum 
nú að vita að það þarf ekki allt-
af nýlenduherra til þess að keyra 
land í kaf.

Höfundur er 
stjórnsýslufræðingur.

SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

UMRÆÐAN
Eyþór Harðarson skrifar um 
fyrningarleiðina 

Um það leyti sem kvótakerfinu 
var komið á var sjávarútvegur 

á Íslandi í sjálfheldu. Flotinn var 
allt of stór fyrir þær veiðiheim-
ildir sem voru í boði og rekstur 
flestra fyrirtækja í atvinnugrein-
inni var á brauðfótum. Margir leit-
uðu eftir því að selja fyrirtækin 
eða hætta rekstri en fundu enga 
útgönguleið. Áhugi á að kaupa sjáv-
arútvegsfyrirtæki var í lágmarki. 
Slíkt var ástandið að ríkissjóður 
þurfti ítrekað að grípa til viðeig-
andi björgunaraðgerða.

Straumhvörf urðu hins vegar í 
sjávarútvegi þegar opnað var fyrir 
framsal aflaheimilda um 1990. Þar 
skapaðist loksins hvati til hag-
ræðingar með arðsemi í rekstri 
að leiðarljósi. Hagræðingin hefur 
hins vegar ekki verið án fórna og 
hún hefur kostað sitt. Árangurinn 
er aftur á móti sá að á 20 árum 
hafa yfir 90% aflaheimilda skipt 
um hendur. Sjávarútvegsfyrir-
tækjum hefur fækkað en rekstr-
argrundvöllur þeirra styrkst um 
leið. Atvinnuöryggi hefur aukist og 
afkoma starfsfólks batnað. Þrátt 
fyrir skuldsetningu samfara hag-
ræðingunni er arðsemi í sjávarút-
vegi líkast til hvergi meiri en ein-
mitt á Íslandi og leitun er að betri 
kjörum sjómanna. 

Það mikilvægasta er að sjávar-
útvegsfyrirtækin eru í dag grunn-
stoðir í atvinnulífi landsmanna 
sem skila miklum tekjum í þjóðar-
búið. Því er ekkert annað en stór-
undarlegt að standa frammi fyrir 
þeim áformum stjórnvalda að hefja 
innköllun aflaheimilda í haust. 
Eftir allt sem á undan er gengið 
síðustu 25 árin á nú samkvæmt 
tillögum stjórnvalda að taka 5% 

aflaheimildanna 
af handhöfum 
þeirra á hverju 
fiskveiðiári og 
bjóða upp. 

Margt hefur 
áunnist í sjáv-
a r ú t v e g i  á 
undanförnum 
árum. Sú stað-
reynd stendur 
eftir sem áður 
óhögguð að fisk-

urinn í sjónum er takmörkuð auð-
lind. Þetta vill gleymast í umræð-
unni um sjávarútveg, sem oftar en 
ekki er á villigötum. Aflamarks-
kerfið er ekki gallalaust fremur 
en önnur mannanna verk og við 
getum örugglega verið sammála 
um að mörg víxlspor hafa verið 
stigin á vegferð kerfisins. Fyrn-
ing aflaheimilda er ekki leiðin til 
að lagfæra það sem aflaga hefur 
farið. Síðustu misserin hefur keyrt 
um þverbak í umræðunni, þar sem 
markvisst hefur verið haldið á lofti 
innantómum staðhæfingum og 
rangfærslum. Erfitt er að sjá hvað 
því fólki gengur til sem heldur því  
blygðunarlaust fram að byggðir 
landsins líði fyrir fiskveiðistjórn-
unina. Varla er það af sannsleiks-
ást. Staðreyndin er sú að í mörg-
um þeirra byggðarlaga, sem hefur 
hvað best tekist að mæta því efna-
hagsástandi sem nú ríkir, standa 
sjávarútvegsfyrirtæki traustum 
fótum. 

Enn er hægt að afstýra því stór-
slysi sem fyrningarhugmyndir 
stjórnvalda hefðu í för með sér 
fyrir sjávarútveginn og efnahag 
þjóðarinnar. Vilji til að kynna sér 
raunverulegar afleiðingar þessara 
hugmynda og horfast í augu við 
staðreyndir er allt sem þarf. 

Höfundur er útgerðarstjóri hjá 
Ísfélagi Vestmannaeyja hf.

Ávísun á stórslys Að fífla heila þjóð

EYÞÓR 
HARÐARSON

SIGURBJÖRG SIG-
URGEIRSDÓTTIR
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UMRÆÐAN
Jónína Bjartmarz skrifar um 
hlut kvenna í stjórnum hluta-
félaga

Með breytingu á lögum um 
hlutafélög vorið 2006 sam-

þykkti Alþingi nokkur sérákvæði 
u m opi nber 
hlutafélög, ohf., 
sem ætlað var 
að skapa aukið 
ga g ns æi  og 
aðhald um rekst-
ur og starfsemi 
þeirra (lög nr. 
90/2006). Meðal 
annars var lög-
leidd skilgrein-
ing á opinberum 
hlutafélögum, þ 

e. til hverra hlutafélaga sérregl-
urnar tækju, settar voru sérregl-
ur um upplýsingagjöf stjórnar-
manna og framkvæmdastjóra um 
eign í félögum, ákvæði um vissa 
upplýsingaskyldu þessarar tegund-
ar hlutafélaga, sem eru undanþeg-
in bæði ákvæðum stjórnsýslu- og 
upplýsingalaga, um rétt kjörinna 
fulltrúa, alþingismanna eða sveit-
arstjórnarmanna eftir atvikum, 
til setu á aðalfundum og rétt sömu 
til að bera fram fyrirspurnir og 
um aðgang fjölmiðla og skyldu 
til að boða þá á aðalfundi. Þegar 
frumvarpið að lögunum var lagt 
fram var sérstakt ákvæði um kyn 
stjórnarmanna sem hljóðaði svo: 

„Við kjör í stjórn opinbers hluta-
félags skal gæta sérstaklega að 
lögum um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla.”

„Einungis að teknu tilliti til odda-
tölu stjórnarmanna“

Í meðförum þingsins kom í ljós 
allvíðtækur vilji til að kveða sterk-
ar að orði um jafnan hlut kynj-
anna í stjórnum þessarar tegund-
ar hlutafélaga og var meðal annars 
vísað til þess að ríkinu bæri að 
skapa fyrirtækjum í einkaeigu 
fordæmi að þessu leyti auk þess að 
vera sjálfu sér samkvæmt og þeim 
stefnumiðum sem Alþingi hafði 
ítrekað sett með jafnréttislögum. 
Við lokaatkvæðagreiðslu reynd-
ist meirihlutavilji á Alþingi fyrir 
þeirri breytingatillögu af tveimur 
sem lengra gekk og kvað á um að 
við kjör í stjórn opinbers hlutafé-
lags skuli tryggt „að í stjórninni 
sitji sem næst jafnmargar konur 
og karlar“. Í þessu felst að hlut-
ur kynjanna skal vera eins jafn 
og oddatala stjórnarmanna leyfir, 
þ.e. að stjórnir ohf. skuli skipa sem 
næst jafnmargar konur og karlar 
einungis að teknu tilliti til odda-
tölu stjórnarmanna, eins og skýrt 
kom fram í umræðum á Alþingi og 
í atkvæðaskýringu undirritaðrar, 
flutningsmanns breytingartillög-
unnar. 

Hvaða hlutafélög eru opinber?
Á þessum tíma, rétt fyrir þing-
frestun vorið 2006, reyndist undir 
meðferð málsins ekki hægt að fá 

upplýsingar um hvaða hlutafélög 
væru opinber skv. þeirri skilgrein-
ingu sem Alþingi lögleiddi og enn 
þann dag í dag er margt á huldu í 
því efni, a.m.k. er hvergi að finna 
yfirlit eða tæmandi talningu á 
ohf. Þannig eru skv. nefndará-
liti 1. minnihluta viðskiptanefnd-
ar Alþingis, dags. 12. des. 2009, 
(Þskj. 426-71. mál) - um frumvarp 
til laga um breytingu á hlutafé-
lagalögum - opinber hlutafélög 5 
talsins, en skv. upplýsingum sem 
ég hef aflað og finnast m.a. í rík-
isreikningi eru þau 9 eftirgreind; 
Flugstoðir ohf., Keflavíkurflug-
völlur ohf., Matís ohf., Neyðarlínan 
ohf., Orkubú Vestfjarða ohf., Rarik 
ohf., Lánasjóður sveitarfélaga ohf., 
Suðurlindir ohf. og Ríkisútvarp-
ið ohf. Samsetning stjórna þess-
ara félaga sýnir að vel hefur tek-
ist til að framfylgja ákvæðunum 
um jafnan hlut kynjanna, ef frá er 
talið Suðurlindir ohf. með aðeins 
eina konu í 5 manna stjórn. 

 Skv. 2. málsgrein 1. gr. laga um 
hlutafélög merkir opinbert hluta-
félag „ … félag sem hið opinbera, 
einn eða fleiri hluthafar, á að öllu 
leyti, beint eða óbeint. Slíkum 
félögum einum er rétt og skylt að 
hafa orðin opinbert hlutafélag í 
heiti sínu eða skammstöfunina ohf. 
og má tengja orðin eða skammstöf-
unina heiti eða skammstöfun á 
hlutafélagi.“ Af þessari skilgrein-
ingu er ljóst að hvorki ríki né sveit-
arfélög eiga val um hvort félög í 
þeirra eigu beri ohf. í nafni sínu, 
svo framarlega sem eignarhald 
þeirra er eins og ákvæðið lýsir.

Hvað með öll hin félögin í „opin-
berri eigu“?
Hvað með önnur félög, sem líka 

er að finna í ríkisreikningi og 
hvað með öll nýju félögin sem 
hið opinbera, ríki og/eða sveitar-
félög, eiga að öllu leyti, beint eða 
óbeint? Hvað t.d. með nýju bank-
ana og dótturfélög þeirra á meðan 
íslenska ríkið var eini hluthafinn? 
Nú á þetta kannski aðeins við um 
nýja Landsbankann, sem heitir að 
ég held NBI hf. Er það með vilja 
eða fyrir vankunnáttu og hyskni 
að skyldubundna ákvæðinu skv. 
skilgreiningunni í hlutafélagalög-
unum er ekki fylgt um þau félög. 
– Eins og ég gat um í upphafi þá 
ná sérákvæði laganna til annars 
og fleira en kynjahlutfalls í stjórn-
um og því tel ég það forgangsmál 
á þessum síðustu og verstu tímum 
fyrir ríkisstjórn sem kvaðst vilja 
kenna sig við gagnsæa stjórnar-
hætti og opna og lýðræðislega 
stjórnsýslu að tryggja að þessum 
lögum sé fylgt. 

Sá réttur sem lögin veita kjörn-
um fulltrúum felur jafnframt í sér 
a.m.k. siðferðilega skyldu til eft-
irlits og aðhalds með opinberum 
hlutafélögum. Því er það eðlileg og 
sjálfsögð krafa til alþingismanna 
og sveitarstjórnarmanna, þeir 
gangi á eftir réttri framkvæmd 
laganna og byrji á því að tryggja 
að öll félög sem skilgreining þeirra 
tekur til beri ohf. í heiti sínu. 

Hver ber ábyrgðina á framkvæmd-
inni?
Engan veginn liggur í augum uppi 
hvar ábyrgðin á þessari lagafram-
kvæmd liggur. Er framkvæmdin 
alfarið á ábyrgð viðskiptaráðherra 
eða fjármálaráðherra, sem að því 
ég best veit fer með hlutabréf rík-
isins í þeim félögum sem ríkið á, 
eða jafnvel félagsmálaráðherra, 

a.m.k. hvað varðar ákvæðið sem 
lýtur að jöfnum hlut kynjanna? 
Ber sá síðastnefndi, sem ráð-
herra sveitarstjórnamála ábyrgð 
á lagaframkvæmd sveitarfélaga að 
þessu leyti, hvað varðar hlutafélög 
í þeirra eigu? 

Það voru upp til hópa karlar sem 
komu okkur á þann efnahagslega 
kalda klaka sem þjóðin nú finn-
ur sig á. Sú staðreynd ein og sér, 
að viðbættum ýmsum rannsókn-
um, sem meðal annars sýna meiri 
arðsemi fyrirtækja með stjórnum 
skipuðum jafnt konum og körlum, 
ætti að duga stjórnvöldum til að 
grípa í taumana, jafnvel þó laga-
skyldan um jafnan hlut kynjanna 
væri ekki fyrir hendi. 

Ímynd Íslands 
Ástæða þess að ég fór að skoða 
þessi mál, eftir nokkurt hlé, var 
fyrirspurn sem mér var send, af 
alþjóðlegum samtökum fyrir aukn-
um efnahagslegum áhrifum og 
völdum kvenna, um hlut kvenna 
í stjórnum íslenskra fyrirtækja, 
með sérstaka áherslu á opinberu 
hlutafélögin og reynsluna af sérá-
kvæði þeirra, sem ekki hafði tek-
ist að afla trúverðugra upplýs-
inga um úr stjórnsýslunni. Þar til 
fyrir liggur hver þau eru í raun, 
opinberu hlutafélögin skv. skil-
geiningu hlutafélagalaga, er engu 
hægt að svara sannleikanum sam-
kvæmt um hlut kvenna í stjórnum 
íslenskra ohf. – sem auk annars er 
afleitt fyrir ímynd Íslands á marg-
víslegum vettvangi erlendis. 

Höfundur er fyrrverandi 
alþingismaður. 

Opinber hlutafélög og hlutur kvenna í stjórnum

JÓNÍNA BJARTMARZ

UMRÆÐAN
Gísli Hjálmtýsson skrifar um orkumál

Mikið er rætt um nauðsyn þess að fara 
í stóriðjuframkvæmdir sem undir-

stöðu til endurreisnar íslensks efnahags-
lífs. Þrýst er á að hnekkja lýðræðislegri 
ákvörðun Hafnfirðinga um að hefta frekari 
útbreiðslu álversins í Straumsvík. Á sama 
tíma er talað um að fjárfesta stórfé í Helgu-
vík, virkjunum, háspennulínum og öðrum 
nauðsynjum fyrir orkufrekan iðnað.

Erfitt er að sjá hvernig á að fjármagna allar þess-
ar framkvæmdir. Með skuldabréf ríkisins metin 
sem rusl verður nær ógerlegt fyrir sveitarfélög og 
fyrirtæki – og þar með talin orkufyrirtækin – að 
fjármagna sig á erlendum mörkuðum á viðskipta-
forsendum. Eftir að hafa pissað yfir helstu vina-
þjóðir okkar verður fjármögnun á pólitískum for-
sendum torsótt. 

Jafnvel ef lánsfé væri að fá, er staða þjóðarbús-
ins þannig að mjög vafasamt er að stofna til nýrra 
stórskulda. Hugmyndir þess efnis benda til að for-
ystumenn þjóðarinnar átti sig ekki á þeim skulda-
vanda (eða endurfjármögnunarvanda) sem er fram 
undan og einkennist umræðan af sama óraunsæi og 
einkenndi orðafar og athafnir útrásarvíkinga jafnt 
sem stjórnmálamanna síðustu ár.

En hvað annað kemur til greina?
Virkjanir fyrir álver í Helguvík kosta í kringum 

300 milljarða króna. Þetta fjármagn yrði að taka að 
láni erlendis með ábyrgð þjóðarinnar. Allt umstang-
ið veldur þensluáhrifum á framkvæmdatímanum, 
þ.e. í 3-5 ár, þar með talið verða til allmörg ný störf 
á framkvæmdatímanum og síðan um 400 störf til 
framtíðar. Vaxtakostnaður af þessum framkvæmd-
um er varlega áætlaður um 16,5 milljarðar á ári í 
25-40 ár. 

Í stað þess að reisa nýtt álver ættum við að loka 
álverinu í Straumsvík og breyta því í miðstöð 
nýsköpunar fyrir orkutengda starfsemi. Til að nýta 
hafnaraðstöðuna mætti nýta einn kerskálann fyrir 
sérhæfðan þunga- eða efnaiðnað. Í annan kerskál-
ann mætti setja netþjónabú. Hvort tveggja er starf-
semi sem getur greitt 6-7 sent á kwh í stað þeirra 
tveggja senta sem Alcan greiðir. Í þriðja skálann 
mætti síðan setja upp nýsköpunarmiðstöð fyrir 
grænan orkutengdan iðnað. 

Sérhæfður þunga- eða efnaiðnaður sem myndi 
nýta um 120 MW og greiða 6-7 sent á kwh myndi 
tryggja óbreyttar tekjur af orkusölu miðað við tekj-
urnar af núverandi starfsemi. Höfnin, ferskvatn 
og stoðmannvirki myndu nýtast án mikils kostn-
aðar. Verkefnistengdur kostnaður yrði greiddur og 
fjármagnaður af erlendum eigendum verkefnisins. 
Gámavætt netþjónabú þarf stöðugar undirstöður, 
kælivatn og spennistöð fyrir lágspennu. Allt þetta 
er til staðar í Straumsvík. Umbreyting eins kerskál-

ans fyrir slíkt netþjónabú krefst umtals-
verðrar vinnu iðnaðarmanna sem myndi að 
mestu vera fjármögnuð af leigjendum, sem 
jafnframt ættu og fjármögnuðu gámana og 
tækjabúnað þeirra. Slíkt netþjónabú gæti 
keypt allt að 120 MW á verði sem gæti verið 
stighækkandi t.d. frá fjórum sentum í sjö 
sent á þremur árum. Nýsköpunarmiðstöð 
fyrir grænan orkutengdan iðnað er löngu 
tímabær á Íslandi, og jákvæð endurnýting á 
aðstöðunni í Straumsvík. 

Gera má ráð fyrir að hin nýja Straumsvík 
myndi ráða sem flesta núverandi starfsmanna til 
hinnar nýju starfsemi. Jafnvel þótt ríkið ábyrgðist 
óbreytt laun fyrir alla þá sem misstu vinnuna væri 
sá kostnaður væntanlega vel innan við tveir millj-
arðar á ári. Önnur störf og afleidd störf yrðu fleiri 
en vegna álversins.

Kostir þessa umfram nýtt álver í Helguvík með 
öllu tilheyrandi eru umtalsverðir og jákvæð áhrif á 
hagvöxt veruleg og varanlegri. Svæðið er tilbúið og 
því engin þörf fyrir skuldsetningu landsins vegna 
stoðvirkja; engin fjárfesting í virkjun, engin fjár-
festing í háspennulínum, engin fjárfesting í höfn 
eða öðrum stoðvirkjum. Fjármögnun umbreytingar 
svæðisins kæmi frá erlendum leigjendum/eigend-
um tveggja verkefnanna og myndi fela í sér umtals-
verðar framkvæmdir og vinnu, sem að langmestum 
hluta yrði unnin af Íslendingum. Breytingu þriðja 
kerskálans í nýsköpunarmiðstöð fyrir grænan orku-
tengdan iðnað mætti auðveldlega fjármagna með 
innlendu fjármagni. 

Orkusölutekjur af hinni nýju Straumsvík yrðu 
tvöfalt meiri heldur en af núverandi starfsemi. 
Tekjuaukningin kæmi án viðbótarskuldsetningar 
þjóðarinnar og vaxtagreiðslna. Ofan á það bættist 
svo ávinningur af Nýsköpunarmiðstöð fyrir græn-
an orkutengdan iðnað. Að auki yrði nýja starfsemin 
umtalsvert umhverfisvænni en starfsemi álversins. 
Ef gert er ráð fyrir tveimur milljörðum ár ári sem 
framlagi til reksturs nýsköpunarmiðstöðvarinnar, 
yrði heildarkostnaður þjóðarinnar vegna sólarlags 
álversins og reksturs nýsköpunarmiðstöðvarinnar 
innan við fjórðungur vaxtakostnaður virkjana fyrir 
álver í Helguvík.  

Við Íslendingar erum yfirskuldsett þjóð og horf-
um fram á gríðarlegan fjármögnunarvanda næstu 
árin. Við megum ekki skuldsetja okkur enn frekar. 
Ég skora á Hafnfirðinga, stjórnvöld og nýjan for-
stjóra Landsvirkjunar að hafna frekari virkjunum 
í bráð, hafna frekari lántökum þjóðarinnar í þágu 
stóriðju og hafna stækkun álversins í Straumsvík. 
Þess í stað skora ég á hlutaðeigandi að loka álver-
inu í Straumsvík, og endurnýta svæðið fyrir orku-
tengda nýsköpun, og selja orkuna á þreföldu því 
verði sem nú er gert. 

 Höfundur er stjórnarformaður 
Thule Investments.

Virkjum ódýrt – lokum Straumsvík

GÍSLI 
HJÁLMTÝSSON



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

„Þótt sumum finnist það kannski 
hálfgerður barbarismi þá drekk 
ég mikið Neskaffi þegar ég sit við 
skriftir,“ byrjar Kristján Þórður 
á að játa og sýnir bolla sem hefur 
visst tilfinningagildi fyrir hann. 
Sá er með mynd eftir Picasso 
af Don Kíkóta og Sansjó Pansa, 
þessum tveimur aðalpersónum úr 
hinni frægu skáldsögu Cervantes. 
Kristján kveðst hafa keypt hann á 
Spáni þegar hann var þar á ferð 
2003. „Þetta er eini kaffibollinn 
minn sem hefur bókmenntalega 
skírskotun,“ segir hann brosandi. 
„Allir aðrir eru mjög venjulegir.“ 

Þegar Kristján vann að nýj-

asta leikritinu sínu, Fyrir fram-
an annað fólk, sem var á fjölum 
Hafnarfjarðarleikhússins í haust 
og verður tekið upp í Iðnó um aðra 
helgi, segir hann bollann hafa 
haft sérstakt gildi fyrir sig með 
tvennum hætti. „Myndin varð mér 
ákveðinn innblástur,“ segir hann. 
„Ég sé samsvörun með Don Kíkóta 
sem er lokaður inni í eigin hugar-
heimi og hefur fjarlægst veruleik-
ann og Höskuldi, aðalpersónu leik-
ritsins, sem er á sinn hátt lokaður 
inni í eigin baráttu við undarlegt 
vandamál í sálarlífi sínu. Hlut-
skipti beggja er tragískt og kóm-
ískt í senn.“ Fyrir utan að súpa 

Neskaffi úr bollanum þótti Kristj-
áni svo líka þægilegt að handleika 
hann þegar hann gekk um gólf og 
braut heilann um leikritið. „Það er 
svo gott að halda á einhverju efnis-
legu og traustu eins og gerðarleg-
um kaffibolla þegar maður er að 
vinna með eitthvað jafn óefnislegt 
og hugmyndir.“  

Nú þegar Kristján Þórður er 
búinn að skrifa leikritið hefur 
hann gefið þessum bolla frí. „En,“ 
segir hann íbygginn. „Ég er búinn 
að ákveða að þegar verkið fer aftur 
á svið í Iðnó, 5. febrúar, ætla ég að 
drekka morgunkaffið mitt úr þess-
um bolla.“  gun@frettabladid.is

Efnislegur og traustur
Þegar Kristján Þórður Hrafnsson rithöfundur sat við að skrifa leikritið Fyrir framan annað fólk, sem fer á 
svið í Iðnó bráðlega, komst hann í ákveðið samband við mjög svo bókmenntalegan kaffibolla. 

DANIEL HESS  frá West Union, Iowa fann upp 

fyrstu ryksuguna árið 1860. Hann kallaði tækið 

reyndar teppasóp. Fyrstu handstýrðu vélina fann Ives 

W. McGaffey árið 1868 sem kallaðist „Whirlwind“.
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„Myndin varð mér 
ákveðinn innblástur,“ 

segir Kristján Þórður um 
teikningu Picasso af Don 
Kíkóta og Sansjó Pansa.“

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

10.000 kr. vöruúttekt 
fylgir hverju heilsurúmi

Allt að70%afslátturaf völdum vörum
ÚTSALA
SÍÐUSTU DAGAR – ENN MEIRI AFSLÁTTUR

TÍU
ÞÚSUND
KRÓNUR
TÍU

ÞÚSUND
KRÓNUR

PENINGABANKI
ÍSLANDS

SAMKVÆMT SVEFN & HEILSU

JANÚAR 2005

E20052006

E20052006

Matthías ÁsgeirssonMatthías Ásgeirsson

TTT Gaflar og náttborð
Skipti dýnur
Gólfmottur

Útlitsgallaðar dýnur
Lampar og loftljós

og margt fleira

Tölvunámskeið
Fingrasetning 
Tölvugrunnur
Netið og samskipti 
Heimasíðugerð

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta – 
og grænmetisréttir 
Gómsætir hollir suðrænir réttir 
frá Miðjarðarhafslöndunum
Hráfæði
Ítölsk matargerð
Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð
Matargerð fyrir karlmenn

Hekl
Grunnnámskeið í að hekla

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið
Trjáklippingar
Trjárækt í sumarbústaðalandinu

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Prjónanámskeið
Grunnnámskeið í að prjóna
Peysuprjón

Kökur og konfekt
Kransakaka - bökuð
Konfektgerð
Kökuskreytingar

Spennandi námskeið 

Innritun og upplýsingar:

http://kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við 

Furugrund í síma 564 1507

Auk fjölda annarra námskeiða í boði

EKKI SPILLIR VERÐIÐ
20% TÍMABUNDINN AFSLÁTTUR

NÝJA LÍNAN frá

Hvítur 119.900 Stál 159.900

Skápur sem margir hafa beðið eftir, stór
233 ltr. kælir að ofan og góður 54 ltr. frystir.



Beate Stormo kom til Íslands 
frá Noregi fyrir 20 árum og 
fór í sveit á Kristnesi. Þar bjó 
ungur bóndasonur, Helgi að 
nafni. Þau giftust, eignuðust 
þrjá syni og búa þar enn í dag 
þar sem þau eru með geitur, 
kindur, kanínur og hænur.

Hún stundar járnsmíði, 
hann málar og saman hanna 
þau og sauma föt, mikið úr 
efnum sem þau framleiða frá 
grunni.

„Það er í raun ekkert vöru-
merki,“ svarar Helgi aðspurð-
ur hvað merkið þeirra heiti. 
„Sköpunarþátturinn er svo 
stór í þessu. Ferlið sem fylg-
ir því að skapa eitthvað 
nýtt, frekar en að 
framleiða einungis í 
þeim tilgangi að selja 
það. Við höfum ekki 
lagt okkur mikið fram 
við að vera með verslun, 
fyrir utan desembermán-
uðina þegar minna er að 
gera á bænum.“ 

Þau notast mikið við 

náttúruleg efni í hönnuninni eins 
og ull, hör, hvalskíði og leður, en 
eru þó óhrædd við að sameina 
fullkomnar andstæður á borð 
við plast og önnur gerviefni. Til 
að mynda var Rögnvaldur gáfaði 
úr Hvanndalsbræðrum klæddur 
í jakka frá Beate sem gerður er 
úr áburðarplasti á sviði undan-
keppni Eurovision nýlega.

Þau hjón koma víða við á lista-
sviðinu. Helgi hefur sýnt á mynd-
listarsýningum, myndskreytt 
bækur og er meðlimur í hljóm-
sveitinni Helga og hljóðfæraleik-
urunum. Beate hannar og saum-
ar meðal annars brúðarkjóla og 
smíðar allt frá litlum skartgrip-

um yfir í girðingahlið úr 
járni. Þetta gera þau 

meðfram búskapn-
um. „Það er ekk-

ert til sem heit-
ir týpískur dagur,“ 

segir Beate. „Það er ein-
mitt það sem er svo 

skemmtilegt við 
þetta allt saman.“  

  - sv

Eldsmíðaðar hurðarlamir og loka eftir 
Beate.

Beate í kjól sem hún hannaði sjálf. 
MYND: KERTISKAL BEATE 

Beate og Helgi í eldhúsinu við nokkur af verkum Helga.

UPPÞVOTTALÖGUR  er til ýmissa hluta nytsamlegur. Eftir Exxon 

Valdez-olíulekann árið 1989 notuðu fuglabjörgunarmenn Dawn-

uppþvottalög til að hreinsa fugla sem höfðu orðið gegnsósa í olíu.

Ekkert sem heit-
ir týpískur dagur
Hjónin Beate Stormo og Helgi Þórsson búa á bænum Kristnesi í 
Eyjafjarðarsveit. Bæði eru þau búfræðingar að mennt og stunda 
garðyrkju og búskap, á milli þess sem þau hanna og skapa. 

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

Ókeypis námskeið og ráðgjöf

Mánudagur 1. febrúar

Miðvikudagur  3. febrúar

Fimmtudagur  4. febrúar

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.

Móðir í 10. bekk – Reynslusaga konu sem átti barn 
þegar hún var sjálf ennþá barn. Tími: 13.30 -14.30.

Býflugurnar - Vinnum saman -  Ný viðhorf - Vertu
með í skapandi hópi atvinnuleitenda. Tími: 14.00-16.00.

Öndun, íhugun og lifað í núinu – Láttu þægilegri
hugsanir og líðan taka yfir. Tími: 14.30 -15.30.

Baujan sjálfstyrking – Fullt! Tími: 15.00 -17.00.

Skiptifatamarkaður -  Barnaföt - Tími: 16.00 -18.00.

Fluguhnýtingar fyrir byrjendur – Kennd verður 
grunntæknin og byrjað á auðveldum atriðum. Fyrsti 
hluti af fjórum. Skráning nauðsynleg. Tími: 12:00 -13.30.

Saumasmiðjan - Bættu og breyttu. Tími: 13.00-15.00.

Þýskuhópur - Vltu æfa þig í þýsku? Í þessari viku
tölum við saman á þýsku um gæludýr. Tími: 14.00-14.45.

Frönskuhópur – Viltu æfa þig að tala frönsku? Við 
tjáum okkur á frönsku um þorrann og þorramat. 
Tími: 15:00 -15.45.

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

Noregur og norska - Æfðu þig í norsku, fáðu góð ráð
og taktu þátt í umræðum. Tími: 12.30 -13.30.

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

Trommuhringur – Heiðrún Hámundar kennir grunn-
atriði drumbusláttar á bongo-, congas- og djembe-
trommur. Spilum saman rythma og búum til nýja. For-
vitni og áhugi er nóg og engrar tónlistarkunnáttu krafist
til að fá jákvæða útrás! Tími: 14.00-15.00.

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

Föstudagur  5. febrúar

Sálrænn stuðningur – Fjallað er um áhrif áfalla og al-
varlega atburða á líðan fólks. Tími: 12.30 -14.00.

Facebook – Stækkaðu tengslanetið. Tími: 12.30 -14.00.

Prjónahópur – Lærðu að prjóna. Tími: 13.00 -15.00.

Enskuhópur - Viltu æfa þig í að tala ensku?  Komdu og
spjallaðu og fáðu leiðsögn. Tími: 14.00-15.00.

Skákklúbbur – Fyrir alla skákmenn. Tími: 15.30 -17.00.

Allir velkomnir!

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

Tölvuaðstoð - Persónuleg aðstoð. Tími: 13.30-15.30.

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

Briddsklúbbur - Hefur þú gaman af bridds? Alltaf
langað til að læra bridds? Tími: 14.00-16.00.

Gítarnámskeið - Fullt! Tími: 15.00-16.30.

Þriðjudagur  2. febrúar

Rauðakrosshúsið

Ræktun - Sumarblómin – Nú er tíminn fyrir forsán-
ingu sumarblóma og ekki nauðsynlegt að hafa mikið 
pláss, stóran garð eða græna fingur.  Lærðu hvernig er
best að bera sig að. Tími: 12.30 -14.00.

Komdu, taktu þátt og leggðu þitt að mörkum

Gardinur
fataefni

gjafavara

‘



híbýli og viðhald
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Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda
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Norskur drekastíll og dyraum-
búnaður að hætti Lúðvíks 16, 
ásamt íslenskri gullhönnun 
á húsgögnum er meðal þess 
sem prýðir móttökuhús borg-
arinnar, Höfða, sem nýbúið er 
að taka í gegn eftir bruna.

Höfði hefur sett svip á Reykja-
vík í hundrað ár. Það var einmitt 
rétt eftir aldarafmælisveisluna 25. 
september síðastliðinn sem eldur 
varð laus uppi í rjáfri í norðvest-
urhorninu og olli miklum skemmd-
um. Þremur mánuðum síðar var þó 
viðgerðum lokið og Höfði orðinn 
glæsilegri en nokkru sinni fyrr, 
nýmálaður að innan og með pússuð 
parketgólf. Vilhjálmur Vilhjálms-
son, forseti borgarstjórnar, er afar 
ánægður með endurbæturnar. 
„Þetta eru völundar,“ segir hann 
um iðnaðarmennina sem að þeim 
unnu. Að hans sögn var samband 
haft við fyrirtækið sem hannaði 
húsið í upphafi, Strömmens Træv-
are fabrik í Noregi, og fengnar 
þaðan náttúrulegar steinskífur á 
hluta þaksins, af sama tagi og þær 
sem fyrir voru. Nú eru þrjár kyn-
slóðir slíkra hellna á þakinu. Þær 
elstu frá 1909, aðrar frá 1967 og 
svo þessar nýju.

Höfði á merka sögu. Frakk-

ar byggðu húsið fyrir ræðismann 
sinn, Brillouin, sem stundum var 
kallaður Brellujón. Þá gekk það 
undir nafninu Konsúlshúsið á Fé-
lagstúni. Einar Benediktsson gaf 
því nafnið Héðinshöfði er hann 
bjó þar um nokkurra ára skeið. 
Páll Einarsson, fyrsti borgar-
stjóri Reykjavíkur, er á íbúaskrá 
hússins og einnig Matthías Einars-
son, læknir á franska spítalanum 
og Landakotsspítala. Kannski hafa 
listamannsdraumar Louisu dótt-
ur hans vaknað er hún horfði út 
yfir sundin og til fjallanna hand-
an þeirra. 

Mörgum tignum gestum hefur 

verið fagnað í Höfða. Má þar nefna 
Winston Churchill, forsætisráð-
herra Bretlands, Marlene Dietr-
ich, söng- og leikkonu, og þjóðhöfð-
ingjana Margréti Danadrottningu, 
Ólaf Noregskonung og Elísabetu 
Englandsdrottningu. Ekkert hefur 
þó komið Höfða eins rækilega á 
kortið og leiðtogafundur Ronalds 
Reagan og Mikhails Gorbatsjov í 
október 1986, enda er herberginu 
sem þeir sátu í haldið í nákvæm-
lega sömu skorðum. Þar njóta gull-
verðlaunastólarnir, Höfðingjarn-
ir eftir Gunnar Guðmundsson hús-
gagnaarkitekt, sín vel og þeir hafa 
borið nafn með rentu.   - gun

Hið höfðinglega hús

Hér sátu leiðtogar stórveldanna í íslenskum stólum og sömdu um að bæta samskiptin.

Útskornar víkingasúlur prýða anddyrið.

Í kjallaranum. Þar sátu rússnesku blaðamennirnir meðan á leiðtogafundinum stóð 
og horfðu hugfangnir á Tomma og Jenna.

Höfði er hundrað ára gamalt hús og hefur aldrei verið fallegri.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýju steinskífurnar frá Noregi.

Milli franskra glugga, undir voldugum loftbitum, eru myndir af frægum gestum.

Gunnar Guðmundsson sérsmíðaði hús-
gögn fyrir Höfða  1967. 

Listasafn Reykjavíkur hefur lánað mál-
verk á veggina. 

Í stofunni sem leiðtogafundur-
inn var haldinn í er allt sem áður. 
Málverkið er eftir Louisu Matthí-

asdóttur, fyrrum íbúa hússins. 

Móttökusalur borgarinnar er búinn húsgögnum eftir Þór-
dísi Zoëga.  Gólfin eru eins og ný þrátt fyrir vatnsaga sem á 
þeim var eftir brunann. Háglanslakk var þeim til varnar og 

því dugði að pússa þau og lakka aftur með hálfmöttu lakki.
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Valhöll fasteignasala hefur til 
sölu fallegt og virðulegt ein-
býlishús á einstökum stað við 
Fischersund 3 í Grjótaþorpinu.

Húsið í Fischersundi 3 í Grjóta-
þorpinu á horninu á Fischer-
sundi og Mjóstræti var byggt 
árið 1874 og stækkað 1875. Húsið 
er nokkurs konar einingahús á 
steyptum og hlöðnum grunni og 
var flutt inn frá Noregi. Þaðan 
kemur nafn hússins, Norska bak-
aríið, enda þótt Frederiksen bak-
ari sem byggði húsið hafi verið 
danskur. Upphaflega var bakarí 
í kjallara hússins og brauðsalan 
á fyrstu hæð en bakarinn og fjöl-
skylda hans og þjónustulið bjuggu 
á fyrstu hæð og í risinu.

Um 1995 keyptu hjónin Sólveig 
Eggertsdóttir og Þráinn Bert-
elsson húsið sem var þá í mikilli 
niðurníðslu, einkum innanhúss. 
Burðarviðir hússins reyndust í 
mjög góðu ástandi enda var vel til 
þeirra vandað í upphafi. Húsið var 
síðan endurnýjað í hólf og gólf. 
Magnús Skúlason arkitekt, fyrr-
um formaður húsafriðunarnefnd-

ar, hafði yfirumsjón með endur-
gerð hússins sem tókst svo vel að 
Reykjavíkurborg  veitti Fischer-
sundi 3 viðurkenningu fyrir vel-
heppnaða endurbyggingu á gömlu 
húsi.

Húsinu er skipt í tvær íbúðir. 
Í kjallara er lítil ca 50 fm íbúð 
sem er stofa með eldhúskrók og 
sérsmíðaðri innréttingu, baðher-
bergi með innbyggðri þvottavél 
og sturtu og tvö svefnherbergi. 

Stærri íbúðin er á efri hæðunum 
tveimur og auk þess er herbergi 
og stór geymsla í kjallara. Á fystu 
hæð er aðalinngangur og forstofa, 
bókaherbergi, tvær samliggjandi 
stofur, eldhús, búr/þvottahús og 
gestasnyrting og auk þess bak-
dyrainngangur um verönd sunnan 
megin við húsið. Í risinu er hjóna-
herbergi og tvö svefnherbergi og 
baðherbergi og alrými fyrir sjón-
varp.

Sögufrægt hús í Grjótaþorpi

Fischersund 3 var byggt árið 1874, en var mikið endurnýjað upp úr 1995.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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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

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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Hólavað

146,7 fm raðhús
Eftirsótt stærð
Nánast tilbúið til 
innréttinga
Hafðu samband
Aðeins 2 hús eftir!

v. 24,9 m.

Lækjarbakki

Fullbúið sumarhús í 
Grímsnesinu
Stendur í landi Búrfells
Eignarlóð
Gott verð

v. 0,0 m.

Þrastarhólar

Glæsileg 5 herbergja
Mikið endurnýjuð
Bílskúr
Frábær staðsetning 
í Hólunum.

v. 27,8 m.

Norðurgata - Sigluf.

Gott einbýli
3 svefnherbergi/ 2 stofur
Uppgerð eign
Sumarhús í sveitinni!

v. 15,9 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

Laugateigur

Glæsilegt 322 fm einbýli
Aukaíbúð í kjallara
Uppgert vandað og glæsi-
legt í Flamant stíl
Nánari uppl. á skrifstofu

v. 0,0 m.

Klukkuberg

Falleg íbúð
Óviðjafnanlegt útsýni
Íbúðin er á tveimur 
hæðum
Sérinngangur
Stærð 107 fm
Frábært skipulag

v. 23,5m.

Álfhólsvegur

Rúmgóð 3ja herbergja
Góður pallur
Bílskúrsréttur
Gott verð

v. 18,9 m.

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.

Framnesvegur

Falleg töluvert endurnýjuð 
3ja herbergja risíbúð
Gott skipulag
Frábær staðsetning

v. 15,9 m.

Akurhvarf

Glæsileg 3ja herb.
Lyftublokk
Frábært útsýni
Stæði í bílageymslu

v. 24,9 m.

Austurströnd

Góð 2ja herbergja
Frábært útsýni
Stæði í bílageymslu
Nánast yfirtaka

v. 18,5 m.

v. 18,5 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. 

Vesturgata

Rúmgóð 2ja herb, 66 fm
Fyrir eldri borgara 
67 ára+
Mikil þjónusta
Laus við kaupsamning 

v. 20,0 m. 

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

Grundarhvarf

v. Tilboð

Kögursel

2ja hæða parhús/bílskúr
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Makaskipti koma til greina

v. 36,9 m.

Bólstaðarhlíð

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

v. 27,5 m.

Hamrabyggð

Gullfallegt 201 fm 
einbýli við útjaðar 
byggðar / friðað 
svæði
Sannkallað
fjölskylduhús
Allt sérlega vandað
Heitur pottur og 
verönd

v. 44 m.

Aflagrandi

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

v. 59 m.

Kríuhólar

Falleg, opin og björt 
3ja herbergja
Snyrtileg og smekkleg eign
Skipti á stærra
Frábært útsýni
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Gauksstaðir

Einbýlil í Gerðarhreppi
Heildarstærð 393 fm
6.600 fm eignarlóð
Einstakt sjávarútsýni
Öðruvísi eign fyrir þá sem 
vilja vera aðeins sér!

v. Tilboðv. 19,8 m.

Maríubaugur

Falleg 3ja herb 
79 fm jarðhæð
Aðeins ein íbúð á hæð
Skoðaðu þessa eign!

v. 22,9 m.

v. 65,0 m. 

Básbryggja

Fallegt endaraðhús
Við höfnina
Garður og svalir
Fyrir þá sem vilja njóta 
sjávarloftsins

v. 47,9 m.

Auglýstu rétt 
Er eignin þín óseld? 

Vissirðu að fasteignasalan Miklaborg býður seljendum fasteigna tækifæri til að koma eign sinni á framfæri á mjög 
hagstæðan hátt, bæði á borðum, netinu og í blöðum. Hafðu samband og kynntu þér málið í S: 569-7000.

Laugarnesvegur

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

v. 17,9 m.

 Gullengi

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

v. 24,9 m.

v. Tilboð

v. 29,9 m.

v. 24,2 m. 

Víðimelur

Rúmgóð 2ja-3ja 
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. 

v. Tilboð

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. ATH: Ný verð!

Norðurbakki

Markland

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

v. 14,9 m.

Vallarás

Glæsileg 3ja herbergja
4.hæð (efsta) í lyftuhúsi
Nýlegt bað
Virkilega falleg eign

Aflagrandi

130 fm sérhæð auk 
bílskúrs
3-4 svefnherbergi
Lítið fjölbýli
Skipulag, ástand og 
staðsetning
til fyrirmyndar

v. 39 m.

Aflagrandi

2ja herb, 
þjónustuíbúð
5. hæð í lyftublokk
Gott skipulag
Yfirbyggðar svalir

v. 20,3 m.

Grandatröð Hfj.

275 fm iðnaðarhúsnæði
Malbikað plan
Milliloft
Gott húsnæði

Línakur

Glæsileg 4ra herbergja
Vandaðar innréttingar
Góð herbergi
Frábært útsýni

Traðarland 16

Fallegt og vel staðsett
200 fm einlyft einbýli
Hornlóð
Bílskúr
Frábær staðsetning

Hverfisgata

2. hæð 116 fm 
5 herbergja 
Góðar leigutekjur 
Skipti á sumarbústað 
koma til greina

Dugguvogur

264,2 fm iðnaðar-
húsnæði
Frábær staðsetning
Til sölu/leigu
Mikið endurnýjað

Seljaland

4ra herb auk bílskúrs
Íbúðin er á 2. hæð
Hús nýlega sprungu-
viðgert
Vel staðsett miðsvæðis

v. 26,9 m
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Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

™

www.buseti.isBúseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum.
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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



BÍLAR &
FARATÆKI

 Bílar til sölu

Audi A 4 Árg 2001, ekin 133 þús, ssk, 
fínn bíll verð 1250 þús. sími 820 4340

Nissan Almera árg. 2000, ekin 180 þús 
beinsk. fínn bíll verð 430 þús. sími 
864 0619.

44 PATROL 11/2001 4,2L LOWGÍR LOFT 
NMT VHF BOX SK MÖGUL. TOP BÍLL 
v3,5M S. 892 7858.

MB ML 320 árg 2002/11 fæst á 100 % 
yfirtöku. 2,790. Óska eftir skiptum á bíl 
sem má kosta 1 - 1,5. GSM 618 3074.

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

MB 1840 Actros árg 1998 640.000km 
2ja öxla dráttarbíll, svefnhús, 
Olíumiðstöð, smurkerfi, retarder Einnig 
Flatvagn Van Hool 3jaöxla árg 1995 
loftjaðrandi lágbyggður 19,5“ dekk s. 
696 1050, oksparessimnet.is

Man 26-480 TGA 6x4 árgerð 2005 
260.000Km Dráttarbíll svefnhús,Olíu-
miðstöð, smurkerfi, retarder s. 696 
1050, oksparessimnet.is

Til sölu Hyundai Santa Fe árg.’02 ek. 
128þ.km nýsk.í góðu ástandi.Yfirtaka 
1.060þ.afb.17.500 á mán. Uppl.í s. 897 
0062.

 Toyota 90 VX árg. 02. dísel, 8 m. sjálfs. 
hlaðinn aukahl. Verð 2.7m S:8213478

Sjsk., tilboð 295 þús.
VW Passat árg. ‘98 sjsk., ek. 160 þús. 
Skoðaður 2011. S. 891 9847.

 0-250 þús.

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

Subaru Legacy station árg 98. Bsk.ekin 
240 þ. Tilb.230 þ. uppl s 898-1944

 250-499 þús.

Tilboð 390 þús
Alfa Romeo 156 árg. ‘98 ek. 107þús, 
ný tímareim, topplúga. sk. ‘11 Verð 390 
þús. Uppl. s. 659 3459.

 1-2 milljónir

Toyota Corolla 1400 LX 2005 Ek. 54þ. 
rauður. 4 dyra sedan 5 gíra - heilsársd. 
v/ brottfl. Uppl. Helgi s: 840 4368.

 Bílar óskast

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

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar á 
ca. 20-120 þús. stgr. Sími 896 6744.

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

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi 
m.a. fyrir smurkerfi og olíumiðstöð. 
620 þ. km. Intarder. O.K.Varahlutir S: 
696-1050.

MAN TGA18.430 06.2004 283þús 
Loftpfj. Kassi 7,5x2,5x2,5m hátt koju-
hús vörul 2,5 op aftan meðf allt efni 
f/hliðaropnun. Uppl. s:869 1235 Axel

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

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

Rýmum fyrir nýjum vörum ! Þurrgallar 
49.900kr! björgunarv.20-30% 
afsl,Bátastígvél 20% afsl,Brimbretti 
20% afsl,blautgallar 20% afsl,hanskar 
20% afsl,skór 20% afsl,hettur 20% 
afsl og fl.Gildir aðeins út þessa viku 
1-6 febrúar,ATH opið frá 17-20 eft-
irmiðdag,10-14 laugardag.Gúmmíbátar 
& Gallar S:571 1020,Askalind 7,201 
Kópavogur. www.gummibatar.is

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

 Bílaþjónusta

Bílaþjónusta Íslands Járnhálsi. Aðstaða 
til viðgerða og þrifa á góðu verði. 
Háklassa þrif og allar viðgerir unnar 
af fagmönnum. Bílaþjónusta Íslands 
Járnhálsi S:568 6969 OPIÐ ALLA 
DAGA.

Bílaþjónusta Íslands. Vorum að opna 
verkstæði og háklassa bónstöð á 
HVERFISGÖTU. Tilboð á bóni, fólks-
bíll, 4.990, jeppi 5.990 út febrúar. 
Bílaþjónusta Íslands Hverfisgötu 
S:5625262 OPIÐ ALLA DAGA

 Hjólbarðar

19“ -20“ felgur óskast undir BMW 530. 
Einnig gírkassi í Kangoo 2002. Til sölu 
notaðar gifsplötur ca. 40 stk. Uppl. í s. 
899 4009.

 Varahlutir

VW, Skoda, Audi. S. 534 
1045

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

Á varahl í Skoda Ford,Fiesta,Fuson, 
Ranger. Hyundai Getz, Sonata VW 
Transp Uppl.í s. 8940068

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

 Viðgerðir

VIÐGERÐIR VIÐGERÐIR 
VIÐGERÐIR

TÖKUM AÐ OKKUR FLESTAR ALMENNAR 
VIÐGERÐIR Á FÓLKSBÍLUM. FLJÓT OG 
GÓÐ ÞJÓNUSTA. HRAÐÞJÓNUSTA 
Á BREMSUVIÐGERÐUM. VDO 
VERKSTÆÐIÐ BORGARTÚNI 36 105 
REYKJAVÍK S:5889747 www.vdo.is

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK 
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT 
VERÐ. s. 517-3977,framtalvisir.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 atozatoz.
is s. 588 4545.

 Málarar

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Strúktor ehf. Uppl. í síma 824 

0150 og 824 0160.

Uppsteypa- almenn tré-
smíði - viðhald eigna.

 Leitaðu þér tilboða að kosnað-
arlausu / Tímavinna

Áratuga reynsla fagmanna.
s: 699 7898 & 692 4597

Múrun, málun, smíði, 
flísalögn

Iðnaðarmannateymi óskar eftir verk-
efnum inni og úti. Baðherbergi, eldhús, 
allt kemur til greina. Sjá; verkadvinna.is. 
S. 770 5599.

Óskatré ehf byggingafélag. Getum bætt 
við okkur verkefnum í parketslípum, 
nýbyggingum og viðhaldi. Uppl. í s. 
863 9774.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

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

Glerjun og gluggavið-
gerðir

 Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum 
smíðaverkefnum. Glugga og hurða-
þjónustan, S. 895 5511 smidi.is

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

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

 Nudd

Sælunudd 844-0253

Sælunudd í boði! Góð þjónusta, nýjir 
nuddarar! Láttu dekra við þig. S: 698 
4105.

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

Whole body massage. S. 849 5247

 Spádómar

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

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.

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

 Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

 Til sölu

SNJÓKEÐJUR - S.K.M 517 
8400 

Heildarlausnir Í Snjókeðjum - EN BETRA 
VERÐ & Áralöng Reynsla Vinnuvélar 
- Traktora - Gröfur - Paylodera - 
Flutningabílar o.s.frv S.K.M Viðarhöfða 
2. 110 RVK (V/Stórhöfða 37 ) www.
snjokedjur.is Fáðu Tilboð!!

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

Öryggis- og peningaskápar.

 Gefins

2 kettlingar (læður) fást gefins. Uppl. 
s. 772 7240.

 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 vel-
komin

Óska eftir stórum korta/teikningaskáp-
um (A-0) í góðu ástandi. Örn s.895-
2400 ornforlagid.is

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

 Heimilistæki

vantar notaðan Ískáp
h.ca 140-150 br ca 60cm á verðbilinu 
10.000-40.000 uppl. Heimir s.896-
5120-5510836

 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

 Hljómtæki

Segulbandstæki fyrir stórar spólur ósk-
ast. Uppl. í s. 553 5663.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir meðalstórri bandsög fyrir tré.
Einnig De walt veltisög og stakri borð-
sög. Uppl.í síma 8959415

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.

SUMARHÚS
Teikningar

www.kvardi.is
sími. 555-2020

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

 Verslun

Netverslun með föt á stóra og svera 
karlmenn. Allar nánari upplýsingar er 
að finna á heimasíðunni www.stor-
irstrakar.is

 Heildsala

20%afsláttur af FLÓÐLJÓSUM m/
MYNDAVÉL þessa viku Opið 2-6 
PROCAM ehf Stórhöfða 15 Sími 867 
7866.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í 
ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

 Fæðubótarefni

harðfiskur hjallþurkaður að vestan Ýsa 
mjö bragðgóður af línubát smakk í 
boðistenbítur væntarlegur ,,gott og holt 
,sendum í póstkröfu simi 8492401

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

 Nudd

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

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.

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

 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

Szkola angielskiego English4Polish ul. 
Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na 
wieczorne kursy, tel. 8933089

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is S. 694 
9515

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

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Lítil AEG þvottavél 3kg 1100snúninga 
5ára lítið notuð til sölu. 557-9719

 Dýrahald

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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

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

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

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

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.

Stúdíó og 2ja herb. í 109 
Rvk.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, gardínur og öll ljós.

www.heimahagar.is 
Upplýsingar í síma 7727553

Ný 3ja herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós fylgja með.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 7727553

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. 
í s. 866 7511. Alla virka daga.

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.

Laus herb. í fallegri íb. í Hlíðunum. Eldh.
bað, þvottah. & internet. Rooms for 
rent in 105. S.863 5514.

Tilkynningar

Atvinna

Háfell óskar eftir hjólavéla-
 og lagnamönnum

Vegna mikillar vinnu framundan við Héðinsfjarðargöng óskar 
Háfell ehf. eftir vönum hjólavélamönnum með mikla reynslu.  
Einnig vantar okkur vana lagnamenn við lagningu steinröra.  
Kostur ef viðkomandi hefur jarðlagnatækninám að baki.   Unnið er 
í úthaldsvinnu og vöktum og einnig eru möguleikar á næturvinnu.

Umsóknareyðublöð má fi nna á heimasíðu fyrirtækisins;
www.hafell.is og einnig á skrifstofu okkar að Skeifunni 11. 

Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri og tækjastjóri Háfells 
í síma 575 9500. Daníel, verkstjóri við Héðinsfjarðargöng, veitir 
einnig upplýsingar í s: 863 9992.

Háfell ehf. er leiðandi verktakafyrirtæki í jarðvegsframkvæmdum 
og sinnir verktakastarfsemi af öllum stærðargráðum. Fyrirtækið býr 
yfi r víðtækri reynslu af mannvirkjagerð og hefur á að skipa öfl ugum 
mannafl a með mikla þekkingu og nýlegum tækjakosti.
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2 herb. íbúð í kjallara í Austurbænum 
leigist með húsgögnum og tækjum. 
Aðg. að þvottav. og þurrkara. V. 85 þús. 
Hiti og rafm. innif. S. 692 9267.

16fm kjallaraherb. með aðgang að snyrt. 
til leigu við Kleppsveg. S. 553 5663.

3-4 herb glæsileg íbúð í lyftuhúsi í 
Núpalind í Kópavogi til leigu frá 1. mars. 
Yfirbyggðar svalir og bílskýli. Upplýsingar 
í síma 892 0807.

Til leigu
Laus frá 1. apríl. Glæsileg 3.herb 100 fm 
íbúð í á Völlunum í Hafnarfirði m.stæði í 
bílageymslu. Uppþvottavél, ísskápur ofl. 
fylgir. Verð 120.000- hússjóður innifal-
inn. Uppl. í síma 496 0706.

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.

2 herb. til leigu á svæði 104. Verð 80 
þús pr.mán. 2 room apartment for 
rent. Price 80 thous pr.month. contact 
number 698 3211.

180fm eldra einbýli til leigu í 203 Kóp. 
Góð staðsetning, stór lóð, 3herb. 170þ. 
mán. + rafm. og hiti. S. 896 5430.

Ódýrt á Spáni
Íbúðarhús í Villamartin hverfinu rétt fyrir 
utan Torrevieja til leigu,gistipláss fyrir 
6-8. Stór garður með flottri sundlaug 
og leiktækjum fyrri börnin, gengið er 
úr húsinu og beint út í garð. Stutt í alla 
þjónustu og marga flotta golfvellir , ný 
íbúð frá árinu 2009. vikuleiga 50.000kr 
upplýsingar í síma 860-1301 - Villi

Herbergi í 105
Til leigu herb. á sv. 105 með sameig. 
eldh. þvottav. og baðh. Uppl. í s. 895 
1441.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu. 
Greiðslugeta 50-60 þús. Uppl 8471022.

 Sumarbústaðir

Óska eftir að kaupa sumarbústað í 
ca. 65-95 km fjarlægð frá Rvk. 
Rafmagn,heitt og kalt vatn skilyrði. 
Ákjósanleg stærð 60-80 fm. Tilboð ósk-
ast sent á sigrungmail.com

 Atvinnuhúsnæði

Frábær staðset. Til leigu 60m2 pláss á 
Malarhöfða hátt til lofts. S. 896 6621.

Atvinnuhúsnæði óskast til leigu, helst 
matvælahúsnæði með lageraðstöðu 
150-250 fermetrar s.860-4448.

TIL LEIGU NÝL IÐNAÐARBIL Í GARÐABÆ 
70M2 3M HURÐ WC V 85ÞÚS LAUST 
STRAX S 8927858

Atvinnuhúsnæði til leigu strax. 3herb. 
eldhús og snyrting á góðum stað í mið-
bænum. Gott verð. uppl. í 8640499. 
hornidhornid.is

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

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
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 annaliljastracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hárgreiðslufólk ATH. Stólaleiga - sýning-
ar - sölustörf - utanlandsferðir. Frábært 
tækifæri. atvinnalanza.is

Óska eftir konu eldri en 30.ára í mót-
töku og þrif í heilsuspa. Uppl. í S. 868 
1825.

HÁRSNYRTAR NÝTT NÝTT!!
Hársnyrtistofan Díva v. Hlemm býður 
stólaleiguna á 4500kr. dagurinn bæði 
til langs- og skammtímaleigu. Uppl: 
892 7664.

 Atvinna óskast

Skipulegur, heiðarlegur, stundvís 28 ára, 
karlmaður talar ensku, rússnesku, lit-
háensku, íslensku (borgar sig að vinna 
með tölvunni) með meira prof, leitar 
fyrir rutu bílstjóri starf Sími: 8465514

TILKYNNINGAR

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni 
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins 
www.f4x4.is Stjórn F4x4.
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á KFC

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

www.kfc.is

BETRA 
BRAGÐ Í

ÁR

Brakandi kjúklingalundir    ostur
stökk tostada    létt piparmajónes

mild salsasósa    ferskt kál    tómatar
heit mjúk tortilla    franskar og gos

899krónur

Aðeins
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KATRÍN JAKOBSDÓTTIR 
ER 34 ÁRA Í DAG. 

„Fari maður í pólitík er maður 
svolítið búinn að opna dyrn-

ar fyrir því að fólk leyfi sér 
að segja ýmislegt við mann. 

Ég fæ reglulega athugasemd-
ir frá ókunnugu fólki. Það er 
til dæmis sagt við mig að ég 

mætti brosa aðeins minna. Tala 
minna með höndunum.“ 

Katrín Jakobsdóttir er mennta-
málaráðherra í ríkisstjórn Íslands 
og varaformaður Vinstrihreyfing-

arinnar - græns framboðs.

Kvenfélagasamband Ísland var stofn-
að hinn 1. febrúar árið 1930 en þá voru 
kvenfélög í landinu orðin fjölmörg og 
sambandið því hugsað sem samein-
ingar- og samstarfsvettvangur þeirra. 
Í tilefni afmælisins hefur formanna-
ráð Kvenfélagasambandsins einhliða 
lýst 1. febrúar ár hvert Dag kvenfé-
lagskonunnar.

„Kvenfélagasambandið hvetur allar 
kvenfélagskonur til að halda daginn 
hátíðlegan og landsmenn alla til að 
heiðra kvenfélagskonur þennan dag,“ 
segir Hildur Helga Gísladóttir, fram-
kvæmdastjóri Kvenfélagasambands-
ins, og bætir við að kvenfélög í land-
inu séu sterkt afl og áhugi á þeim hafi 
aukist eftir efnahagshrunið. 

„Hlutverk Kvenfélagasambandsins 
er að stuðla að aukinni samvinnu allra 
kvenfélaga í landinu merð fundum, 
ráðstefnum, námskeiðum, útgáfu og 
ýmsum öðrum hætti og styðja við að-
ildarfélög okkar. Einnig aðstoðum við 
konur sem langar að ganga í kvenfélag 
eða stofna slíkt,“ segir Hildur en aðild-
arfélögin eru í dag um 200 talsins. 

Fyrsta kvenfélag landsins, Kvenfé-
lag Rípurhrepps, var stofnað árið 1869, 
en kvenfélög sinna samfélagsmálum í 
sjálfboðastarfi og í dag skortir þau 
síður en svo verkefnin að sögn Hildar 
vegna ástandsins í þjóðfélaginu.

„Kvenfélög hafa alltaf verið sterk 
og áorkað miklu fyrir samfélagið. Hér 
áður fyrr þegar ekki voru veitinga-
hús eða skemmtistaðir sáu kvenfélög-
in nánast um alla menningarstarfsemi 
sem fór fram á landsbyggðinni og öfl-
uðu um leið fjár til þess að gefa samfé-
laginu. Hlutverk kvenfélaganna hefur 
fyrst og fremst verið að sinna samfé-
laginu og svo að veita konum félags-
skap og efla kynni meðal kvenna. 
Stundum er sagt að ef þú gangir í kven-
félag kynnist þú samfélaginu,“ segir 
Hildur.

Kvenfélagasambandið hefur sinnt 
mörgum verkefnum. Nú eru í gangi 
námskeið um aukna hreyfingu og 
bætt mataræði og félagsmálanám-
skeið í samstarfi við Ungmennafélag 
Íslands og Bændasamtök Íslands. Þá 
gefur Kvenfélagasambandið út tíma-

ritið Húsfreyjuna og rekur einnig 
Leiðbeiningarstöð heimilanna. Kven-
félagasamband Íslands er einnig í al-
þjóðasamstarfi, til að mynda við Al-
þjóðasamband dreifbýliskvenna.

Opið hús verður í Kvennaheimilinu 
Hallveigarstöðum á Túngötu 14 í dag 
milli klukkan 17-19 þar sem boðið verð-
ur upp á kaffi og kökur að gömlum ís-
lenskum sið. Konur eru hvattar til að 
mæta og kynna sér störf kvenfélaga. 
„Aðalverkefni afmælisársins er svo 
húfuverkefni sem snýst um að kvenfé-
lagskonur prjóna húfur sem allir ný-
burar sem fæðast á Íslandi á afmæl-
isárinu fá að gjöf. Allar húfurnar eru 
með kveðju frá Kvenfélagasambandinu 
þannig að um leið eru mæður í landinu 
minntar á starf kvenfélaga og þann fé-
lagsskap sem hægt er að sækja þang-
að.“

Hildur segir að gildin í landinu hafi 
breyst síðustu misserin. „Við finnum 
það vel hjá okkar samtökum. Það sem 
hefur virkað og virkar enn eru meðal 
annars kvenfélögin.“ 
 juliam@frettabladid.is 

KVENFÉLAGASAMBAND ÍSLANDS:  FAGNAR 80 ÁRA AFMÆLI

Kvenfélög sinna samfélaginu 

HVETUR FÓLK TIL AÐ HALDA DAGINN HÁTÍÐLEGAN Hildur Helga Gísladóttir, framkvæmdastýra Kvenfélagasambands Íslands, hvetur fólk til að 
mæta á Hallveigarstaði í dag og kynna sér starf kvenfélaga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á þessum árið 1947 var litkvikmynd Óskars Gísla-
sonar, ljósmyndara og kvikmyndargerðarmanns, 
frumsýnd. Myndin bar heitið Reykjavík vorra daga 
og var yfirgripsmikil heimildarmynd um Reykja-
vík, gerð í tilefni af 160 ára afmæli borgarinnar. 
Myndin var frumsýnd í tveimur hlutum, sá fyrri á 
þessum degi en ári síðar var seinni hlutinn sýnd-
ur. Tökur á kvikmyndinni og vinnsla hafði staðið 
í tvö ár og þótti verkið marka tímamót í íslenskri 
kvikmyndagerð. 

Alþýðublaðið segir frá kvikmyndinni hinn 4. 
febrúar árið 1947 og er þar skrifað að Reykja-
vík vorra daga verði eflaust „á komandi áratug-
um, fyrir margra hluta sakir, talin merkileg heim-
ilid og að Reykvíkingar munu oft skemmta sér 
við að sjá hana“.

Myndin var frumsýnd í Tjarnarbíói og sáu 350 
Reykvíkingar myndina. 

Þremur árum síðar, í mars 1950, var ein þekkt-

asta mynd Óskars, Síðasti bærinn í dalnum, 
frumsýnd en hún var fyrsta leikna mynd Óskars 
í fullri lengd. Jafnframt samdi Jórunn Viðar tón-
listina við myndina og var það í fyrsta skipti sem 
kvikmyndatónlist var samin á Íslandi við mynd í 
fullri lengd.

Óskar var brautryðjandi í íslenskri kvikmynda-
gerð en hann lést árið 1990, 89 ára að aldri. 

ÞETTA GERÐIST:  1. FEBRÚAR 1947

Heimildarmynd í lit um Reykjavík

Fyrsti vorboðinn í Fjöl-
skyldu- og húsdýra-
garðinum leit dagsins 
ljós síðastliðinn mið-
vikudag þegar grá-
flekkótta huðnan 
Maðra bar hvítum geit-
hafri, en geitburður 
mun aldrei hafa hafist 
eins snemma og nú.

Maðra kom í garð-
inn ásamt huðnunum 
Mjöll og Bót frá Möðru-
dal á Fjöllum síðastlið-
ið haust og fylgdi þessi 
laumufarþegi með. 

Kiðlingurinn litli hefur fengið nafnið Guðmundur og er 
nafnið sótt til þjálfara íslenska karlalandsliðsins í hand-
knattleik. 

Bar litlum Guðmundi

VORBOÐI Huðnan Maðra og geithafur-
inn Guðmundur Guðmundsson.

MERKISATBURÐIR 

1864 Síðara Slésvíkurstríð-
ið hefst þegar þýskir her-
menn halda yfir landa-
mærin inn í Slésvík sem 
þá tilheyra Danmörku. 

1904 Hannes Hafstein verð-
ur fyrsti ráðherra Íslands 
með búsetu á Íslandi.

1918 Rússland tekur upp greg-
oríska tímatalið. 

1935 Áfengisbann er fellt úr 
gildi á Íslandi. Bannið 
hafði staðið í tuttugu ár 
og einn mánuð, eða frá 1. 
janúar 1915. 

1948 Ríkisútvarpið hefur stutt-
bylgjusendingar fyrir Ís-
lendinga erlendis. 

1977 Síðasta mjólkurbúðin í 
Reykjavík er lögð niður.

2003 Þórólfur Árnason tekur við 
sem borgarstjóri Reykja-
víkurborgar. 

AFMÆLI

ERLA HENDR-
IKSDÓTTIR 
fyrrum fyrirliði 
landsliðs 
kvenna í 
fótbolta er 33 
ára.

LISA MARIE 
PRESLEY leik- 
og söngkona 
er 42 ára.

BIG BOI tón-
listarmaður  er 
35 ára.

MICHAEL C. 
HALL leikari er 
39 ára.

Ljósmyndasýningin Íslendingar verð-
ur opnuð í Þjóðmenningarhúsinu við 
Hverfisgötu nú á miðvikudaginn, 3. 
febrúar. Á henni er úrval mynda úr 
samnefndri bók eftir þau Unni Jök-
ulsdóttur rithöfund og Sigurgeir Sig-
urjónsson ljósmyndara sem kom út 
árið 2004. Bókin var gefin út á fjór-
um tungumálum: íslensku, ensku, 
þýsku og frönsku, og hefur hlotið 
góðar viðtökur, bæði hér á landi og 
erlendis. 

Unnur og Sigurgeir einsettu sér 

að fanga þjóðarsálina í myndum og 
texta. Þau ferðuðust vítt og breitt um 
landið í tvö ár, heimsóttu fólk sem 
umhverfið hafði mótað og meitlað 
og var fasttengt landinu og náttúr-
unni. Þetta fólk fangaði hugi þeirra 
og varð þeirra viðfangsefni bæði í 
máli og myndum.

Sýningin stendur frá 3. febrúar til 
16. janúar 2011 og verður opin alla 
daga frá klukkan 11 til 17. Hún var 
áður sýnd á frönsku hátíðinni Les 
Boréales – Un festival en Nord. - gun

Vildu fanga þjóðarsálina

ÞJÓÐARSÁLIN Í MÁLI OG MYNDUM Sýningin 
Íslendingar verður opin í ár.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Jóhann Vilhjálmsson
prentari, Ægisíðu 78, Reykjavík,

andaðist á Borgarspítalanum sunnudaginn 24. janúar. 
Útförin fer fram frá Neskirkju, miðvikudaginn 
3. febrúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Ljósið – endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð 
fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra.         
                      
                             Margrét Ólafsdóttir
Vilhjálmur Svan Jóhannsson  Sesselja R. Henningsdóttir
Valgerður Jóhannsdóttir  Jakob H. Magnússon
Ólafur Jóhannsson   Helga Sigurðardóttir
Laufey Jóhannsdóttir  Jan B. Thomsen
Þráinn Jóhannsson   Erna Andreassen
                        barnabörn og barnabarnabörn.    

Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       
                     
Hafið samband í síma 
512 5490-512 5495 eða sendið 
fyrirspurnir á netfangið 
timamot@frettabladid.is

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi

Gíslason frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. 

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

Hannes, f. 1933, Sigríður Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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Ísafjarðar með foreldrum sínum og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón Hannes, f. 1933, Sigríður

Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.
Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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„Hugmyndin að öðlingunum kemur 
frá Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur sem 
skrifaði bókina Á mannamáli,“ segir 
Karl Sigurðsson, tölvunarfræðingur og 
Baggalútur, sem er einn af öðlingunum 
sem tekur þátt í samnefndu átaki til að 
vekja athygli á bágri stöðu neyðarmót-
töku Landspítala. Bók Þórdísar Elvu 
fjallar um kynbundið ofbeldi en að sögn 
Karls er henni það hugleikið málefni 
auk annarra málaflokka sem því tengj-
ast. „Þegar hún var að skrifa bókina 
komst hún að því að mikið hefur verið 
skorið niður á neyðarmóttöku Landspít-
alans ár eftir ár og nú er svo komið að 
forstöðukonan heldur þessu uppi nán-
ast með handafli,“ segir hann.

Í framhaldi af því datt Þórdísi Elvu 
í hug að setja af stað átak til að safna 
fyrir starfsemi neyðarmóttökunnar. „Í 
staðinn fyrir að gera það í eitt skipti 
fyrir þetta eina málefni ákvað hún að 
finna átak sem hægt væri að hafa ár-
lega,“ segir Karl. 

Öðlingarnir eru hópur manna af ólík-
um sviðum þjóðfélagsins. Auk Karls 
eru í hópnum þeir Rúnar Kristins-
son knattspyrnustjóri, Höskuldur Sæ-
mundsson leikari, Atli Fannar Bjark-
ason blaðamaður, Snorri Ásmundsson 
myndlistarmaður, Sturla Sighvatsson 
framkvæmdastjóri, Lárus R. Haralds-
son verkefnisstjóri, Víðir Guðmundsson 
leikari, Sverrir Þór Sverrisson leikari 

og Björn Hlynur Haraldsson leikari.
Þeir munu frá bóndadegi og til konu-

dags hafa það að markmiði að kynna 
átakið sem víðast og vekja athygli á 
vefsíðunni odlingurinn.is. 

Átakið gengur út á að selja bókina 
hennar Þórdísar sem sjálf hefur gefið 
allan sinn ágóða. Hjá Forlaginu er 
hægt að kaupa bókina á heildsöluverði 
á 1.990 krónur en mælst er til þess að 
fólk kaupi hana dýrara verði og sá pen-
ingur mun renna beint til neyðarmót-
tökunnar. 

Á konudegi er ætlunin að við kyndl-
inum taki kvenkynsöðlingar sem munu 
halda merkjum átaksins áfram.  - sg

Öðlingar vekja athygli á 
söfnun fyrir neyðarmóttöku

ÖÐLINGAR Þórdís Elva Þorvaldsdóttir ásamt öðlingum. Frá vinstri eru Atli Fannar Bjarkason blaðamaður, Víðir Guðmundsson leikari, Karl 
Sigurðsson tölvunarfræðingur og Baggalútur, Höskuldur Sæmundsson leikari, Lárus R. Haraldsson verkefnisstjóri, Rúnar Kristinsson knattspyrnu-
stjóri og  Snorri Ásmundsson myndlistarmaður. Á myndina vantar Sturlu Sighvatsson framkvæmdastjóra, Björn Hlyn Haraldsson leikara og Sverri 
Þór Sverrisson leikara.

Nú í febrúar munu svoköll-
uð höfundahádegi vera á 
dagskrá einu sinni í viku 
í Norræna húsinu. Óskar 
Guðmundsson og Einar 
Kárason ríða á vaðið í 
dag með spjalli um tilurð 
og ritun ævisögu Snorra 
Sturlusonar sem Óskar 
sendi frá sér nýverið. 
Bókin hlaut góðar viðtökur 
þegar hún kom út en í bók-
inni er saga Snorra sögð 
um leið og góð yfirsýn er 
gefin yfir þann tíma sem 
Snorri var uppi á.
Næsta höfundahádegi verð-
ur á mánudaginn eftir viku 
þegar Pétur Gunnarsson og 
Haukur Ingvarsson spjalla 
um bækur Péturs um Þór-

berg Þórðarson. 
Höfundahá-

degin hefj-
ast klukk-
an tólf og 
standa í 
klukku-
tíma.

 - jma

Höfundahádegi í 
Norræna húsinu

SPJALL VIÐ RITHÖFUNDA Einar 
Kárason og Óskar Guðmunds-
son munu spjalla um ævisögu 
Snorra Sturlusonar í dag. 

Minning

Þorleifur Hannes 
Sigurbjörnsson
sjómaður

Þorleifur Hannes Sigurbjörnsson 
fæddist í Reykjavík 26. ágúst 1962. 
Hann lést 21. janúar síðastliðinn 
á Landspítalanum við Hringbraut. 
Hann var ókvæntur og barnlaus 
en sambýliskona hans til tíu ára 
var Sumarrós Kristín Jóhannsdóttir 
fædd á Þórshöfn 2. september 
1958, á hún þrjú börn. Slitu 
þau samvistum á síðasta ári. 
Eftirlifandi foreldrar Þorleifs eru 
Hanna Signý Georgsdóttir fædd 

í Reykjavík 5. október 1942, gift Úlfari Björnssyni, 
fæddur á Hvammstanga 7. mars 1938 og Sigurbjörn 
Finnbogason, fæddur að Hlíð í Strandasýslu 4. janúar 
1941, kvæntur Sigurbjörgu Ísaksdóttur fædd að Hóli í 
Kelduhverfi 8. október 1940. Systkini Þorleifs sam-
mæðra eru Ragnheiður Birna fædd 15. október 1963, 
Guðrún Alda fædd 5. október 1965 og Sigurður Viktor 
fæddur 18. apríl 1974. Systkini Þorleifs samfeðra eru 
Klara Guðbjörg fædd 27. október 1963, Ægir Rúnar 
fæddur 13. júlí 1965 og Finnbogi Grétar fæddur 2. 
júní 1971.

Þorleifur Hannes ólst upp í Reykjavík en síðustu 10 
árin bjó hann á Þórshöfn og undi þar hag sínum vel 
í nánum tengslum við náttúruna. Þorleifur hneigðist 
snemma til vinnu og byrjaði ungur að bera út blöð 
og selja. Á unglingsárunum vann hann hjá Tímanum 
við sendlastörf með skóla en einnig fyrir Íslenska 
endurtryggingu. Strax um fermingu fór hann í salt-
fiskvinnslu hjá ömmubróður sínum í Þorlákshöfn 
og kom þar glöggt í ljós hvað hann undi sér betur á 
landsbyggðinni en á mölinni. Þorleifur stundaði ýmis 
störf á ferli sínum og má þar nefna afgreiðslustörf 
hjá Ræsi og Bílanausti og útkeyrslu hjá Ölgerðinni 
Agli Skallagrímssyni. Þá ráku hann og Sumarrós 
sambýliskona hans, veitingastaðinn Hafnarbarinn á 
Þórshöfn um nokkurra ára skeið.

Sjómennskan var þó sú starfsgrein sem átti hug 
hans allan stóran hluta ævi hans og kom hann þar 
víða við. Krókurinn beygðist snemma. Vorið þegar 
hann var sjö ára gamall fékk hann að fara í róður 
með Birni grásleppubónda við Ægissíðuna að vitja 
um netin og þótti það mjög skemmtilegt. Hann fór 
mjög ungur með vini sínum Ella Hintze og föður 
hans í millilandasiglingu á Hofsjökli, réri á fiskibát 
frá Skagaströnd með frænda sínum Ómari og frá 
Þórshöfn í seinni tíð. Hann starfaði á varðskipum, 
skuttogurum, og undanfarin ár sem badermaður á 
frystitogurum. 

Útför Þorleifs Hannesar verður gerð frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík í dag og hefst athöfnin kl. 13.00.

Minning

Hjónin Bolli og Björk
Sumir hugsað sér tímann sem línu sem ætti sér upphaf í 
óendanlegri fortíð og stefndi til óendanlegrar framtíðar. 
Steinn Steinarr orti um tímann:

Tíminn er eins og vatnið,
og vatnið er kalt og djúpt
eins og vitund mín sjálfs.

Og tíminn er eins og mynd,
sem er máluð af vatninu
og mér til hálfs.

Og tíminn og vatnið
renna veglaust til þurrðar
inn í vitund mín sjálfs.

Þau Bolli og Björk voru ekki bundin við tímann á þann 
hátt sem flestir eru. Hjá þeim var hann ekki hin knappa 
mælieining sem hrjáir svo marga í samfélagi nútímans. 
Þau áttu ævinlega nægan tíma, að minnsta kosti fyrir 
aðra, en hvernig fólk voru þau?

Því er ekki hægt að svara í einni stuttri setningu og víst 
er að sitt sýnist hverjum þar um eins og gengur, en fyrir 
um það bil 20 árum var ég kynntur fyrir þeim. Bolli var þá 
eins og svo oft að skipuleggja, og í þetta sinn var hann að 
vinna að hestaferð norður um Kjöl á fyrirhugað Landsmót 
hestamanna. Ferð sem varð undanfari að stofnun 
Hestaferðafélagsins sem Bolli varð síðar heiðursfélagi í. 

Þegar ég kom sem gestur á heimili þeirra hjóna kynntist 
ég einstakri gestrisni eins og svo margir höfðu áður gert. 
Það var ekki eins og ókunnur maður væri kominn í heim-
sókn heldur einhver sem margoft hefði til þeirra komið.

Þannig voru þau. Heimili þeirra var opið og þeir sem 
þar komu voru boðnir velkomnir frá fyrstu stundu. 
Eðlileg, notaleg og frjáls og ekki var spurt um stétt eða 
stöðu. Allir voru jafnir í þeirra augum. Enda var lífsskoð-
unin sú að enginn væri öðrum æðri.

Bolli var maður sem ekkert aumt mátti sjá og það átti 
einnig við um Björk. Þau stóðu saman í því sem öðru, þó 
verkaskiptingin á heimilinu væri skýr. 

Bolli var maðurinn sem taldi bæði sjálfsagt og eðlilegt 
að liðka fyrir því að undirritaður kæmist í fyrirhugaða 
hestaferð ásamt dóttur, þó seint væru kynnt til sögunn-
ar. Hann var maðurinn sem skipulagði ferðina í þaula, 
skipti henni upp í áfanga, pantaði gististaði og sá til þess 
að allur nauðsynlegur búnaður yrði til staðar.

Hann taldi ekki eftir sér þegar hann vaknaði upp um 
miðja nótt í öðrum áfanga umræddrar ferðar, að læðast út 
þegar aðrir sváfu og aka 70 kílómetra til að sækja hlut sem 
hann mundi eftir að gleymst hafði daginn áður og var 
síðan mættur manna fyrstur í morgunkaffið.

Hann var maðurinn sem fann upp á því að senda 
hesta sína í aðra ferð átta árum seinna og fela þá í umsjá 
ungrar konu sem hann vissi að langaði til að fara, en 
hafði ekki hesta né fé til að geta farið. Það var nefnilega 

svo nauðsynlegt að hreyfa hestana, að það var sjálfsagt 
að hann greiddi kostnað hennar af ferðinni ef hún vildi 
vera svo góð að liðka fyrir hann hrossin og nota þau til 
ferðarinnar. 

Seinna þegar bróðir fyrrnefndrar konu tók upp á því 
að brasa við að koma sér upp smiðju, þá linnti Bolli ekki 
látum fyrr en hann var búinn að finna í fórum sínum 
loftljós til að lýsa upp fyrirhugað smiðjuhús. Ljósin voru 
náttúrulega eitthvað sem Bolli þurfti alveg nauðsynlega 
að losna við og það væri bara greiði við hann, ef hinn 
ungi maður vildi vera svo góður að nýta sér þau!

Hér eru aðeins nefnd örfá dæmi um hvernig Bolli 
Sigurhansson brást við ef hann sá einhverja leið til að 
gera öðrum gott og hjálpa. Hann var einnig margfróður, 
vel lesinn og upplýstur maður sem gaman og fróðlegt var 
að ræða við. Þau Björk höfðu ferðast mikið um landið 
sitt og einnig höfðu þau farið til fjarlægra landa svo sem 
Japans og Indlands og margra fleiri. 

„Hún Björk mín grét nú dálítið í Delhi,“ sagði Bolli við 
mig þegar ég sagði honum að við hjónin værum á leið 
þangað og ástæðan fyrir þeim tárum var vitanlega eymd 
hinna snauðu sem Björk fann svo mikið til með.

Þannig voru þau, manneskjur sem fundu til með 
öðrum og vildu láta gott af sér leiða. Manneskjur sem 
gott var að þekkja og gott að eiga að.

Ég er þakklátur fyrir að hafa átt þess kost að kynnast 
þeim, það var bæði gott og ekki síður skemmtilegt. Með 
þeim eru horfnir af sviðinu fulltrúar kynslóðar sem 
óðum er að hverfa. Kynslóðar sem mörgu kom til leiðar 
og lagði mikið af mörkum til að gera íslenskt samfélag 
að því sem það er í dag, en vel að merkja, átti engan þátt 
í að koma því í þau vandræði sem það er í núna.

Bolli Sigurhansson var fæddur 21. desember 1928 og 
lést 3. janúar 2010.

Björk Dagnýsdóttir var fædd 8. júlí 1930 og lést 
5. maí 2008.

Ég votta aðstandendum og vinum alla mína samúð, en 
eftir lifir minningin um gott fólk. 

 Ingimundur Bergmann.

Bolli og Björk, sumarið 1998 ásamt vinafólki.
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

12
12
L
L
7
L
10
L

IT´S COMPLICATED kl. 8 - 10.35
IT´S COMPLICATED LÚXUS kl. 5.25 - 8 - 10.35
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 3.40 - 5.50
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 3.40 - 5.50
DYHAT MORGANS kl. 8 - 10.20 
MAMMA GÓGÓ kl. 6 - 8 - 10
AVATAR 3D kl.4.40 - 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.50

SÍMI 462 3500

L
12
L
10
L

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 5.50
IT´S COMPLICATED  kl. 5.30 - 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ                           kl. 6 - 8 - 10
AVATAR 3D   kl. 8
NIKULÁS LITLI   kl. 6 - 8 - 10  Íslenskur texti

SÍMI 530 1919

L
L
16
16
L
L

CLOUDY WITH MEATBALLS 2D kl. 5.50 - 8 - 10.10 enskt tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 5.50  íslenskt tal
HARRY BROWN        kl. 8 - 10.20
THE ROAD        kl. 8 - 10.20
ALVIN & ÍKORNARNIR 2 kl. 6  íslenskt tal
JULIE & JULIA                 kl. 5.30 - 8 - 10.35 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

100.000 GESTIR!

LANGVINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDILALALALALALAAAANGNGGNGNGNGNN VIVIVIIVVINNSNSNSNSNNNN ÆLÆLÆLÆLÆLÆLLÆÆÆ AASASASAASAAA TATATATATATAAA M MMMMMM MMYNYNYNYNYNYNYNYY DIDIDIDIDID NNNNNNNN ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÍSÍSÍSÍSÍSÍSLALALALALALAAAANDNDNDNDNDNN IIIIILANGVINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

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

L
12
7
10
L

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D    kl. 6
IT´S COMPLICATED       kl. 10.10
MAMMA GÓGÓ  kl. 6
AVATAR 2D kl. 8

Fráskilin...
...með fríðindum.

Frá höfundi/leikstjóra 
SOMETHING´S GOTTA GIVE

www.graenaljosid.is

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
16 16

16

12

12

12

12

V I P

L

L L

L

L

L

L

7

THE BOOK OF ELI kl. 8D - 10:30D

WHERE THE WILD THINGS ARE kl. 5:50 - 8 - 10:30
UP IN THE AIR kl. 5:40 - 8 - 10:20
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 5:50D

SHERLOCK HOLMES kl. 5:20 - 8  - 10:40
SHERLOCK HOLMES kl. 5:20 - 8 - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 5:50 - 8 - 10:30

THE BOOK OF ELI            kl. 5:50D - 8:10D - 10:40D

IT’S COMPLICATED kl. 5:30 - 8 - 10:30
SHERLOCK HOLMES kl. 8 - 10:40
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 5:50D

Denzel Washington og Gary Oldman eru 
frábærir í þessari mögnuðu spennumynd 
í anda I Am Legend og Mad Max

TOY STORY 1 - 3D kl  6
THE BOOK OF ELI kl. 8 - 10
BJARNFREÐARSON kl 5:40
UP IN THE AIR kl. 8
SHERLOCK HOLMES kl. 10:10

- bara lúxus
Sími: 553 2075

kl. 5.40, 8 og 10.20 12

SKÝAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM... 3D kl. 3.50 - Ísl. tal L

UP IN THE AIR kl. 5.50, 8 og 10.10 7

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 4 - Ísl. tal L

MAMMA GÓ GÓ kl. 4 10

AVATAR 3D kl. 6 og 9 10

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 1. febrúar 2010 

➜ Tónleikar

19.30 Kimono, Morðingjarnir og Me, 
The Slumbering Napoleon verða með 
tónleika í félagsmiðstöðinni Tónabæ við 
Safamýri. Enginn aðgangseyrir.
21.00 Blúsfélag Reykjavíkur stend-
ur fyrir söfnunartónleikum til styrktar 
björgunarstarfi á Haítí. Tónleikarnir fara 
fram á Rosenberg við Klapparstíg.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Gunnhildur Hauksdóttir mynd-
listarkona verður með fyrirlestur í Opna 
Listaháskólanum í húsnæði myndlistar-
deildar LHÍ við Laugarnesveg 91 (st. 24). 
allir velkomnir.

➜ Bridge
19.00 Bridge verður spilað í félags-
heimili Sjálfsbjargar að Hátúni 12. Allir 
velkomnir.

„Ég er fæddur og uppalinn í Vest-
mannaeyjum og hef því verið 
í kringum fisk allt mitt líf. Ég 
fluttist sautján ára gamall til 
Reykjavíkur og fór að læra kokk-
inn. Stuttu eftir útskrift bauðst 
mér að læra að búa til sushi og 
ég fór til Kaupmannahafnar og 
var undir handleiðslu japansks 
meistara að nanfni Isao Susuki 
í tvö ár,“ útskýrir Sigurður Karl 
Guðgeirsson sem opnar veitinga-
staðinn suZushii á Stjörnutorgi 
í lok næstu viku ásamt sambýl-
iskonu sinni, Ástu Sveinsdóttur. 
Sigurður Karl segir hugmyndina 
að staðnum hafa kviknað fyrir 
níu árum en hann hafi beðið þar 
til nú með að láta drauminn ræt-
ast. Aðspurður segir hann það 
vissulega skrítið að opna sushibar 
mitt á milli skyndibitastaðanna en 
telur að suZushii verði góð viðbót 

við þá flóru sem þar ríkir. „Þetta 
er kannski svolítið skrítið en Rikki 
Chan er þarna við hliðina á mér og 
hann selur kínverskan mat þannig 
að við Rikki verðum bara saman 
með asíska hlutann,“ segir Sigurð-
ur sem mun leggja mikið upp úr 
að vera með samkeppnishæft verð 
og segir mottó sitt vera „nýlag-
að, ferskt og ódýrt“, en maturinn 
verður handlagaður á staðnum af 
Sigurði sjálfum.

Sigurður Karl segist hafa fengið 
jákvæð viðbrögð bæði frá starfs-
fólki í Kringlunni og nemendum 
við Háskóla Reykjavíkur og því sé 
hann nokkuð bjartsýnn á framtíð-
ina. „Ég er bara mjög bjartsýnn og 
blæs á þessa kreppu,“ segir hann 
að lokum. 

Áhugasamir geta nálgast frek-
ari upplýsingar á www.suzhushii.
is.  - sm

Opnar sushibar á Stjörnutorgi

BJARTSÝNN SUSHIMEISTARI Sigurður 
Karl Guðgeirsson opnar veitingastaðinn 
suZushii ásamt sambýliskonu sinni, Ástu 
Sveinsdóttur. MYND/ÁSLAUG SNORRADÓTTIR

Liam Gallagher 
ásamt Gem Archer 

og Andy Bell, sem voru 
líka í  Oasis, stefna á að 
gefa út plötu í sumar. Upp-
tökur hefjast í apríl og flest 
lögin eru þegar tilbúin. 
Liam gæti allt eins haldið 
áfram að nota Oasis-nafn-
ið, það er bara ekki komið á 
hreint enn þá. Hljómsveit-
in hætti með hvelli í ágúst 
á síðasta ári og hinn bróð-
irinn, Noel, er að bræða 
það með sér að leggjast í 
sólóplötugerð. Hann flutti 
nýlega aftur á heimaslóðir 
í Manchester eftir að hafa 
búið um hríð í Lundúnum. 

Oasis-bræður halda 
áfram í rokkinu

Nýjustu plötu hljómsveit-
arinnar Seabear, We Built 
a Fire, hefur verið lekið á 
netið, rúmum mánuði áður 
en hún kemur út. 

„Svona er þetta bara. Það er ekki 
hægt að gera neitt í þessu,“ segir 
Sindri Már Sigfússon úr Sea-
bear. „Ég sá þetta fyrir nokkr-
um dögum og lét plötufyrirtæk-
ið vita. Þeir eru að reyna að gera 
tilraun til að láta loka á þessa síðu 
sem er komin með þetta. En ef 
ein er komin með þetta er þetta 
komið út um allt,“ segir Sindri 
og leiðir líkum að því að erlend-
ir blaðamenn sem fengu kynn-

ingardiska í desember hafi sett 
plötuna á netið. „Svo veit maður 
ekkert hversu mikil áhrif þetta 
hefur á plötusölu. Ég veit að plat-
an frá Grizzly Bear lak á netið 
þremur mánuðum áður en hún 
kom út. Þeir voru leiðir yfir því 
en svo þegar hún kom út fór hún 
á Billboard-listann.“
We Built a Fire átti upphaflega að 
koma út síðasta sumar en henni 
var frestað vegna þess að Sindri 
og félagar voru ekki nógu ánægðir 
með útkomuna. Engu síður er þó 
nokkuð liðið síðan platan kláraðist 
en að sögn Sindra eru vinnubrögð-
in þannig hjá útgáfufyrirtækinu 
Morr að oft líður hálft ár þang-
að til plata kemur út eftir að lokið 

hefur verið við hana. „Þetta er 
aðallega út af kynningarmálum. 
Þeir senda plötuna á alla helstu 
fjölmiðla og gá hvort þeir fái góð 
viðbrögð,“ segir hann. Plötufyrir-
tækið Borgin, sem gefur Seabear 
út á Íslandi, óskaði einmitt eftir 
því að gefa plötuna út fyrir jólin 
hérna heima en kom að lokuðum 
dyrum.
Seabaer fer í tónleikaferð um 
Þýskaland til að fylgja plötunni 
eftir. Eftir það verður ferðinni 
heitið til Bandaríkjanna. „Við 
erum að gíra okkur andlega upp 
í þetta. Við erum öll spennt að 
spila nýju lögin og sjá hvernig 
fólk tekur í þau,“ segir Sindri. 

 freyr@frettabladid.is

Plötu Seabear lekið á netið
SINDRI MÁR SIGFÚSSON Nýjustu plötu hljómsveitarinnar Seabear, We Built a Fire, hefur verið lekið á netið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

PLATA Í SUMAR Liam Gallagher.
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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

Segðu mér eitt .. hvað 
er þetta sem þú hefur 

sett hérna aftan á 
Opelinn þinn?

Þetta er 
spoiler.

Einmitt. 

Hæ, 
Sara. (andköf) 

Palli, þú ert kom-
inn með skegg.

Má ég 
snerta 
það?

Auðvitað! 
Af hverju 

ekki?

Það er skiljanlegt 
að stúlkur sem 
þú hafi gaman 
af því að renna 
fingrum sínum 
í gegnum karl-
mannsskegg.

Reyndar vildi 
ég bara bursta 

mylsnurnar 
burt.

Ég þarf að 
skila inn 

ritgerð um 
höfuðborg 
einhvers 
lands fyrir 
mánudag-

inn.

Ef þú hjálpar 
mér ekki 
mun ég 

aldrei klára 
þetta.

Nú jæja. 
Allt í lagi þá. 
(andvarp) Takk pabbi, ég verð 

inni í eldhúsi. 

Þú hefðir 
getað sýnt 

aðeins meiri 
áhuga.

Síðan 
hvenær þarf 
gísl að sýna 

áhuga?

Í guðanna 
bænum, amma, 
blástu á kertin!

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Á mánudagskvöldið sló sölukona á þráð-
inn til mín. „Halló!“ sagði ég í tólið 

og hafði varla sleppt orðinu þegar synir 
mínir þurftu báðir á mér að halda. Það 
er segin saga að í hvert sinn sem ég fer í 
símann vilja þeir að ég finni bangsa, bíla 
eða pleymósjóræningjahandjárn. „Halló!“ 
sagði röddin á hinum enda línunnar. „Má 
bjóða þér áskrift að tímaritinu Lifandi 
vísindum … eða nei!“ Konan hugsaði sig 
um og bætti við:  „Ég meina Nýju lífi.“

„NEI, takk,“ sagði ég. Á kvöld-
in finnst mér mig aldrei vanta 
neitt nema svefn en áður en að því 
kemur þarf samt að finna bangs-
ann, bílinn og pleymósjóræningja-
handjárnin. „Ókei, bless,“ svaraði 
konan snögg upp á lagið og þar 
með lauk símtalinu. Einu sinni var 

ég ritstjóri hjá tímaritaútgáfu sem 
síðan hefur skipt um kennitölu og 

heitir nú allt öðru nafni en þegar 
ég laut þar yfir ljósaborð og át 
prinspóló í öll mál. Þegar ég fór 
í barnsburðarleyfi þáði ég að 
nokkur tímaritanna yrðu send 
heim til mín.

SÍÐAN þá hef ég ekki með 
nokkru móti getað losnað af 
lista eftirhreytna fyrirtækis-

ins yfir „fyrrverandi áskrifendur“ og fæ 
þess vegna reglulega upphringingar frá 
sölufólki. Engu skiptir að litlu tákni hafi 
verið komið fyrir við nafnið mitt í síma-
skránni til merkis um að ég vilji ekki að 
sölufólk hringi í mig. Ástandið var ósköp 
svipað þegar ég var ritstjóri því þá var 
stundum hringt í mig frá útgáfunni og 
mér boðin áskrift að tímaritinu sem ég 
ritstýrði. Þá kom stundum upp í mér púk-
inn: „Sérðu myndina af konunni þarna hjá 
ritstjórnarpistlinum? Þetta er ég.“ 

EINHVERJU sinni kom ég fram í auglýs-
ingaherferð banka sem síðan hefur líka 
skipt nokkrum sinnum um nafn. Þá var 
hringt í mig nokkrum sinnum og reynt 
að fá mig til að kaupa það sem ég sjálf 
auglýsti á skiltum, í dagblöðum og sjón-
varpi og hafði því fyrir margt löngu bæði 
kynnt mér og nýtt. Ekki fannst mér síður 
skemmtilegt þá að segja: „Sjáðu kon-
una í plöggunum fyrir framan þig. Þetta 
er ég.“ Kæra sölufólk, geymið þennan 
pistil. Þegar það hvarflar að ykkur að 
hringja í mig til að selja mér eitthvað – 
þótt ég óski eftir því að það sé látið ógert 
– getið þið að minnsta kosti látið mér 
eftir þá ánægju að segja: „Sérðu konuna 
á úrklippunni fyrir framan þig og skrifar 
um að hún vilji ekki að sölufólk hringi í 
sig? Það er ég!“

Litla stúlkan með áskriftirnar



22  1. febrúar 2010  MÁNUDAGUR

sport@frettabladid.is

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

HANDBOLTI Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari var 
afar stoltur af árangri landsliðs-
ins í handbolta sem í gær vann til 
bronsverðlauna á Evrópumeist-
aramótinu í handbolta sem lauk í 
Austurríki í gær.

Ísland vann sigur á Póllandi, 29-
26, í leik um bronsverðlaunin eftir 
stórbrotna frammistöðu í fyrri 
hálfleik.

Guðmundur hafði mörgum að 
þakka eftir leik og sagði stuðning 
íslensku þjóðarinnar hafa verið 
liðinu ómetanlegur.

„Við erum búnir að finna fyrir 
stuðningi íslensku þjóðarinnar sem 
er stórkostlegur. Það hefur verið 
einstakt að finna fyrir því og hvet-
ur okkur áfram til að hjálpa þjóð-
inni á erfiðum tímum. Það dreif 
okkur áfram því við vildum gera 
allt sem við gátum til að koma með 
eitthvað jákvætt í lífið á Íslandi,“ 
sagði Guðmundur við Fréttablað-
ið eftir leik.

„Svo vil ég taka það sérstak-
lega vel fram að þessi hópur sem 
hefur starfað í kringum liðið og á 
bak við tjöldin er einstakur hópur 
manna sem á ríkan þátt í þessum 
árangri,“ sagði hann. „Þau hafa 
unnið dag og nótt og það hefur 
verið einstök reynsla að vinna með 
þessu góða fólki.“

Einn úr þjálfarahópnum, Gunn-
ar Magnússon, þurfti að fara aftur 
til Íslands á miðju móti vegna svip-
legs fráfalls nákomins ættingja.

„Við ákváðum að tileinka Gunn-
ari og hans fjölskyldu þennan 
árangur. Eitt af hans hlutverk-
um var að útbúa sérstök hvatn-
ingarmyndbönd fyrir liðið og 
hefur hann haldið áfram að gera 
það þrátt fyrir áfallið. Þetta hefur 
hann sent okkur með hjálp nets-

ins og það sýnir hversu stórkost-
legan mann hann hefur að geyma 
að hann skuli hafa hjálpað okkur á 
þennan hátt,“ sagði Guðmundur.

Hann sagði liðið hafa sett sér tvö 
markmið fyrir mótið. „Annað var 
að endurskrifa íslenska handbolta-
sögu og ná góðum árangri annað 
stórmótið í röð. Það tókst og erum 
við afskaplega stolt af því.“

En stefndi liðið jafnvel enn 
hærra en í þriðja sætið?

„Já, jafnvel. Við stefndum mjög 
hátt. Það verður ekki meira sagt,“ 
sagði hann og brosti.

Hann játar því að þó svo að liðið 
hafi staðið sig vel á mótinu sé allt-
af hægt að bæta sig.

„Ég vona það að minnsta kosti,“ 
sagði hann. „Ég vona líka að þessir 

leikmenn muni áfram gefa kost á 
sér í landsliðið því þeir hafa stað-
ist þessa miklu þrekraun gríðar-
lega vel. Það er erfiðara að spila á 
þessu móti en á Ólympíuleikum og 
þar að auki voru gæði handboltans 
hér í Austurríki mjög mikil. Hand-
boltinn hér hefur verið stórkostleg-
ur,“ sagði Guðmundur. „Við megum 
því vera mjög stolt af þessum 
árangri. Ég er sjálfur mjög stoltur 
og hrærður enda get ég ekki verið 
annað. Það hafa verið forréttindi 
að fá að vinna með þessum leik-
mönnum.“

Guðmundur er samningsbund-
inn HSÍ til ársins 2012 og heldur 
því áfram að þjálfa landsliðið. „Ég 
á ekki von á því að hætta enda með 
samning.“

Stórkostlegt að finna stuðninginn
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari var stoltur og hrærður eftir að íslenska landsliðið vann til 
bronsverðlauna á Evrópumeistaramótinu í handbolta. „Við megum vera mjög stolt.“

BIKAR FYRIR ÞRIÐJA SÆTIÐ Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari með Ingimundi Ingimundarsyni og Sturlu Ásgeirssyni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

> Róbert bætti markamet Geirs

Róbert Gunnarsson bætti fimmtán ára markamet Geirs 
Sveinssonar þegar hann skoraði 6 mörk úr 6 skotum á 
móti Póllandi í leiknum um þriðja sætið á Evrópumót-
inu í Austurríki. Róbert skoraði þar 
með 33 mörk í 8 leikjum á mótinu og 
varð fyrsti íslenski línumaðurinn sem 
hefur skorað meira en fjögur mörk að 
meðaltali í leik á stórmóti. Róbert bætti 
með því met Geirs Sveinssonar frá HM á 
Íslandi 1995 en Geir komst þá í úrvalslið 
mótsins eftir að hann skoraði 28 mörk í 7 
leikjum, eða 4 mörk að meðaltali í leik. 

Ólafur Stefánsson sagði það æðislega tilfinningu að hafa unnið til 
bronsverðlauna á Evrópumeistaramótinu í handbolta. Hann, eins og 
allir aðrir leikmenn íslenska landsliðsins, tileinkaði Gunnari Magn-
ússyni og hans fjölskyldu þennan árangur. „Það er sérstakt að helga 
þessu einum manni og fjölskyldu hans. Það gefur þessu enn meiri 
dýpt að hafa unnið þetta. Ég vona að hann sé glaður 
með það og geti notað þessa minningu til að halda 
áfram,“ sagði Ólafur. „En það er auðvitað skrýtið að 
enda mótið svona glaður með bronsið. Við erum 
í það minnsta ánægðari í dag en þegar við 
unnum silfrið í Peking þó svo að silfur sé alltaf 
betra til lengri tíma litið. En það er gaman 
að enda vel.“ Hann sagði frammistöðu 
íslenska landsliðsins í fyrri hálfleik hafa 
verið sögulega. „Ég held að þetta sé besti 
varnarleikur sem við höfum sýnt. Sóknar-
leikurinn var líka mjög góður.“
Ólafur átti í vandræðum með Slawomir 
Szmal, markvörð Póllands, allan leikinn. 

„Hann varði nánast allt sem er gott hjá honum. Við vorum ekki lélegri 
fyrir vikið en það sýndi bara hvað við áttum inni. Hefði allt dottið inn 
í dag hefðum við líklega unnið með tólf til fjórtán mörkum.“ Hann 
hrósaði líka Hreiðari Guðmundssyni markverði fyrir að koma inn á í 
lokin og verja nokkur afar mikilvæg skot. „Það verður að hrósa honum 
fyrir að hafa setið á bekknum og komið svo inn og staðið sig svona 
vel. Það sýnir hvað breiddin í hópnum er góð og hún hefur verið 
okkar styrkur. Það voru allir að taka þátt.“ Ólafur var valinn í lið móts-
ins og var eini leikmaður Íslands í því liði. „Ég hef oft verið betri þegar 
á heildina er litið. Ég átti sex góða leiki en það voru þó tveir leikir þar 

sem var lítið um skotfæri og ég átti ekki að 
fá að skjóta. En ég er óánægður með þessa 
síðustu tvo leiki þar sem ég hef nú oftast 
haldið mér góðum út svona mót. En þeir 
sem velja í þetta lið hafa sínar ástæður og 

í raun ekkert að segja við því.“ Ólafur ætlar 
að halda áfram að spila með landsliðinu. 
„Á meðan ég er í atvinnumennsku og get 
hjálpað til þá verð ég áfram.“

ÓLAFUR STEFÁNSSON: VALINN Í LIÐ MÓTSINS OG ÆTLAR AÐ HALDA ÁFRAM MEÐ LANDSLIÐINU

Örugglega besti varnarleikur sem við höfum sýnt

HANDBOLTI Róbert Gunnarsson 
átti frábæran leik með Íslandi 
gegn Póllandi í gær og skoraði 
sex mörk úr sex skotum auk þess 
sem hann fiskaði eitt víti. 

„Við náðum bronsi og náðum 
að vinna þennan leik. Það skiptir 
engu hvort það var með einu eða 
tíu mörkum,“ sagði hann skæl-
brosandi eftir leikinn.

„Við vorum auðvitað hundfúlir 
eftir að hafa tapað fyrir Frökk-
um. Ég var mjög lélegur og það 
voru fleiri sem voru ekki að spila 
vel. Ég vildi ekki enda mótið 
þannig.“ Hann sagði að menn 
hefðu fengið að blása aðeins eftir 
leikinn á laugardaginn en svo var 
hafist handa.

„Það var tekinn mjög ítarlegur 
myndbandsfundur enda sýndum 
við það í leiknum að við vorum 
með þá. Við vildum líka sanna 
bæði fyrir sjálfum okkur og 
öðrum að við getum fylgt á eftir 
góðu móti. Við náðum ekki gull-
inu en þó verðlaunapening sem er 
stórkostlegur árangur.“ - esá

Róbert Gunnarsson: 

Vildi ekki enda 
mótið illa

Í LEIKSLOK  Róbert Gunnarsson faðmar 
Alexander Petersson. FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

HANDBOLTI Það var þreyttur en 
afar ánægður Guðjón Valur Sig-
urðsson sem kom í viðtal til 
blaðamanns Fréttablaðsins eftir 
leikinn gegn Póllandi í gær.

„Það var ekki auðvelt að rífa 
sig upp fyrir leikinn í dag, hvorki 
andlega né líkamlega. Ég var 
algerlega búinn á því í síðari 
hálfleik og gat varla skotið leng-
ur,“ sagði hann.

„En ég er glaður og ánægður 
með að vera hluti af þessu liði. 
Það er synd að þurfa að skilja við 
strákana. Ég væri til í að vera í 
þessu liði allt árið. Þetta er ein-
stakur hópur og það er gaman að 
tilheyra honum.“ - esá

Guðjón Valur Sigurðsson:

Er algerlega 
búinn á því

BRONS Í HÖFN Guðjón Valur fagnar á 
móti Póllandi. FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

HANDBOLTI Frakkland varð í gær 
Evrópumeistari í handbolta eftir 
sigur á Króatíu í úrslitaleik EM í 
handbolta sem lauk í Austurríki 
í gær. Þar með er liðið núverndi 
heims-, Evrópu- og Ólympíumeist-
ari og því hefur engu liði tekist 
áður í sögunni.

„Þessi þrenna verður skráð 
á spjöld sögunnar,“ sagði hinn 
magnaði markvörður Frakka, Thi-
erry Omeyer, sem varði alls tólf 
skot í leiknum í gær. „Við erum 
með alla þrjá titlana samtímis. 
Það er ótrúlegt!“

Leikurinn var jafn í fyrri hálf-
leik en Króatar voru þó með und-
irtökin og komust í þriggja marka 
forystu, 12-9.

Frakkar skoruðu hins vegar 
þrjú síðustu mörkin í fyrri hálf-
leik og eftir að Domagoj Ducnjak 
skoraði fyrsta mark síðari hálf-
leiks komu fimm frönsk mörk í 
röð. 

Króatar náðu að minnka mun-
inn aftur í eitt mark eftir þetta en 
Frakkar náðu aftur að sigla fram 
úr og tryggja sér sigurinn.

„Ég er mjög ánægður með 
árangur liðsins,“ sagði Claude 
Onesta, landsliðsþjálfari Frakka. 
„Þetta hefur verið mjög erfitt mót 
og gríðarlega sterkt.“

Frakkar byrjuðu illa á mót-
inu en náðu að toppa á réttum 
tíma. „Sjálfstraustið hefur aukist 
eftir því sem liðið hefur á keppn-

ina. Liðið hefur því spilað betur 
og spilað mjög kröftugan hand-
bolta.“

Hann óskaði einnig Króötum 
til hamingju með árangurinn. 
„Króatar eru með ungt lið og leik-
ir okkar hafa verið mjög erfiðir. 
Þannig verður það væntanlega 
áfram.“

Frakkar unnu einnig Króata 
í úrslitaleik HM á síðasta ári en 
lögðu Íslendinga í úrslitaleik 
Ólympíuleikanna í Peking.

Nikola Karabatic fór mikinn 
í gær og skoraði sex mörk, þar 
af nokkur afar mikilvæg bæði í 
lok fyrri hálfleiks og þess síðari. 
Vedran Zrnic skoraði sjö mörk 
fyrir Króata. - esá

Frakkar unnu Króata 25-21 í úrslitaleik Evrópumótsins í Austurríki í Vín í gær og eru handhafar allra titla:

Söguleg þrenna Frakka í handboltanum

GULLÞRENNA Frakkar eru heims-
meistarar, Ólympíumeistarar og 
Evrópumeistarar.  MYND/DIENER
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Undanúrslit
Ísland-Frakkland 28-36 (14-16)
Mörk Íslands (skot): Aron Pálmarsson 6 (9), 
Snorri Steinn Guðjónsson 5/2 (5/2), Guðjón 
Valur Sigurðsson 5 (9), Arnór Atlason 5 (10), 
Alexander Petersson 3 (5), Ólafur Stefánsson 2 
(10), Róbert Gunnarsson 1 (1), Vignir Svavarsson 
1 (2).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 16/1 (51/6, 
31%), Hreiðar Guðmundsson 0 (1/1).
Hraðaupphlaup: 5 (Guðjón Valur 3, Snorri 
Steinn 1, Alexander 1).
Fiskuð víti: 3 (Vignir 1, Arnór 1, Guðjón Valur 1).
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk Frakklands (skot): Nikola Karabatic 9 (9), 
Guillaume Joli 6/6 (7/7), Michael Guigou 6 (10), 
Guillaume Gille 4 (5), Cedric Sorhaindo 3 (3), 
Luc Abalo 3 (5), Franck Junillon 2 (2), Daniel 
Narcisse 2 (6), Jerome Fernandez 1 (2), Sebasti
en Bosquet (1).
Varin skot: Thierry Omeyer 16 (44/2, 36%).
Hraðaupphlaup: 12 (Guigou 5, Abalo 3, Gille 2, 
Karabatic 2).
Fiskuð víti: 5 (Karabatic 3, Fernandez 1, Sor
haindo 1).
Utan vallar: 8 mínútur.
Króatía-Pólland 24-21

Leikir um sæti
LEIKUR UM 3. SÆTI
Ísland-Pólland 29-26 (18-10)
Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
8 (13), Róbert Gunnarsson 6 (6), Snorri Steinn 
Guðjónsson 4/3 (6/3), Arnór Atlason 3 (8), 
Ólafur Stefánsson 3 (13), Ingimundur Ingimund
arson 2 (2), Aron Pálmarsson 2 (5), Alexander 
Petersson 1 (3).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 10 (27/1, 
37%), Hreiðar Guðmundsson 7 (16, 44%).
Hraðaupphlaup: 9 (Guðjón Valur 5, Ingimundur 
2, Arnór 1, Alexander 1).
Fiskuð víti: 3 (Guðjón Valur 1, Alexander 1, 
Róbert 1).
Utan vallar: 8 mínútur.
Mörk Póllands(skot): Tomasz Tluczynski 4/1 
(4/1), Bartosz Jurecki 4 (5), Michal Jurecki 4 (5), 
Krzysztof Lijewski 3 (6), Mateusz Jachlewski 3 
(6), Patryk Kuchczynski 2 (2), Tomasz Rosinski 2 
(4), Bartlomiej Jaszka 2 (8), Mariusz Jurasik 1 (2),
 Marcin Lijewski 1 (4), Karol Bielecki (1).
Varin skot: Slawomir Szmal 16 (39/3, 41%), 
Piotr Wyszomirski 1 (7, 14%).
Hraðaupphlaup: 9 (Kuchczynski 2, Jachlewski 2, 
K. Lijewski 1, Jurasik 1, M. Jurecki 1, Tluczynski 1, 
Rosinski 1).
Fiskuð víti: 1 (B. Jurecki 1).
Utan vallar: 16 mínútur.

ÚRSLITALEIKUR
Frakkland-Króatía 25-21

EM Í HANDBOLTA

HANDBOLTI Ísland tapaði fyrir 
Frakklandi í undanúrslitum Evr-
ópumeistaramótsins í handbolta 
sem lauk í Austurríki í gær. Loka-
tölur leiksins voru 36-28.

Ísland spilaði ágætlega í fyrri 
hálfleik en missti Frakkana fram 
úr sér í upphafi þess síðari. Þeir 
komust í átta marka forystu eftir 
aðeins tíu mínútur og það bil 
náði íslenska liðið aldrei að brúa 
aftur.

„Þetta var svipað og í Peking,“ 
sagði Ólafur Stefánsson landsliðs-
fyrirliði og átti þá við úrslitaleik 
Íslands og Frakklands á Ólympíu-
leikunum árið 2008.

„Við vorum óagaðir í upphafi 
síðari hálfleiks. Þeir komust í 
mörg hraðaupphlaup og duglegir 

að nýta sér aðra og þriðju bylgj-
una til að skora létt mörk. Það 
sem við þurftum að gera var að 
standa vel í vörninni og keyra á 
þá – en það öfuga gerðist,“ sagði 
Ólafur.

Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari tók í svipaðan 
streng. „Ég held að það hafi verið 
hlaupin okkar til baka [í vörnina] 
sem drap okkur fyrst og fremst í 
þessum leik. Við vorum að halda 
ágætlega í þá í vörninni,“ sagði 
Guðmundur.

„Við afhentum þeim líka bolt-
ann allt of mikið í sókninni og ég 
er hvað svekktastur vegna þess. 
Við vorum að reyna línusendingar 
sem heppnuðust ekki og við gerð-
um of mikið af tæknilegum mis-

tökum. Það má einfaldlega ekki 
gegn Frökkum. Við vorum að gera 
þeim lífið mjög þægilegt.“

Aron Pálmarsson var frábær 
í lok fyrri hálfleiks og skoraði 
þá sex af síðustu átta mörkum 
íslenska liðsins. Engu síður ákvað 
Guðmundur Guðmundsson að 
hvíla hann í upphafi þess síðari.

„Þetta er bara svona og það er 
auðvelt að tala um þetta eftir á,“ 
sagði Guðmundur. „Um daginn 
létum við hann byrja inn á í seinni 
hálfleik og þá gekk það ekki. Við 
erum alltaf að hugsa um að spara 
krafta leikmanna og það veit auð-
vitað enginn hvað gerist fyrir-
fram. Ég treysti þeim leikmönn-
um sem eru inn á hverju sinni,“ 
bætti hann við. - esá

Guðmundur Guðmundsson og Ólafur Stefánsson um tapleikinn í undanúrslitunum gegn Frakklandi:

Of mörg mistök og of seinir til baka

SVEKKTUR Guðmundur Guðmundsson, 
gat ekki leynt vonbrigðum sínum í 
leikslok.  FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

HANDBOLTI Markverðirnir Björg-
vin Gústavsson og Hreiðar Guð-
mundsson hafa átt frábæra 
keppni. Sá síðarnefndi kom inn á 
undir lok leiksins gegn Póllandi í 
gær og varði sjö gríðarlega mikil-
væg skot á síðustu fimmtán mín-
útum leiksins.
„Þetta er ótrúleg tilfinning,“ 
sagði hann sigurreifur eftir leik-
inn í gær. „Þetta var þó orðið 
hrikalega hættulegt. En ég var 
tilbúinn enda verður að grípa 
hvert tækifæri sem gefst.“
Björgvin hrósaði Hreiðari eftir 
leik. „Hann lenti í áfalli í byrj-
un móts og fékk þá gagnrýni á 
sig út af einu skitnu marki sem 
hann fékk á sig út af einfaldri 
óheppni. Hann kom svo inn í dag, 
sýndi mikinn karakter og nánast 
tryggði okkur bronsið.“ - esá

Hreiðar Levý Guðmundsson:

Tilfinningin er 
ótrúleg

FAGNAÐ Í LOKIN Hreiðar Guðmundsson 
stóð sig vel í lokin. FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

HANDBOLTI Þegar ein og hálf mínúta 
var til leiksloka í bronsleik Íslands 
og Póllands í gær komust Pólverjar 
í hraðaupphlaup. Einn leikmaður 
pólska liðsins var sloppinn í gegn 
og var kominn í galopið færi. Hann 
átti þarna möguleika á að minnka 
forystu Íslands í eitt mark.

En þá skyndilega dýfði Alexand-
er Petersson sér fyrir hann og náði 
að stela boltanum áður en hann 
braut á manninum. Dómarar gátu 
ekkert annað dæmt en aukakast 
og tíminn vann áfram með Íslandi 
sem vann að lokum þriggja marka 
sigur. „Þessir varnartilburðir hjá 
Alexander voru stórkostlegir og 
fara í sögubækurnar. Ég hef aldrei 
séð annað eins á mínum ferli,“ 
sagði Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari.

Sjálfur sagði Alexander að þetta 
hafi verið vel ígrundað hjá sér.

„Ég hef verið að hugsa um þetta 

í svona fimm ár,“ sagði hann við 
Fréttablaðið eftir leik. „Hvern-
ig er hægt að stela boltanum í 
svona stöðu? Maður kemur aftan 
að honum og maðurinn verður 
að drippla boltanum að minnsta 
kosti einu sinni. Ég sá tækifær-
ið, tók áhættuna og hoppaði bara í 
boltann. Það virkaði.“ Þetta hefur 
hann þó aldrei prófað áður. „Nei, 
aldrei. En þarna sá ég rétta augna-
blikið.“ 

Ólafur Stefánsson jós lofi á Alex-
ander eftir leikinn. „Þessu augna-
bliki má aldrei gleyma í íslenskri 
íþróttasögu. Þetta var það flott-
asta sem ég hef séð á ævinni. Þetta 
segir allt um hans atorku, snilld 
og ákafa. Þetta hefði enginn getað 
gert nema hann.“

Alexander er þekktur sem vél-
mennið í landsliðshópnum enda 
gefst hann aldrei upp – er sívinn-
andi. Ólafur vill meina að hann sé 

mikilvægasti leikmaður liðsins. 
„Hann er okkar MVP á þessu móti 
þó svo að fólk sjái það ekki. Hann 
léttir mikið á mér með því að spila 
í vörninni eins og hann gerir. Ég 
tel að hann sé besti varnarmað-
urinn á mótinu – hann tekur allar 
klippingar, kæfir hraða og flæði í 
liði andstæðingsins. Svo er hann 
stöðugt að í sókninni og þegar ég 
er ekki upp á mitt besta kemur 
hann og setur hann.“

Alexander gat ekki annað en 
brosað þegar blaðamaður sagði 
honum frá hrósi landsliðsfyrirlið-
ans.

„Nei, ég veit það nú ekki. Allir 
strákarnir hafa verið mjög góðir 
og breiddin í liðinu er frábær,“ 
sagði hann. En hann vildi þó frek-
ar kvitta upp á að vera besti varn-
armaður mótsins. „Já, ég væri 
frekar til í að fá þann heiður,“ 
sagði hann og hló. - esá

Alexander Petersson sýndi ótrúlega varnartakta undir lok leiksins gegn Póllandi á EM í gær:

Búinn að hugsa um þetta í fimm ár

VÉLMENNIÐ Alexander Petersson var 
frábær á EM í vörn og sókn.

FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

HANDBOLTI Gleðin skein úr hverju 
einasta andliti þeirra meðlima 
íslensku sveitarinnar sem gengu 
inn á gólf í Stadthalle í Vínarborg 
til að taka við bronsverðlaunum 
Evrópumeistaramótsins í hand-
bolta. Fagnaðarlætin voru gríðar-
leg enda árangurinn stórbrotinn. 
Ísland hafði tryggt sér þriðja sætið 
á líklega sterkasta stórmóti í hand-
bolta frá upphafi.

Fyrir tæpu einu og hálfu ári var 
brotið blað í íþróttasögunni þegar 
handboltalandsliðið vann silfur-
verðlaun á Ólympíuleikunum í Pek-
ing. Nú hefur það verið staðfest að 
sá árangur var engin tilviljun – 
íslenska landsliðið er einfaldlega 
í hópi allra bestu handboltaliða 
heims í dag.

Þeir Björgvin Páll Gústavsson 
og Logi Geirsson gáfu út hárgel 
eftir keppnina sem nefnist Silver. 
Það er til marks um gleðina sem 
ríkti í hópnum í gær að þeir voru 
allir með gelið í hárinu þegar þeir 
tóku við verðlaununum í gær.

„Meira að segja Guðmund-
ur Þórður Guðmundsson [lands-
liðsþjálfari] „silfraði“ sig upp,“ 
sagði stoltur Aron Pálmarsson við 
Fréttablaðið eftir afhendinguna. 
„Menn hafa nú verið eitthvað að 
tala um að gefa líka út bronsgel en 
það kemur ekki til greina. Það er 
bara Silver.“

Þátttöku Íslands á EM lauk í gær 
með sigri á gríðarsterku liði Pól-
lands í leik um þriðja sæti mótsins. 
Leikurinn sýndi allar bestu hliðar 
íslenska liðsins en einnig hvað það 
getur verið stutt í hinn endann.

Fyrri hálfleikurinn var einfald-
lega stórbrotinn. Pólverjar skoruðu 
aðeins þrjú mörk á fyrsta stundar-
fjórðungnum og var Ísland komið 
þá með 8-3 forystu þó svo að stað-
an hafi verið 1-0 fyrir Póllandi 
eftir fimm mínútur.

Varnarleikur íslenska liðsins var 
eins og ókleifur múr. Stórskyttum 
Pólverja var haldið undir 50 pró-
sent skotnýtingu og þeirra beitt-
asta vopn, Karol Bielecki, tók eitt 
skot í öllum hálfleiknum. Það geig-
aði.

En svo kom hræðilegur kafli 
í upphafi síðari hálfleiks. Besti 
markvörður mótsins, Slawomir 

Szmal, fór á kostum og varði sjö 
af fyrstu níu skotum Íslands í hálf-
leiknum. Á þessum tíma var skotn-
ýting Íslands komin niður í rúm 
fimmtán prósent – hún var 80 pró-
sent hjá Póllandi.

Á aðeins rúmum sjö mínútum 
skoruðu Pólverjar sex mörk í röð 
og minnkuðu muninn í tvö mörk. 
Íslenska sóknin virtist ekkert ráða 
við varnarleik Pólverja sem var 
afar öflugur.

Róbert Gunnarsson braut loks-
ins ísinn eftir tólf mínútna leik í 
síðari hálfleik. Ísland náði að halda 
forystunni allt til leiksloka en það 
mátti nánast engu muna.

Hreiðar Guðmundsson kom inn 
í íslenska markið á síðasta stund-
arfjórðungnum og varði sjö skot, 
hvert öðru glæsilegra. 

Seiglan og baráttan í liðinu krist-
allaðist svo í atviki sem átti sér 
stað einni og hálfri mínútu fyrir 
leikslok. Pólverjar komust í hraða-
upphlaup og gátu minnkað muninn 
í eitt mark. Þá kom Alexander Pet-
ersson og stal af honum boltanum 
með því að dýfa sér fyrir framan 
hann. Það var einstakt augnablik 
sem á eftir að lifa lengi, rétt eins 
og glæsilegur árangur íslenska 
landsliðsins hér í Austurríki. Til 
hamingju, strákar!

Silfur í hárinu og brons um hálsinn
Íslenska handboltalandsliðið náði sögulegum árangri í gær er það tryggði sér bronsverðlaunin á Evrópu-
meistaramótinu í handbolta. Þetta er í annað skiptið í röð sem liðið vinnur til verðlauna á þeim stórmót-
um sem það tekur þátt í. Ísland vann Pólland í bronsleiknum, 29-26.

FRÁBÆRT LIÐ Hér sést íslenska landsliðið fagna frábærum árangri sínum á Evrópumótinu í Austurríki. Liðið tapaði bara á móti 
Evrópumeisturum Frakka á mótinu og vann fyrstu bronsverðlaun Íslands frá upphafi.  FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER
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VÍS óskar landsliðinu til hamingju 
með framúrskarandi árangur á EM.
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NÝTT! MARGFALDUR ÁVINNINGUR FYRIR KYLFINGA
KORTHAFAR PREMIUM ICELANDAIR AMERICAN 
EXPRESS GREIÐA EKKERT ÁRGJALD Í ICELANDAIR 
GOLFERS

ICELANDAIR GOLFERS
Félagar í klúbbnum njóta ýmissa hlunninda og fríðinda:
• Ekkert gjald er tekið fyrir golfsett í áætlunarflugi Icelandair
• 2.500 Vildarpunktar
• 2.000 króna gjafabréf í Saga Shop
• 100 æfingaboltar í Básum

PREMIUM ICELANDAIR AMERICAN EXPRESS
Greiðslukort sem veitir margföld hlunnindi á við venjuleg 
greiðslukort og margborgar sig að nota bæði hér heima 
og í golfferðum erlendis.

Meðal fríðinda Premiumkortsins má nefna:
• Ókeypis aðild að Icelandair Golfers
• 15 Vildarpunktar af hverjum 1.000 kr. af öllum færslum
 kortsins heima og erlendis 
• 20 Vildarpunktar af hverjum 1.000 kr. af öllum keyptum
 miðum og um borð hjá Icelandair 
• Frítt bílastæði við Leifsstöð þegar flogið er með Icelandair 
• Aðgangur að flýtiinnritun í Leifsstöð
• Viðbótarfarangursheimild
• Aðgangur að betri stofu Icelandair í Leifsstöð
• 10.000 Vildarpunktar við fyrstu notkun kortsins

SLÁÐU HOLU Í HÖGGI OG FÁÐU ÞÉR PREMIUM
Þú getur sótt um Premium Icelandair American 
Express á Icelandairgolfers.is 

Enska úrvalsdeildin
Birmingham-Tottenham  1-1
0-1 Jermain Defoe (69.), 1-1 Liam Ridgewell
 (90.+1)
Fulham-Aston Villa  0-2
0-1 Gabriel Agbonlahor (40.), 0-2 Gabriel 
Agbonlahor (44.)
Hull-Wolves  2-2
1-0 Jan Vennegoor of Hesselink (11.), 1-1 
sjálfsmark (48.), 2-1 Stephen Hunt, víti (51.), 2-2
 Matthew Jarvis (66.)
Liverpool-Bolton  2-0
1-0 Dirk Kuyt (37.), 2-0 sjálfsmark (70.)
West Ham-Blackburn  0-0
Wigan-Everton  0-1
0-1 Tim Cahill (83.)
Burnley-Chelsea 1-2
0-1 Nicolas Anelka (27.), 1-1 Steven Fletcher 
(50.), 1-2 John Terry (82.).
Manchester City-Portsmouth 2-0
1-0 Emmanuel Adebayor (39.), 2-0 Vincent 
Kompany (46.).
Arsenal-Manchester United 1-3
0-1 Nani (33.), 0-2 Wayne Rooney (37.), 0-3 Ji-
Sung Park (52.) 1-3 Thomas Vermaelen (79.)

STAÐAN Í DEILDINNI:
Chelsea 23 17 3 3 57-19 54
-----------------------------------------------------
Man.United 24 17 2 5 56-20 53
Arsenal 24 15 4 5 60-28 49
Tottenham  24 12 6 6 45-25 42
-----------------------------------------------------
Liverpool 24 12 5 7 42-26 41
Man. City 22 11 8 3 44-30 41
Aston Villa 23 11 7 5 31-18 40
Birmingham  23 9 7 7 22-23 34
Everton 23 8 8 7 33-34 32
Blackburn  24 7 7 10 25-40 28
Fulham 23 7 6 10 26-28 27
Stoke City 21 6 7 8 19-26 25
Sunderland 22 6 5 11 30-40 23
Wigan Athletic 22 6 4 12 24-47 22
West Ham  23 4 9 10 29-38 21
Bolton  22 5 6 11 29-44 21
Wolves 23 5 6 12 19-40 21
-----------------------------------------------------
Burnley 23 5 5 13 23-46 20
Hull City 23 4 8 11 22-48 20
Portsmouth 22 4 3 15 19-35 15

Enska b-deildin
Cardiff-Doncaster 2-1
Coventry-Blackpool 1-1
Aron Einar Gunnarsson var í byrjunarliði Coventry
en var tekinn af velli á 57. mínútu.
Crystal Palace-Peterborough 2-0
Derby-Nottingham Forest  1-0
Leicester-Newcastle 0-0
Middlesbrough-Bristol City 0-0
Preston-Ipswich 2-0
QPR-Scunthorpe 0-1
Reading-Barnsley 1-0
Ívar Ingimarsson, Brynjar Björn Gunnarsson og
Gylfi Þór Sigurðsson léku allan leikinn fyrir
Reading. Gunnar Heiðar Þorvaldsson sat allan
leikinn á bekknum. Emil Hallfreðsson kom inn
sem varamaður í liði Barnsley á 74. mínútu.
Reading-Barnsley 1-0
Sheffield Wednesday-Plymouth 2-1
Kári Árnason lék allan leikinn með Plymouth.
West Brom-Sheffield United 3-1

ÚRSLIT Í ENSKA

FÓTBOLTI „Ég held að þetta hafi 
verið minn besti leikur fyrir 
Manchester United,“ sagði portú-
galski vængmaðurinn Nani eftir 
að United vann sannfærandi sigur 
á Arsenal í stórleik helgarinnar í 
enska boltanum. Englandsmeistar-
arnir réðu ferðinni á miðsvæðinu 
algjörlega og voru stórhættulegir 
í hröðum sóknum sínum. Wayne 
Rooney og Nani voru báðir hreint 
magnaðir í leiknum.

Fyrir leikinn talaði Arsene 
Wenger, knattspyrnustjóri Ars-
enal, um mikilvægi þess að vinna 
sigur í þessum leik til að halda tit-
ilvoninni á lífi á Emirates-vellin-
um. Hans menn réðu hins vegar 
ekkert við Sir Alex Ferguson og 
lærisveina í gær.

Frábær tilþrif frá Nani
Frábær tilþrif frá Nani eftir rúm-
lega hálftíma leik slógu Manu-
el Almunia, markvörð Arsenal, 
út af laginu og fyrsta mark leiks-
ins leit dagsins ljós. Skráist það 
sem sjálfsmark Almunia. Aðeins 
fjórum mínútum síðar var Nani 
aftur á ferðinni og lagði upp mark 
fyrir Wayne Rooney eftir frábæra 
skyndisókn. Þetta var hundraðasta 
deildarmark Rooney.

Staðan var 0-2 í hálf-
leik en Kóreumaðurinn 
Ji-Sung Park skoraði 
þriðja og síðasta mark 
Manchester United 
í leiknum. Hann 
fékk að hlaupa 
óáreittur með 
boltann að 
marki Ars-
enal og skor-
aði með góðu 
skoti. Thomas 
Vermaelen náði að 
minnka muninn en 
lengra komust Ars-
enal-menn ekki og 
voru þeir teknir í 
kennslustund á eigin 
heimavelli.

„Sjálfstraustið er 
í botni hjá okkur og ég 
gæti ekki verið ánægð-
ari. Þetta var frábær 

leikur hjá liðinu og ég 
er ánægður með minn 

þátt. Við vorum 
góðir í bikar-
leiknum gegn 
Manchester 
City og héldum 
svo uppteknum 
hætti í þess-
um leik. Ég hef 
lagt mig allan 
fram á æfinga-
svæðinu og 
það hefur skil-
að því að ég er 
að ná mér vel 
á strik,“ sagði 
Nani.

Leikmenn 
A rsena l  v i lja 
gleyma þessum 
leik sem fyrst og 
þá kannski helst 
Almunia og Gael 
Clichy en sá síð-
arnefndi var oft 
leikinn grátt af 

Nani í leiknum. Þá átti Rooney 
enn einn stórleikinn en fyrir leik-
inn gaf David Gill, framkvæmda-
stjóri Manchester United, það út 
að Rooney yrði ekki seldur frá 
félaginu sama hve hátt tilboð bær-
ist. Sögusagnir hafa verið í gangi 
um að United þurfi að selja Roon-
ey vegna slæmrar fjárhagsstöðu 
félagsins.

„Þetta er félagið mitt og ég er 
mjög ánægður hér. Fjölskylda mín 
býr í hálftíma fjarlægð og ég sé 
enga ástæðu til að spila fótbolta 
einhvers staðar annars staðar. 
Manchester United er stærsta fót-
boltafélag heims,“ sagði Rooney.

Stigi á eftir Chelsea
Manchester United er nú stigi á 
eftir Chelsea sem trónir á toppi 
deildarinnar og á Lundúnaliðið 
þar að auki leik inni. John Terry 
skoraði sigurmark Chelsea gegn 
Burnley á laugardaginn en hann 
hefur verið aðalumfjöllunarefni 

breskra slúðurblaða síðustu daga. 
Ástæðan er að upp komst um fram-
hjáhald hans. Terry hélt við kær-
ustu fyrrum liðsfélaga síns hjá 
Chelsea, Wayne Bridge. Nokkrir 
fyrrum landsliðsmenn Englands 
hafa stigið fram og segja rétt að 
Terry verði sviptur fyrirliðaband-
inu hjá enska landsliðinu.

Það er allavega ljóst að hann 
missir ekki fyrirliðabandið 
hjá Chelsea. „Þetta er ekki til 
umræðu og ég veit ekki af hverju 
þú ert að spyrja mig að þessu. 
Leikmennirnir munu aldrei tapa 
trausti sínu til Terry,“ sagði Carlo 
Ancelotti, stjóri Chelsea, í við-
tali við fjölmiðla eftir leikinn.
„Þetta var góð stund fyrir Terry 
inni á vellinum en hann spilaði líka 
vel í vikunni á móti Birmingham. 
Ég þurfti ekkert að tala við hann 
um þetta mál. Hann stóð sig vel á 
æfingu í gær og það koma aldrei 
til greina annað í mínum huga en 
að hann myndi spila leikinn,“ sagði 
Ancelotti. elvargeir@frettabladid.is

Klassamunur í stórleik helgarinnar
Wayne Rooney og Nani voru í banastuði hjá Manchester United þegar liðið vann 3-1 útisigur á Arsenal í 
gær. Englandsmeistararnir voru mun sterkari í leiknum og halda áfram að fylgja Chelsea eins og skugginn.

MIKLU BETRI Manchester United sýndi sparihliðarnar gegn Arsenal og hér fagna leikmenn liðsins þriðja markinu sem 
Ji-Sung Park skoraði. NORDICPHOTOS/GETTY

Í SVIÐSLJÓSINU Í GÆR
Nani fagnar hér marki sínu 
ásamt Wes Brown.

MYND/NORDICPHOTOS/GETTY
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KÖRFUBOLTI Það verða Haukar og 
Keflavík sem munu mætast í bika-
úrslitaleik Subwaybikars kvenna 
en það var ljóst eftir undanúrslita-
leikina um helgina. Keflavík vann 
49 stiga sigur á 1. deildarliði Fjöln-
is á föstudagskvöldið, 97-48, og 
Haukarkonur unnu síðan 32 stiga 
sigur á Njarðvík, 73-41, á Ásvöll-
um í gærkvöldi. 

Nýliðar Njarðvíkur byrjuðu vel 
í leiknum í gær og komust í 11-6 
en þá vaknaði Haukaliðið,  skoraði 
fimmtán síðustu stig 1. leikhluta 
og leiddi 21-11 eftir hann. Eftir það 
voru Íslandsmeistararnir með góð 
tök á leiknum undir forustu Kiki 
Lund og Heather Ezell og í hálf-
leik munaði orðið 21 stigi á liðun-

um þar sem Haukaliðið var komið 
í 45-24. 

Seinni hálfleikurinn var því 
nánast formsatriði en í lokin mun-
aði 32 stigum á liðunum. 

Kiki Lund átti flottan fyrri hálf-
leik þar sem hún skoraði 16 af 18 
stigum sínum og Heather Ezell 
gældi að venju við þrennuna með 
16 stigum, 10 stoðsendingum og 7 
fráköstum. Næst þeim kom Ragna 
Margrét Brynjarsdóttir. var með 9 
stig og 11 fráköst. Shantrell Moss 
skoraði 16 stig hjá Njarðvík. 

Þetta verður í fjórða sinn á sex 
árum sem Haukakonur komast í 
Höllina en þær voru líka í bikar-
úrslitaleiknum 2005, 2007 og 2008 
en þá fengu þær silfur.  - óój

Haukar og Keflavík munu mætast í úrslitaleik Subwaybikars kvenna eftir undanúrslitaleiki helgarinnar:

Haukar í Höllina í fjórða sinn á sex árum

BARÁTTA UM FRÁKÖSTIN Haukakonan Ragna Margrét Brynjarsdóttir í frákastabaráttu 
við Njarðvíkurkonur í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Subwaybikar kvenna í körfu
Haukar-Njarðvík 73-41 (45-24)
Stig Hauka: Kiki Lund 18, Heather Ezell 16, 
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 9, Helena Hólm 
7, María Lind Sigurðardóttir 6, Heiðrún Hauks
dóttir 5, Sara Pálmardóttir 4, Kristín Fjóla Reyn
isdóttir 4, Bryndís Hreinsdóttir 3, Auður Ólafs
dóttir 1.
Stig Njarðvíkur: Shantrell Moss 16, Ólöf Helga 
Pálsdóttir 8, Sigurlaug Guðmundsdóttir 6, Harpa 
Hallgrímsdóttir 4, Heiða Valdimarsdóttir 3, Helga
 Jónasdóttir 2, Ína María Einarsdóttir 2.
Fjölnir-Keflavík  47-98 (13-59)
Stigahæstar: Bergdís Ragnarsdóttir 15, Eva María 
Emilsdóttir 14 - Kristi Smith 20, Bryndís Guð
mundsdóttir 14, Birna Valgarðsdóttir 14, Eva Rós 
Guðmundsdóttir 10, Hrönn Þorgrímsdóttir 10.

N1 deild kvenna í handbolta
KA/Þór-HK  27-23 (14-9)
Mörk KA/Þór: Martha Hermansdóttir 7, Arna Val
gerður Erlingsdóttir 6, Unnur Ómarsdóttir 6, Ásdís
Sigurðardóttir 4, Inga Dís Sigurðardóttir 2, Katrín 
Vilhjálmsdóttir 1, Kolbrún Einarsdóttir 1.
Mörk HK: Helena Jónsdóttir 4, Lilja Lind 
Pálsdóttir 4, Sóley Ívarsdóttir 3, Elín Baldursdóttir 
3, Líney Rut Guðmundsdóttir 3, Elva B.Arnar
sdóttir 2, Tinna Rögnvaldsdóttir 2, Valgerður Ýr 
Þorsteinsdottir 1, Heiðrún Helgadóttir 1
Víkingur-Stjarnan  17-40 (13-21)
Mörk Víkings: Guðríður Ósk Jónsdóttir 4, Helga 
Lára Halldórsdóttir 3,Berglind Halldórsdóttir 3, 
Anna María Bjarnadóttir 3, María Karlsdóttir 2, 
Guðny Halldorsdóttir 1, Jóhanna Guðbjörnsd. 1.
Mörk Stjörnunnar: Jóna Sigríður Halldórsdótt
ir 17, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 8, Alina Daniela 
Tamason 4, Elíasabet Gunnarsdóttir 4, Esther 
Victoria Ragnarsdóttir 2, Guðrún Erla Bjarnadóttir
1, Aðalheiður Hreinsdóttir 1, Guðrún Hrefna Guð
jónsdóttir 1, Þorgerður Anna Atladóttir 1, Unnur 
Ýr Viðarsdóttir 1.

ÚRSLITIN

FÓTBOLTI Rafael Benítez, stjóri 
Liverpool, sendi frá sér yfir-
lýsingu í gær til að blása á þær 
kjaftasögur að hann sé búinn að 
ná samkomulagi við Juventus. 
Ensku slúðurblöðin voru í gær 
uppfull af fréttum þess efnis að 
Benítez myndi taka við ítalska 
liðinu í sumar.

„Ég vil að það sé á kristaltæru 
að ég hef ekki gert samkomu-
lag við Juventus. Ég hef ekki 
og mun ekki funda með fulltrú-
um Juventus né annarra félaga. 
Ég er með langtímasamning við 
Liverpool og er ánægður hér. 
Efst í huga mér er að koma Liver-
pool aftur meðal fjögurra efstu 
liða deildarinnar,“ sagði Benítez.

Ciro Ferrara var rekinn frá 
Juventus á dögunum og Alberto 
Zaccheroni stýrir liðinu út tíma-
bilið. - egm

Yfirlýsing frá Rafa Benítez:

Er ekki að taka 
við Juventus

SIGUR UM HELGINA Benítez stýrði Liver-
pool til sigurs gegn Bolton á laugardag.
 NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Mikil gleði braust út í 
Egyptalandi í gær og dansað var 
úti á götum Kaíró þegar þjóð-
in varð Afríkumeistari í fótbolta 
í þriðja skipti í röð. Egyptaland 
vann Gana 1-0 í jöfnum úrslita-
leik en varamaðurinn Mohamed 
Gedo skoraði eina mark leiksins 
með fallegu skoti sex mínútum 
fyrir leikslok.
Þetta sigurmark kom gegn gangi 
leiksins en Gana haði gert sig lík-
legra áður en það kom. Egypta-
land hefur hampað Afríkumeist-
aratitlinum sjö sinnum, oftar en 
nokkur önnur þjóð.  - egm

Afríkumótið í fótbolta:

Þriðji í röð hjá 
Egyptalandi



 1. febrúar 2010  MÁNUDAGUR28

MÁNUDAGUR SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.45 Game Tíví  (1:17) (e)

17.15 7th Heaven  (11:22) Bandarísk 
unglingasería þar sem Camden-fjölskyldunni 
er fylgt í gegnum súrt og sætt en hjóna-
kornin Eric og Annie eru með fullt hús af 
börnum og hafa í mörg horn að líta. 

18.00 Dr. Phil 

18.45 Survivor  (13:16) (e)

19.30 Fréttir 

19.45 King of Queens  (24:25) (e)

20.10 How To Look Good Naked - 
Revisited  (1:6) Bresk þáttaröð þar sem 
lögulegar línur fá að njóta sín. Stjörnustílist-
inn Gok Wan heimsækir núna konur sem 
hann hefur áður hjálpað og við sjáum hvort 
aðgerðir hans hafi skilað árangri. 

20.55 The Prisoner  (5:6) Þættir um 
mann sem er fastur í undarlegum bæ í 
miðri eyðimörk og man ekki hvernig hann 
komst þangað. Bæjarbúar hafa enga vitn-
eskju um veröldina fyrir utan bæinn en þeir 
sem leita sannleikans eru í bráðri hættu. 

21.45 CSI. New York  (21:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Maður fellur út um glugga í háhýsi eftir 
átök við fjölmiðlakónginn Robert Dunbrook. 
Líkið hverfur áður en rannsóknardeildin 
mætir á vettvang og Dunbrook er mjög ós-
amvinnuþýður.

22.35 The Jay Leno  

23.20 Dexter  (5:12) (e)

00.15 Fréttir  (e)

00.30 King of Queens (24:25)  (e)

00.55 Pepsi MAX tónlist

20.00 Uppúr öskustónni  Í umsjón Guð-
jóns Bergmanns. Gestur hans er Hermann 
Guðmundsson forstjóri N1.

20.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon matreiðslumeistari heimsækir 
eldhúsið í A-Indiafélaginu. 

21.00 Frumkvöðlar  Elínóra Inga ræðir við 
Þröst Víðisson magnarasmið og Guðmund 
Pétursson gítarleikara.

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

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Pálína  (20:28)

17.35 Stjarnan hennar Láru  (15:22)

17.50 Róbert bangsi  (4:26)

18.10 Söngvakeppni Sjónvarpsins  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Stephen Fry í Ameríku  (Stephen 
Fry in America) (2:6) Breski leikarinn Step-
hen Fry fer um Suðurríkin í þætti kvöldsins 
og hlustar m.a. á blúgrasstónlist í Tenness-
ee, svífur um í loftbelg yfir Norður-Karólínu 
og lærir þrælamál í Suður-Karólínu.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) (6:18) 
Kona hverfur eftir byssubardaga á skrif-
stofu og við rannsókn málsins kemst sér-
sveitarfólkið að því að konan býr yfir leynd-
armáli og kann að hafa lagt á flótta vegna 
þess. Aðalhlutverk:  Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, Marianne Jean-Bapt-
iste, Enrique Murciano, Eric Close og Rose-
lyn Sanchez. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Trúður  (Klovn VI) (6:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um rugludallana Frank og 
Casper. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

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

23.40 Spaugstofan  (e)

00.05 Kastljós  (e)

00.35 Dagskrárlok

16.20 Deportivo - Real Madrid Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

18.00 PGA Tour 2010 Útsending frá San 
Diego Open mótinu í golfi en mótið er hluti 
af PGA mótaröðinni.

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

22.00 Bestu leikirnir: FH - Keflavík 
21.09.08 FH og Keflavík börðust hatramm-
lega um Íslandsmeistaratitilinn árið 2008 og 
það var því vel við hæfi að liðin skyldu mæt-
ast í Kaplakrika 21. september í næst síðustu 
umferðinni. Keflvíkingar stóðu vel að vígi en 
FH-ingar mættu grimmir til leiks.

22.30 World Series of Poker 2009 Sýnt 
frá World Series of Poker 2009 en þangað 
voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu 
pókerspilarar heims.

23.20 Augusta Masters Official Film 
Masters mótið í golfi er eitt af hinum fjóru ár-
legu risamótum. Mótið fer ávallt fram á Aug-
usta National vellinum í Georgíu sem hann-
aður var af hinum frábæra kylfingi Bobby 
Jones. Í verðlaun á mótinu er hinni frægi 
græni jakki sem jafnframt veitir lífstíðar þát-
tökurétt á mótinu.

07.00 Arsenal - Man. Utd. Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.25 Fulham - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Burnley - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

18.45 PL Classic Matches: Blackburn 
- Liverpool, 1995 

19.15 PL Classic Matches: Tottenham 
- Manchester Utd. 

19.50 Sunderland - Stoke Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Premier League Review 
2009/10 

23.00 Coca Cola mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deild-
inni. 

23.30 Sunderland - Stoke Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

08.00 I Love You to Death 

10.00 Mr. Bean‘s Holiday 

12.00 Jimmy Neutron: Boy Genius 

14.00 I Love You to Death 

16.00 Mr. Bean‘s Holiday 

18.00 Jimmy Neutron: Boy Genius 

20.00 Epic Movie Grínmynd þar sem 
gert er stólpagrín að stórmyndum og þá sér-
staklega stórslysamyndum.

22.00 The Business 

00.00 Bodywork 

02.00 Children of the Corn 6 

04.00 The Business 

06.00 Jackass Number Two 

Staðreyndir um dagblaðalestur
Íslendingar yngri en 55 ára verja lengri tíma á virkum dögum 

til að lesa síður Fréttablaðsins en síður Morgunblaðsins.

Heimild: Lestrarkönnun Capacent maí-okt 2009.

Þegar borgarpólitíkin var mál málanna, með 
afhjúpunum á baktjaldamakki stjórnmálamanna, 
meirihlutaskiptum og nýjum borgarstjórum 
í röðum þá bjóst maður við afar æsilegum 
aðdraganda að næstu borgarstjórnarkosningum 
Reykjavíkur. Röðum af nýju fólki tilbúnu að taka 
við af þreyttum stjórnmálamönnum og almenn-
um áhuga á kosningunum. 

Í millitíðinni hrundi svo allt á Íslandi með þeim 
afleiðingum að ruglið í Reykjavík gleymdist. Lítil 
þátttaka í prófkjörum stærstu flokkanna í Reykjavík 
virðist að minnsta kosti benda til þess að flokksmenn sjái ekki ríka 
þörf til að hafa áhrif á listann sinn í næstu kosningum.

Forvitnilegt verður að fylgjast með hvort þessi litla þátttaka sé 
fyrirboði lítils áhuga á sveitarstjórnarkosningunum í vor. Hvort að 
allir séu orðnir svo uppgefnir á þrætum stjórnmálamanna eftir 
undanfarna mánuði að þeir geti ekki fengið sig til að skipa sér í 
fylkingar um sveitarstjórnarmál.

Ég held að minnsta kosti að það verði ekki hand-
boltaáhorf á umræðuþætti þar sem leiðtogarnir 
takast á og draga Rei-málið upp úr hatti sínum, 
eða skipulagsklúður á höfuðborgarsvæðinu. Tóm 
og hálfköruð hús í Reykjavík og nágrannasveitarfé-
lögum eru reyndar óyggjandi vitnisburður um þá 
staðreynd að það var ekki samræmd skipulagsáætl-
un til á þessu svæði, það var bara byggt endalaust 
því lánsfé var nóg. Útvarpsmaðurinn og væntanleg-
ur borgarfulltrúi Samfylkingar, Hjálmar Sveinsson, 
minntist reyndar á það rugl í viðtali á laugardag 

að það gengi ekki að hafa átta sveitarfélög á þessu horni og jafn 
margar stefnur í skipulagsmálum. Það síðarnefnda er rétt, sem 
helgast af of mörgum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. 

Kannski að það náist eitthvert fútt í kosningabaráttuna og sömu-
leiðis áhugann fyrir henni ef einhver frambjóðenda hefur áhuga 
á því augljósa: Að fækka sveitarfélögunum verulega á þessu litla 
landshorni.

VIÐ TÆKIÐ: SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR LEGGUR TIL KOSNINGAMÁL

Lítill áhugi á gömlu klúðri

19.20 Two and a Half Men 
 STÖÐ 2

20.00 Epic Movie 
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 How To Look Good 
Naked - Revisited  SKJÁR EINN

21.50 Cold Case (5:22) 
 STÖÐ 2 EXTRA

22.25 Trúður  SJÓNVARPIÐ

> Stephen Fry
„Ég fæ það oft á tilfinninguna að 
Bandaríkjamenn haldi að ég sé 
greindari en ég er þegar þeir 
heyra breska hreiminn.“ 
Leikarinn Stephen Fry ferðast 
um Bandaríkin í heimildar-
þætti sem Sjónvarpið sýnir í 
kvöld kl. 20.10.

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 Ghost Whisperer (60:62) 

11.00 60 mínútur 

11.50 Falcon Crest (1:18) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Drumline 

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 The Simpsons (19:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (13:24) 
Fjórða sería um bræðurna Charlie og Alan. 
Charlie upplifir slæmar æskuminningar þegar 
Jake segir bræðrunum fréttir að heiman.

19.45 How I Met Your Mother (1:22) 
Þættir um ungt fólk á þrítugsaldri sem nýtur 
tilhugalífsins til hins ýtrasta en er samt farið 
að íhuga hvort ekki kominn sé tími til að 
finna lífsförunautinn. 

20.10 American Idol (5:43) Níunda 
þáttaröð vinsæls skemmtiþáttar.

20.55 American Idol (6:43)

21.45 K-Ville (10:11) Sakamálaþættir um 
félagana Marlin og Trevor sem eru afar ólíkir 
en vinna mjög vel saman sem verðir laganna 
og beita ósjaldan ansi óhefðbundnum að-
ferðum til að framfylgja réttvísinni. 

22.30 It‘s Always Sunny In Philadelp-
hia (8:15) 

22.55 The Aristocrats 

00.25 Hung (4:10)

00.55 Five Days (4:5) 

01.55 Drumline 

03.50 ET Weekend 

04.35 It‘s Always Sunny In Philadelp-
hia (8:15) 

05.00 The Simpsons (19:25) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

▼ ▼

▼

▼
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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

12.35 Blackadder Goes Forth 13.05 Absolutely 
Fabulous 13.35 Robin Hood 14.20 Robin Hood 
15.05 Sensitive Skin 15.35 The Inspector Lynley 
Mysteries 16.25 Hustle 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 Goes Forth 23.10 Absolutely Fabulous 
23.40 The Fixer 

12.25 OBS 12.30 Seinfeld 12.50 Rygepauser 
13.00 Den deprimerede reporter 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 
Team Antonsen 22.00 Kveldsnytt 22.15 Poirot 
23.55 Nytt på nytt 

12.50 På resa i Estland 13.45 Dårskapens hus 
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 Komedikväll direkt 20.00 Gröt, 
svett och klistervalla 21.00 Världens undergång 
21.55 En öm kyss 23.35 Världens fester 

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

17.45 E.R. (5:22) 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 (18:22) 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. (5:22) 

20.30 Seinfeld (18:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Cold Case (5:22) 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 (10:23) 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 (2:24) Áttunda serían 
af spennuþættinum Twenty Four um leyni-
þjónustumanninum Jack Bauer.

00.10 John Adams (2:7) 

01.40 Sjáðu 

02.05 Fréttir Stöðvar 2 

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
22.10 Lestur Passíusálma hefst
22.25 Straumar
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Úr kvæðum fyrri alda
00.05 Næturtónar

AC MILAN - MAN. UTD.
LYON - REAL MADRID

16. FEBRÚAR

17. FEBRÚAR

PORTO - ARSENAL
BAYERN M. - FIORENTINA

23. FEBRÚAR

STUTTGART - BARCELONA
OLYMPIACOS - BORDEAUX

24. FEBRÚAR

INTER - CHELSEA
CSKA MOSKVA - SEVILLA
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Magnús Ingi Magnússon matreiðslu-
meistari hefur umsjón með
matreiðslu- og veitingahúsaþætti þar 
sem hann heimsækir kollega sína
og fylgist með þeim elda á heima-
velli. Í þætti kvöldsins hittir hann fyrir 
matreiðslumenn A-Indíafjelagsins. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Eldhús meistaranna
INN kl. 20.30

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. 20.10

American Idol
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VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1  5.000 bíla.

 2 Gogoyoko.

 3 í Háskólabíói.

HVAÐ SEGIR MAMMA?

TILBOÐ Í VEITINGASAL
Súpa fi skur og kaffi  1290

GLÆNÝ LÍNUÝSA
RAUÐMAGI

PLOKKFISKUR
ÝSA Í RASPI

FISKIBOLLUR

„Ég er rosalega stolt af honum 
og þeim öllum í liðinu. Hann 
hefur alltaf verið skaphundur og 
það fór fyrst að nýtast almenni-
lega inni á vellinum. Hann er 
ofboðslegt gæðablóð utan vallar 
og fær alla útrásina sem hann 
þarf á milli stanganna.“

Linda Björg Finnbogadóttir er móðir 
Björgvins Páls Gústavssonar, eins 
mark varðar handboltalandsliðsins.

Hljómsveitin Feldberg á lag í nýrri 
skartgripaauglýsingu sem var 
tekin upp hér á landi fyrir asíska 
fyrirtækið Goldheart Jewelery. 
Auglýsingin hefur verið áberandi 
í asísku sjónvarpi að undanförnu, 
þar sem fyrirsætan Thelma Þorm-
arsdóttir er í aðalhlutverki. Lagið 
nefnist Sparkle In Your Life og var 
sérstaklega samið fyrir auglýsing-

una. Lagahöfundurinn 
Einar Tönsberg er þessa 
dagana að lengja lagið í 

samvinnu við söng-
konuna Rósu Ísfeld 
vegna þeirra góðu 
viðbragða sem 
það hefur fengið 
erlendis.

Nú styttist í að þjóðin velji framlag 
sitt til Eurovision-keppninnar sem 
að þessu sinni fer fram í Osló. Í 
fyrra bar lítið á harðri keppni kepp-
enda um að koma sér á framfæri í 
fjölmiðlum en samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins hafa þau Örlygur 
Smári og Hera Björk feng-
ið sjálfan Valla Sport til að 
sjá um fjölmiðlahliðina 
fyrir sig og mun hans 
hlutverk vera að passa 
að enginn gleymi 
hvorki lagi né 
flytjanda þegar 
út í úrslitin er 
komið.

Og kannski er þetta ekkert skrýtið 
því á netinu logar nú allt í umræð-
um um hvort lagið Je ne sais quoi 
sé stolið. Valli var auðvitað hluti af 
einhverju mesta Eurovision-stríði 
seinni tíma þegar Eurobandið og 
Mercedez Club börðust af mikilli 
hörku um að komast í úrslitin fyrir 

þremur árum. Valli 
var þá með 
Mercedez Club 
innan sinna 
vébanda og var 
hársbreidd frá 

því að koma 
þeim í 
sjálfa loka-
keppnina. 
 - fb/fgg

 

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég ákvað að breyta starfsheit-
inu í magadansmær af því það er 
enginn að fara að leita að útvarps-
konu til að taka að sér skemmtileg 
verkefni. Ég var áður skráð sem 
plötusnúður en er orðin mettuð 
af verkefnum á því sviði og ákvað 
þess vegna að breyta til,“ útskýrir 
Margrét Erla Maack, útvarpskona 
á Rás 2, sem hefur breytt starfs-
heiti sínu í símaskránni og kall-
ast nú magadansmær. Hún seg-
ist hafa staðið í ströngu til að fá 
starfsheitið í gegn þar sem starfs-
menn símaskrárinnar hafi talið 
að um grín væri að ræða. „Maga-
dansmær var ekki löglegt starfs-
heiti og þau héldu að þetta væri 
eitthvert grín, sem það er ekki því 
ég hef stundað magadans í fimm 
ár og kenni meðal annars í Kram-
húsinu. Þegar ég fór svo á stúfana 
sá ég að það voru nokkrar ninjur í 
símaskránni, fimm geimkúrekar, 
ljónatemjarar og þó nokkrir snill-

ingar. Það endaði með því að ein 
yndisleg kona sem vann þarna 
hafði samband við ritstjóra síma-
skrárinnar og nú er þetta komið 
í gegn.“

Margrét Erla er enn sem komið 
er eina magadansmærin á landinu 
en telur að þeim muni fjölga innan 
skamms því hér séu margar konur 
sem stundi magadans. Hún segist 
þó ánægð með að hafa loks feng-
ið starfsheitið í gegn. „Ég er mjög 
ánægð og líka fegin því ég óttaðist 
í fyrstu að ég myndi fá símhring-
ingar frá einhverjum dónakörl-
um, en þeir hafa alveg látið mig 
í friði.“  - sm 

Útvarpskona verður dansmær

Boðberi er íslensk kvikmynd sem 
fjallar um venjulegan mann sem 
skyndilega fær vitranir um lífið 
eftir dauðann. Kvikmyndin er í 
leikstjórn Hjálmars Einarsson-
ar og á meðal leikenda eru Darri 
Ingólfsson, Ísgerður Elfa Gunn-
arsdóttir, Magnús Jónsson og Jón 
Páll Eyjólfsson. Myndin hefur verið 
nokkurn tíma í framleiðslu en að 
sögn Hjálmars er allri eftirvinnu 
nú að mestu lokið og hægt verður 
að berja afraksturinn augum innan 
skamms.

Auk þess að leikstýra kvikmynd-
inni skrifaði Hjálmar handritið að 
henni og segist hann hafa gert það 
á mettíma. „Ég bjó í Prag í fimm 
ár og þegar ég flutti heim í byrj-
un árs 2008 leið mér eins og útlend-
ingi í eigin landi. Á stuttum tíma 
voru risin hverfi sem ég þekkti 
ekki og maður sá byggingarkrana 
á hverju götuhorni og fann hvernig 
þetta gróðaæði hafði tröllriðið öllu. 
Ég fór að velta þessu aðeins fyrir 
mér og byrjaði að skrifa handrit-
ið að Boðbera,“ útskýrir Hjálmar. 
Hann segir að myndin hafi verið 
tekin fyrir hrun og því hafi það 
komið honum á óvart hversu vel 
rættist úr söguþræði kvikmyndar-
innar. „Myndin fjallar svolítið um 
hvernig venjulegt fólk rís upp gegn 
yfirvaldinu og þegar raunveruleik-
inn fór að elta söguþráðinn varð 
maður uggandi. En vonandi rætist 
ekki úr meiru því þá færi illa fyrir 
sumum.“
Hjálmar segir að það hafi verið 
mikið ævintýri að taka upp kvik-
myndina, en alls komu hátt í þriðja 
hundrað manns að gerð hennar 
og voru vinnudagarnir langir og 
strembnir. „Þetta voru langir dagar 
og bjórbumban sem ég hafði safn-
að í Prag var horfin þegar tökum 
loks lauk. En þetta var líka algjört 
ævintýri og mikill hasar. Það er 

skemmtilegt að segja frá því að 
þegar við vorum næstum búin að 
mynda vantaði bara eina mótmæla-
senu sem átti að gerast á Austur-
velli. Við ætluðum að reyna að 
redda því með tæknibrellum en 
stuttu áður en við réðumst í það var 
efnt til raunverulegra mótmæla á 

Austurvelli og ekki bara eina helgi, 
heldur helgi eftir helgi, þannig að 
allt í einu vorum við komnir með 
mótmælasenuna sem við þörfn-
uðumst.“  Áhugasömum er bent á 
heimasíðu kvikmyndarinnar sem 
er www.bodberi.com. 
 sara@frettabladid.is

HJÁLMAR EINARSSON:  LEIÐ EINS OG ÚTLENDINGI Á ÍSLANDI

ÍSLENSKI VERULEIKINN ELTI 
KVIKMYNDAHANDRITIÐ

MIKIÐ ÆVINTÝRI
Hjálmar Einarsson segir það hafa 
verið mikið ævintýri að taka upp 
kvikmynd sína, Boðbera. Darri 
Ingólfsson leikur aðalhlutverkið í 
myndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MAGADANSMÆR Útvarpskonan Margrét 
Erla Maack hefur breytt starfsheiti sínu 
í símaskránni og kallast nú magadans-
mær. MYND/RÓSALIND HANSEN

LÁRÉTT
2. glansa, 6. þys, 8. mælieining, 9. 
atvikast, 11. tveir eins, 12. nafnbætur, 
14. kriki, 16. kúgun, 17. sunna, 18. 
við, 20. horfði, 21. álits.

LÓÐRÉTT
1. löngun, 3. í röð, 4. planta, 5. 
fiskur, 7. möttull, 10. skammstöfun, 
13. prjónavarningur, 15. hestur, 16. 
mælieining, 19. snæddi.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. ys, 8. mól, 9. ske, 
11. ll, 12. titla, 14. kverk, 16. ok, 17. 
sól, 18. hjá, 20. sá, 21. mats. 

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. lm, 4. jólarós, 5. 
áll, 7. skikkja, 10. etv, 13. les, 15. klár, 
16. ohm, 19. át. 

„Þetta er alveg rosalega góður árangur. Erlend-
is er fólk að tala um þá bræður sem bestu snjó-
brettakeppendur heims,“ segir Linda Björk 
Sumarliðadóttir, formaður Brettafélags Íslands. 
Halldór Helgason, átján ára gamall Akureyring-
ur, vann á sunnudagsnótt til gullverðlauna í Big 
Air-keppninni, sem gengur út á að framkvæma 
tæknilega besta stökkið af stórum palli, á Winter 
X-Games-mótinu í Denver í Aspen í Bandaríkjun-
um. Mótið er það stærsta sinnar tegundar í heimi 
þar sem keppt er í jaðaríþróttum.

Halldór vann Big Air-keppnina með fullu húsi 
stiga og segir Linda Björk það vera hreint ótrú-
lega góðan árangur. 

Halldór var nýlega kosinn nýliði ársins hjá 
tímaritinu Transworld Snowboarding, sem er 
mest lesna snjóbrettatímarit heims. Bróðir Hall-
dórs, hinn 22 ára Eiríkur „Eiki“ Helgason, fékk 

lesendaverðlaun blaðsins við sama tilefni.
Í nótt keppti Halldór svo til úrslita í snjóbretta-

grein sem kallast slopestyle. Í þeirri grein fara 
keppendur í gegnum nokkra stökkpalla. 

Í undanúrslitunum í þeirri grein hlaut Halldór 
93 stig og var Linda ekki í nokkrum vafa um að 
hann myndi standa sig vel í lokakeppninni. 

„Bræðurnir eru miklir íþróttamenn og þjóð-
in hefur alveg jafn mikla ástæðu til að vera stolt 
af þeim og landsliðinu í handbolta,“ segir Linda 
Björk Sumarliðadóttir. - kg

Átján ára Akureyringur slær í gegn á stærsta jaðaríþróttamóti heims:

Halldór vann gull á X-Games 

FULLT HÚS STIGA Halldór Helgason náði góðum 
árangri í Aspen um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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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%

www.icelandexpress.is

með ánægju

Það sem sumir 
bjóða í sólarhring 
seljum við 
allt árið um kring
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Verð frá:

Er kominn ferðahugur í þig?

Kynntu þér áfangastaðina okkar og bókaðu vel heppnað sumarfrí 
á www.icelandexpress.is

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

14.900 kr.*

ð með sköttum og öðrum greiðslum

Við erum stolt af því að geta boðið samkeppnishæft verð.
Lægsta verð á flugsætum Iceland Express er 14.900 kr.* – og það 
er ekki hraðsoðið tilboðsverð. Leiðakerfið fyrir sumarið 2010 hefur 
aldrei verið fjölbreyttara því þú getur valið um 25 áfangastaði í 
Evrópu og Ameríku. Það er spennandi ferðasumar framundan.

Jogastudio.org

Hamingjufyrirlesarinn
Dr. Tal Ben-Shahar er væntanleg-
ur til landsins í lok mars og mun 
halda fyrirlestur í Laugardalshöll-
inni. Hann mun einnig gefa sér 
tíma til að árita bók sína, Meiri 
hamingja, en það eru 
hjónin Ásdís Olsen og 
Karl Ágúst Úlfsson sem 
kynntu þennan mikla 
hamingjufyrirlesara fyrir 
Íslendingum þegar þau 
gáfu út umrædda 
bók fyrir síðustu jól. 

Eftirminnileg sala
Salan á bók Tal Ben-Shahar var 
ótrúlega eftirminnileg en hún náði 
meðal annars efsta sæti metsölu-
lista Eymundsson og hirti það 
sæti af sjálfum Arnaldi Indriðasyni. 
Andlegum leiðtogum þjóðarinnar 
fjölgar því með hverju ári enda 
hafa á stuttum tíma menn á borð 
við David Lynch og Dalai Lama 
heimsótt þjóðina með skömmu 
millibili. Fyrirlesturinn verður hinn 
27. mars og mun Karl Ágúst 
Úlfsson flytja stutt ávarp á undan 
honum og gefa fólki smá innsýn 
inn í hugmyndafræði Shahars. For-
sala miða hefst síðan 12. febrúar í 
verslunum Vodafone.

1 Kona lést á Langjökli

2 Drengurinn líklega útskrifaður 
af gjörgæslu í dag

3 Forsetinn og Björgólfur Thor 
eitruð blanda

4 Íslendingur sigraði á stærsta 
snjóbrettamóti heims

5 Landsliðsfyrirliðinn barnaði 
kærustu samherja síns

Ögmundur útvarpsstjóri
Orðrómur er um að farið sé að 
hitna undir Páli Magnússyni ríkisút-
varpsstjóra og kunni svo að fara að 
skipt verði um mann í brúnni. Nafn 
Ögmundar Jónassonar, þing-
manns Vinstri grænna og fyrrum 
ráðherra, hefur borið á góma sem 
einn af hugsanlegum eftirmönnum 
Páls í Efstaleitinu. Ögmundur þykir 
þekkja ágætlega til í rekstri RÚV 
eftir áralangt starf sem formaður 

BSRB auk þess að 
hafa verið þar 
fréttamaður á árum 
áður. Hrókeringin 
þykir sömuleiðis 

gagnast flokks-
mönnum Ögmundar 

ágætlega, ekki síst eftir 
að hann lenti upp á 
kant við flokks-
systkini sín.
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