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Sandra Erlingsdóttir dansar afró og hipphopp-
dans fimm daga vikunnar og segir nauðsynlegt 
fyrir alla að dansa.
„Ég var bara að koma heim frá Afríku núna í
og búin að vera þar í hf

hipphopp-dansi og afródansinum, til dæmis það að 

vera alltaf boginn í hnjánum svo það sé auðveldara
að hreyfa sig. Hún segir dan ihreyfing

Hipphopp heldur manni lengur ungum í anda

Sandra Erlingsdóttir segist fá útrás með því að dansa hipphopp.  

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FJÖLSKYLDUHELGIHólmfríður Petersen, fram-kvæmdastjóri Vindáshlíðar, og Hrund Þórarinsdóttir djákni standa fyrir helgar-námskeiði fyrir foreldra og börn með áherslu á góð samskipti.
HEILSA 2

TANNVERNDARVIKAÍ tilefni vikunnar er nýr margmiðlunardiskur um munnhirðu kominn út sem verður kynnt-ur á opnum fundi í fræðslusal Barna-spítala Hringsins í dag.HEILSA 3

Með breyttu hugarfari getur þú öðlastþað líf sem þú óskar þér.
NLP er notað af fólki um allan heim sem

hefur náð frábærum árangri í lí nu.Námskeið í NLP tækni verður haldið
22.-24.feb. og 29.feb.-02.mars 2008.www.ckari.com; Mail: rosa@ckari.com; Sími: 894-2992

Kári Eyþórsson MPNLP

„Hugurinn ber þig alla leið“

- Er sjálfstraustið í ólagi?- Viltu betri líðan?- Skilja þig fáir?- Viltu vinna bug á einhverju í fari þínu?
- Gengur öðrum betur í lí nu en þér?- Gengur illa að klára verkefni?- Er er tt að höndla gagnrýni?
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Masterklass

Girnileg nýjung 
með 2 í pakka.

Fæst í næstu verslun.

Meistara-
 flokkssúpur

Nýjung

FÓLK „Það var verið að taka af mér 
spek og skinn,“ segir Grétar Mar 
Jónsson, þingmaður Frjálslynda 
flokksins, sem er í leyfi frá störf-
um eftir umfangsmikla lýtaaðgerð 
sem hann gekkst undir í síðustu 
viku.

Aðgerðin, sem var framkvæmd á 
spítalanum í Keflavík og gekk vel 
að sögn Grétars, fólst í að fjarlægja 
fitu og skinn af líkama hans. „Ég er 
með skurð allan hringinn og hef 
ekki tölu á saumunum,“ segir 
Grétar sem lá í sex klukkustundir á 

skurðarborðinu. Í gríni 
veltir hann fyrir sér hvers 
vegna læknarnir nýttu 
ekki tækifærið og huguðu 
að öðru í leiðinni. „Það er 
synd að þeir lengdu mig 
ekki í leiðinni,“ segir hann 
hlæjandi. 

Aðgerðina bar brátt að 
því reiknað var með að 
hún yrði framkvæmd í 
vor eða sumar enda bið-
listar langir. Grétar segir eitthvað 
hafa breyst sem varð til þess að 

hann var kallaður inn með 
fárra daga fyrirvara. 
Fyrsti varamaður hans á 
þingi átti ekki heimangengt 
með svo skömmum fyrir-
vara og því þurfti að kalla 
annan varamann, Hönnu 
Birnu Jóhannsdóttur, á 
þing. Grétar Mar vonast 
til að komast til vinnu á ný 
eftir tvær til þrjár vikur 
en næstu daga liggur hann 

rúm fastur og les blöð og horfir á 
sjónvarp.  - bþs 

Grétar Mar Jónsson alþingismaður liggur heima eftir umfangsmikla lýtaaðgerð:

Synd að þeir lengdu mig ekki í leiðinni

GRÉTAR MAR 
JÓNSSON

SANDRA ERLINGSDÓTTIR

Kennir afró og hipp-
hopp í Kramhúsinu
heilsa

           Í MIÐJU BLAÐSINS

DÝRIN STÓR OG SMÁ

Greindir og vinnu-
samir smalahundar
Sérblað um gæludýr

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

ÁRMANN REYNISSON

Leggur Indland 
að fótum sér
Vinjetturnar féllu Indverjum vel í geð.

FÓLK 30

VIÐSKIPTI Forráðamenn tuttugu fasteignasala 
eiga í viðræðum þessa dagana um að koma á 
náinni samvinnu eða svokallaðri klasamynd-
un. „Það eru viðræður í gangi um að við 
vinnum í samvinnu og samkeppni og það yrðu 
ákveðin samlegðaráhrif af því án þess að ég 
geti lýst þeim á þessu stigi,“ segir Óskar 
Rúnar Harðarson, annar eigandi fasteignasöl-
unnar Mikluborgar.

„Við sem höfum átt í viðræðum erum allir 
fasteignasalar með mikla reynslu og þekk-
ingu og það verður lögð mikil áhersla á fagleg 
vinnubrögð þar sem við sjáum ekki fram á að 
löggjöfin búi til það umhverfi fyrir okkur að 
fasteignasala sé aðeins stunduð af fólki sem 
hafi til þess löggilda heimild.“

Spurður hvort þetta séu viðbrögð við 
samdrætti á fasteignamarkaði segir Óskar: 
„Nei, en við erum alltaf að leita að tækifær-
um til að getað þjónustað betur okkar 
viðskiptavini. Það eru reyndar ýmis einkenni 
um að hægt hafi á, markaðurinn er að leita 
jafnvægis en við slíkar aðstæður skapast líka 
ákveðin tækifæri til að huga að innra 
skipulagi fyrirtækisins.“

Hann segir ennfremur að þessari samvinnu 
sé á engan hátt beint gegn fasteignasölukeðj-
unni Remax sem er sú stærsta á landinu. 
Spurður hvort fyrirtækin sem hugi að 
samvinnunni mynduðu stærri einingu en 
Remax ef af yrði segir Óskar: „Við erum 
ekkert að metast við þá svo ég hef ekki velt 

því fyrir mér. En ef af þessari samvinnu 
verður mun þetta verða langöflugasti 
fagaðalinn á markaðnum.“

Hann segir viðræður nú vera á viðkvæmu 
stigi. Forráðamenn fasteignasalanna fundi á 
næstu dögum. Aðspurður hvenær af samvinn-
unni yrði ef til kæmi segir hann, „ef allir eru 
jákvæðir gagnvart þessu ætti þetta að geta 
gengið nokkuð hratt fyrir sig en ég vil þó ekki 
nefna neina tímasetningu í þessu sambandi.“

Hann segist ekki sjá neitt í þessu ferli sem 
gæti stangast á við samkeppnislög. „Hér er 
ekki um neina sameiningu að ræða svo ég get 
ekki ímyndað mér hvað ætti að stangast á við 
þau.“ 
 - jse 

Nýr risi á fasteignamarkaði
Viðræður standa yfir um að tuttugu fasteignasölur hefji náið samstarf. Einn fasteignasalanna segir þetta 
hvorki viðbrögð við samkeppni frá Remax né við samdrætti á markaði. Fundað verður á næstu dögum. 

VIÐSKIPTI Verið er að skoða kosti 
þess að sameina orkufyrirtækin 
Geysi Green 
Energy (GGE) 
og Enex og 
skýrist síðar í 
febrúar hvort af 
sameiningunni 
verður eða ekki. 

Ásgeir 
Margeirsson, 
forstjóri GGE, 
segir að 
fyrirtækin tvö 
eigi afar vel 
saman, Enex afli verkefna á sviði 
jarðhitanýtingar og Geysir 
fjárfesti í slíkum verkefnum. Þá 
eigi Geysir um 73 prósent 
hlutafjár í Enex. 

Verði af sameiningunni þarf að 
boða til hluthafafundar í báðum 
fyrirtækjum.

Enex er í eigu Geysis Green 
Energy (73%) og Reykjavík 
Energy Invest (26%) ásamt 
ráðgjafarstofum í orkugeiranum. 
Enex fæst við verkefni á sviði 
endurnýjanlegrar orku, til dæmis 
rekstur jarðvarmavirkjana og 
orkusölu til endursöluaðila. 
 - ghs

Forstjóri Geysis Green:

Sameining við 
Enex skoðuð

ÁSGEIR 
MARGEIRSSON

ÞRIÐJUDAGUR
Gríðarleg 
vinna í 
súginn
Lárus Jóhann-
esson, annar 
eigenda 12 
Tóna, er ósátt-
ur við endalok 
Jakobínarínu.

FÓLK 24

Bætt lífsgæði 
vegna hitaveitu
Samorka, samtök orku- 

og veitufyrirtækja, 
heldur í dag upp á 100 
ára afmæli hitaveitu á 
Íslandi.

TÍMAMÓT 16

Handrit eftir 
ævisögu Hreins
Leikarinn Ólafur Egill Egilsson 
skrifar kvikmyndahandrit eftir 
sjálfsævisögu utangarðsmannsins 
Hreins Vilhjálmssonar.

FÓLK 30
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NORÐVESTLÆG ÁTT  Hvöss á 
Vesturlandi en hægari annars 
staðar. Snjókoma víða um land, en 
þurrt að mestu austan til.

VEÐUR 4

HAFIST HANDA Ólafur F. Magnússon borgarstjóri og krakkar í Norðlingaholti tóku í gær fyrstu skóflustungurnar að nýjum skóla 
sem rís þar í hverfinu. Norðlingaskóli er fyrsti skólinn í Reykjavík þar sem leikskólabörn og grunnskólanemendur verða undir 
sama þaki. Þar verður einnig tónlistarskóli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tap gegn 
Möltu í gær
Íslenska karlalands-
liðið í fótbolta tapaði 
sínum öðrum leik 
í röð á Möltu-
mótinu.
ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG



2  5. febrúar 2008  ÞRIÐJUDAGUR

Kjartan, kemur þetta ekki með 
kalda vatninu? 

„Þurfti ekki bara gott kuldakast til 
að kæla menn niður?“ 
Metnotkun varð á heita vatninu á 
höfuðborgarsvæðinu um hádegisbil 
á laugardag. Kjartan Magnússon er 
stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. 

Saltkjöt og baunir Verð áður 2.998.-

1.949 kr.
kg

Réttur dagsins

DÓMSMÁL Tólf manna kviðdómur 
mun kveða upp sektar- eða sýknu-
dóm yfir íslenskum karlmanni í 
stærsta fíkniefnamáli sem upp 
hefur komið í Færeyjum. Þetta 
segir Linda Margarete Hassel-
berg, saksóknari í málinu.

Þetta mál er angi af Pólstjörnu-
málinu svokallaða, þegar um 40 
kíló af fíkniefnum fundust í skútu 
í Fáskrúðsfjarðarhöfn.

Lögregla leitaði hjá manninum 
sem búsettur hefur verið í Fær-
eyjum, eftir að þeir tveir menn, 
sem sigldu fíkniefnaskútunni frá 
Hjaltlandseyjum til Íslands höfðu 
stoppað um hríð í Færeyjum. Í 
skotti bíls mannsins fann lögregl-
an um tvö kíló af fíkniefnum. Um 
var að ræða e-töfluduft og amfet-
amín. Rannsókn málsins er lokið.

Íslendingurinn verður ákærður 
fyrir að hafa haft í fórum sínum 
ofangreint magn af fíkniefnum. 
Einnig fyrir hlutdeild í Pólstjörnu-
málinu, þar sem hann er grunaður 
um að hafa aðstoðað Íslendingana 
sem reyndu að smygla 40 kílóum 
af amfetamíni, e-töfludufti og e-
töflum til landsins í september. 
Maðurinn hefur tengsl bæði hér á 
landi og í Færeyjum, þar sem hann 
hefur búið um tíma og haft þar 
mismunandi dvalarstaði. Hann 
hefur verið við vinnu þar en á ekki 
afbrotaferil að baki.

„Það er mjög sjaldgæft að kvið-
dómur sé kallaður saman í Fær-
eyjum,“ segir Linda Margarete 
Hasselberg. „Það gerðist einu 
sinni á síðasta ári, en þá höfðu 
liðið tuttugu ár án þess að hann 
hefði verið kallaður til.“

Ástæða þess að kviðdómur mun 

fella sektar- eða sýknudóm í máli 
Íslendingsins er sú að brot hans 
eru talin geta varðað fjögurra ára 
fangelsi eða meira í Færeyjum. 
Hann hefur neitað sök. Tólf 
manna kviðdómurinn verður 
valinn af lista með nöfnun 60  
almennra borgara í Færeyjum. Ef 
meirihluti kviðdóms segir sak-
borning sekan er það síðan kvið-
dóms og dómara að ákvarða í 
sameiningu refsingu hans. Vægi 
dómara er þá tólf atkvæði og 

vægi kviðdóms einnig tólf. Meiri-
hluti atkvæða ræður hve refsing 
sakbornings verður þung. Gert er 
ráð fyrir að dómur verði kveðinn 
upp í mars.

Íslendingurinn sem um ræðir 
hefur setið í gæsluvarðhaldi í 
Færeyjum síðan 21. september. 
Hann á yfir höfði sér brottvísun 
og innkomubann í Færeyjum eftir 
afplánun dóms sem kveður á um 
tveggja ára fangelsisvist eða 
meira. jss@frettabladid.is

PÓLSTJÖRNUMÁLIÐ Langstærstur hluti fíkniefnanna sem fundust í Fáskrúðsfjarðar-
höfn. Tvö kíló til viðbótar fundust í Færeyjum, í skotti bíls hjá 24 ára Íslendingi.

Skútumaður fyrir 
kviðdóm í Færeyjum
Íslendingur sem setið hefur í gæsluvarðhaldi frá því í september í Færeyjum 
vegna Pólstjörnumálsins fer líklega fyrir kviðdóm þar. Hann er ákærður fyrir 
vörslu á tveimur kílóum af fíkniefnum svo og aðild að stóra málinu. 

LÖGREGLUMÁL „Þetta er auðvitað gríðarlegt áfall fyrir 
starfsfólkið en það brást allt hárrétt við í þessum 
aðstæðum,“ sagði Már Másson, upplýsingafulltrúi 
Glitnis, en skömmu eftir að útibú bankans við Lækjar-
götu var opnað í gærmorgun réðst þar inn maður 
vopnaður öxi og heimtaði peninga af starfsfólki. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér 
lýsingu á ræningjanum skömmu eftir ránið og fljótlega 
var maður handtekinn í Aðalstræti en sá var talinn búa 
yfir upplýsingum um málið. Öxin sem notuð var til að 
ógna starfsfólki fannst svo stuttu síðar í herbergi 
gistiheimilis Hjálpræðishersins en þar hafði einn 
mannanna dvalið. Lögreglan handtók svo tvo menn við 
Garðatorg í Garðabæ og var annar þeirra með 
peningana í fórum sínum en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins nam upphæðin um það bil einni milljón 
króna. 

Í gærkvöldi leitaði lögregla svo fjórða mannsins en 
að sögn Ómars Smára Ármannssonar, yfirlögreglu-
þjóns hjá auðgunarbrotadeild lögreglunnar, veit 
lögreglan hver sá maður er og bjóst hann við því að ná 
tali af honum innan skamms. 

Mennirnir voru allir rétt rúmlega tvítugir og 
búsettir í Reykjavík. Ómar segir að svo virðist sem 

ránið hafi virst lítillega skipulagt. Ekki er vitað hvað 
mennirnir hugðust gera við ránsfenginn en Ómar segir 
að almennt séu flest rán sem framin eru á Íslandi 
annaðhvort vera til að fjármagna fíkniefnaneyslu eða 
greiða niður skuldir vegna hennar.

Málið telst að mestu upplýst. - kdk

Fjórir menn um tvítugt í haldi lögreglu vegna bankaránsins í Lækjargötu:

Ógnaði starfsfólki með öxi 

SKÖMMU EFTIR RÁNIÐ Útibúi Glitnis í Lækjargötu var lokað 
eftir ránið, sem varð um níuleytið, og þar til klukkan hálftólf 
um hádegi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ALÞINGI Árni Johsen, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, vill að Alþingi 
sjálft stundi sjónvarpsdagskrár-
gerð með fréttum og umræðum 
um þingstörfin. 

Árni opinberaði þessa skoðun 
sína á þinginu í gær í umræðum 
um útvörpun þingfunda.

„Það hlýtur að koma að því fyrr 
en seinna að þessi leið verði valin 
því að auðvitað getur hæstvirt 
Alþingi ekki staðið undir því til 
lengdar að láta misvitra túlkunar-
menn velja það og hafna sem þing-
menn eru að fjalla um,“ sagði Árni 
í ræðu sinni. 

Hann kvað þau vinnubrögð fjöl-
miðlamanna að velja hvað birt 

væri úr ræðum þingmanna skekkja 
málflutning og kynningu frá 
Alþingi auk þess sem þau skekktu 
dómgreind og rugluðu fólk.

„Ég held að það væri mjög 
spennandi að hugsa þessa leið og 
taka svolítið völdin af sjálfskipuð-
um pistlahöfundum sem eru að 
leika sér með fjöreggið á margan 
hátt við meðferð mála eins og 
þeim sýnist en ekki á forsendum 
þeirra sem koma með þau og 
kynna þau,“ sagði Árni.

Mörður Árnason hjá Samfylk-
ingunni gat ekki tekið undir hug-
mynd Árna, sagði að tæpast yrði 
samkomulag um dagskrá og frétt-
ir slíkrar Alþingissjónvarpsstöðv-
ar „og kannski bara betra að láta 
fjölmiðlana okkar aðra um þann 
þátt málsins.“ 

 - bþs

Árni Johnsen segir fjölmiðla skekkja málflutning þingmanna og rugla fólk í ríminu:

Þingið segi fréttir af sjálfu sér

ÁRNI JOHNSEN Þingmaðurinn lýsti þeirri 
skoðun sinni á þingi á gær að Alþingi 
ætti sjálft að sjá um fréttaflutning í 
sjónvarpi.

VEÐUR Elliðaá flæddi yfir bakka 
sína í gærmorgun og náði flóðið 
yfir Rafstöðvarveg svo honum 
var lokað í nokkra klukkutíma. 
Ástæðan fyrir flóðinu er sú, að 
sögn Eiríks Hjálmarssonar, 
upplýsingafulltrúa Orkuveitunn-
ar, að vegna þessa mikla kulda-
kasts sem verið hefur myndast 
grunnstingull á botni árinnar. 
„Þetta eru ísnálar sem sökkva til 
botns og festast þar,“ segir 
Eiríkur. „Það var ekkert annað að 
gera en að kalla til gröfumann og 
hann hrærði í þessu og þá tekur 
straumurinn þetta burtu.“ Hann 
segist ekki vita til þess að 
nokkurt tjón hafi hlotist af.  - jse

Kuldakastið hefur víða áhrif:

Elliðaá flæðir 
yfir bakka sína

HRÆRT Í ELLIÐAÁ Gröfumaður losaði 
ísinn sem straumurinn rak svo sína leið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGREGLUMÁL Stjórnandi snjór-
uðningstækis slapp með skrekk-
inn í Kambanesskriðum þegar 
snjóflóð féll þar á veginn eftir 
hádegi í gær. Að sögn Jónasar 
Vilhelmssonar, lögreglumanns á 
Eskifirði, var heppni að tækið 
snerist á veginum undan flóðinu 
en fór ekki tugi metra niður í sjó.

Á Fagradal aðstoðuðu björgun-
arsveitarmenn ökumenn fjölda 
bíla sem voru fastir í ófærð. 
„Sumir neituðu tilmælum 
björgunarsveitarmanna um að 
snúa við svo við vorum komnir á 
fremsta hlunn með að skerast í 
leikinn þegar menn höskuðu sér 
loks til baka,“ segir Jónas.  - gar

Snjóflóð í Kambanesskriðum:

Hætt kominn 
við snjóruðning

Snjóhengja féll á fimm ára
Fimm ára stúlka var hætt komin 
þegar snjóhengja féll á hana af 
húsþaki á Akureyri í fyrrakvöld. Að 
sögn Ríkisútvarpsins heyrði móðir 
telpunnar skruðninga, fór út og gróf 
dóttur sína upp úr snjónum.

AKUREYRI

BANDARÍKIN, AP George W. Bush 
Bandaríkjaforseti lagði fram 
síðasta fjárlagafrumvarp sitt á 
embættistíð sinni í gær. Lagði 
hann mesta áherslu á aukin 
framlög til hermála og eflingu 
efnahags með því að standa vörð 
um fyrirhugaðar skattalækkanir.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir 
útgjöldum næsta fjárlagaár upp á 
rúmlega þrjú þúsund milljarða 
dollara sem jafngildir rúmum 200 
þúsundum milljarða króna.

Demókratar gagnrýndu 
frumvarpið og sögðu lausnir 
skorta á vaxandi hallarekstri sem 
myndi lenda á næstu stjórn að 
lagfæra.  - sdg

Síðasta fjárlagafrumvarp Bush:

Fjárlög 200 þús-
und milljarðar

LÖGREGLUMÁL Tuttugu og fimm 
grömm af amfetamíni fundust við 
bíl- og húsleit lögreglunnar á 
Akureyri í fyrrinótt. Hluti 
efnisins var ætlaður til sölu.

Málið hófst þegar lögreglan 
stöðvaði bifreið þar sem hún var 
vanbúin til vetraraksturs, auk 
þess sem of margir farþegar voru 
í henni. Í bílnum reyndust vera 
þekktir fíkniefnaneytendur.

Fjögur grömm af amfetamíni 
fundust í hanskahólfinu, eitt 
gramm á einum farþega, sextán á 
öðrum og fjögur við húsleit. Sá 
sem var með grömmin sextán á 
sér viðurkenndi að hafa ætlað að 
selja efnið.  - sþs

Lögreglan á Akureyri:

Fundu fíkniefni 
í vanbúnum bíl

SVÍÞJÓÐ Flugmaður á herflutninga-
vél af gerðinni Hercules TP 84 
flaug á 350 kílómetra hraða í 
minna en fimm metra hæð yfir 
höfði félaga sinna í sænska 
hernum um helgina. Þetta segist 
hann hafa gert til að sýna 
þakklæti sitt eftir vel heppnaða 
æfingu. Lágmarks flughæð fyrir 
svona vél er 30 metrar.

„Ekkert mátti út af bera. Ekki 
þurfti mikið til að þetta breyttist í 
martröð,“ hefur Aftonbladet eftir 
Johan Svetoft, yfirmanni í 
sænska hernum. - ghs

Sænskur herflugmaður:

Lífshættulegt 
lágflug

SPURNING DAGSINS
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Bayern Líf.

–

Sundagörðum 2 104 Reykjavík
Sími: 577 2025 Fax 577 2032
sparnadur@sparnadur.is
www.sparnadur.is

Sparnaður +
Lífeyrir frá Bayern Líf (Versicherungskammer Bayern)

er vænlegri kostur en hefðbundinn sparnaður 

– og mun öruggari en kauphallarviðskipti. Kynntu þér 

hvernig þú getur tryggt þér óbreytt lífskjör eftir starfslok.

BANDARÍKIN, AP Barack Obama og Hillary 
Rodham Clinton, sem sækjast eftir forseta-
framboðsútnefningu Demókrataflokksins, 
virtust standa mjög jafnt að vígi fyrir „þriðju-
daginn mikla“ í dag, þegar forkosningar fara 
fram í 22 ríkjum Bandaríkjanna, þar á meðal 
þeim fjölmennustu. Hjá repúblikönum virtist 
John McCain eiga sigurinn vísan yfir keppi-
nautnum, Mitt Romney. 

Niðurstöður einnar skoðanakönnunarinnar, 
sem gerð var um allt landið, bentu til að þau 
Obama og Clinton nytu nánast hnífjafns fylgis 
meðal kjósenda demókrata. Í annarri könnun 
mældist Clinton með smávægilegt forskot. 

Þótt stigsmunur sé á útkomu frambjóðend-
anna tveggja í könnunum þá staðfesta þær 
allar að Obama hefur tekist að vinna upp hið 

yfirgnæfandi forskot sem Clinton naut í 
könnunum síðustu mánuðina áður en forkosn-
ingahrinan hófst. 

Á síðustu kosningafundunum fyrir „þriðju-
daginn mikla“ einbeittu þau sér hvort fyrir sig 
að kjarnafylgi sínu – Obama að þeldökkum 
kjósendum, Clinton að konum. 

McCain virtist hins vegar á beinu brautinni 
að útnefningu Repúblikanaflokksins. Sam-
kvæmt könnunum eru jafnvel horfur á að hann 
sigri keppinaut sinn, Mitt Romney, í heimaríki 
hans, Massachusetts. Auðkýfingurinn Romney 
var þar ríkisstjóri. McCain nýtur jafnframt 
yfirlýsts stuðnings Arnolds Schwarzeneggers, 
hins vinsæla ríkisstjóra Kaliforníu, en þar er 
til mikils að vinna fyrir frambjóðendur þar 
sem Kalifornía sendir 370 kjörmenn á flokks-

þingið sem velur forsetaframbjóðandann í 
sumar. 

Meðal kjósenda demókrata í Kaliforníu 
mældist Clinton með 36 prósenta fylgi, Obama 
34 prósent og 18 prósent voru óákveðin. Í New 
York-ríki, fjölmennasta ríkinu sem kosið er í í 
dag, á Clinton aftur á móti sigur vísan, enda er 
hún öldungadeildarþingmaður ríkisins. 

Í könnun Pew-stofnunarinnar sem gerð var 
um öll Bandaríkin mældist fylgi Clinton 46 
prósent en Obama 38 prósent. Kjörmenn 
demókrata skiptast hlutfallslega eftir atkvæð-
um í forkosningum, og þar af leiðandi er óvíst 
að úr því skerist í dag hvort þeirra muni 
tryggja sér meirihluta kjörmanna þegar upp 
verður staðið í haust. 

 audunn@frettabladid.is

MILLI TANNA Í kjötkveðjuhátíðarskrúðgöngunni í Köln í gær var barátta Obama og Clinton túlkuð með þessum hætti.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Obama og Clinton hnífjöfn
Fyrir „þriðjudaginn mikla“ í dag, þegar forkosningar fara fram í 22 ríkjum Bandaríkjanna, mælist fylgi 
demókratanna Obama og Clinton hnífjafnt. Repúblikaninn John McCain virðist hins vegar eiga sigur vísan. 

DÓMSMÁL Karlmaður frá Hvera-
gerði hefur verið dæmdur í 
400.000 króna sekt til ríkissjóðs 
og sviptingar ökuleyfis.

Hann var tekinn á 143 kíló-
metra hraða við Ingólfsfjall á 
síðasta ári. Þá reyndist hann 
óhæfur til að stjórna bifreiðinni 
vegna áhrifa fíkniefna. Hjá 
manninum fundust við húsleit 
maríjúana og amfetamín. 
Lögregla fann einnig óskráðan 
riffil af Glennfield-gerð, auk 
magasíns og 50 riffilskota, sem 
geymd voru ofan á skáp á heimili 
mannsins. Hann þurfti að greiða 
allan sakarkostnað.

 - jss

Sekt og ökuleyfissvipting:

Ökuníðingur 
með vopn

TSJAD, AP Tugir þúsunda manna 
flúðu N´Djamena, höfuðborg 
Tsjad, í gær meðan bardagar 
geisuðu milli uppreisnarmanna 
og stjórnarhermanna þriðja 
daginn í röð.

Sameinuðu þjóðirnar gáfu 
Frökkum og öðrum þjóðum 
heimild til að aðstoða tsjadnesk 
stjórnvöld. Frönsk stjórnvöld 
halda úti herliði í þessari fyrrum 
nýlendu og hafa lýst sig reiðubúin 
til að skerast í leikinn.

Óttast er að átökin geti breiðst 
út og aukið á spennu milli Tsjad 
og nágrannaríkisins Súdan. 
Tsjadnesk stjórnvöld saka 
súdönsk stjórnvöld um að styðja 
við uppreisnarmenn í Tsjad. 
Súdönsk stjórnvöld neita þessum 
ásökunum.  - sdg

Frakkar tilbúnir til íhlutunar:

Áframhald á 
átökum í Tsjad

ALÞINGI Steinunn Valdís Óskars-
dóttir, þingmaður Samfylkingar-

innar, mælti í 
gær fyrir 
þingsályktunar-
tillögu um að 
nýtt starfsheiti 
verði tekið upp 
fyrir ráðherra. 
Telur Steinunn 
það stríða gegn 
almennri 
málvitund að 
konur séu 

sagðar herrar og leggur til að 
ríkisstjórnin leiti eftir tillögum 
sérfræðinga eða efni til sam-
keppni til að finna nýtt orð fyrir 
ráðherra. 

Höskuldur Þór Þórhallsson 
Framsóknarflokki kvaðst 
ósammála Steinunni hvað varðar  
málskilning og sagði konur jafnt 
sem karla geta verið ráðherra.

 - bþs

Steinunn Valdís Óskarsdóttir:

Vill nýtt orð í 
stað ráðherra 

STEINUNN VALDÍS 
ÓSKARSDÓTTIR

VIÐSKIPTI Stjórn Samtaka fjárfesta 
beinir því til stjórnar SPRON að 
hún skýri hvernig upplýsingar um 
viðskipti stjórnarmanna í SPRON 
geti „valdið ruglingi við hluta-
bréfamarkaðinn“, eins og kom 
fram í svari stjórnar SPRON við 
spurningum Fréttablaðsins sem 
birtust 29. janúar.

Stjórn Samtaka fjárfesta sendi 
frá sér ályktun í gær vegna svara 
stjórnar SPRON við spurningum 
Fréttablaðsins. Þær voru sendar 
stjórn SPRON í kjölfar þess að 
upplýst var að Gunnar Þór Gísla-
son, stjórnarmaður í SPRON, hefði 
selt hluta stofnfjárbréfa sinna 
skömmu áður en félagið var skráð 

á markað. Spurt var hvort aðrir 
stjórnarmenn en Gunnar Þór 
hefðu selt bréf sín og hvort stjórn-
armenn hefðu haft innherjaupp-

lýsingar undir höndum þegar við-
skipti með stofnfjárbréf fóru 
fram.

Því var alfarið neitað að ólög-
mæt viðskipti hefðu átt sér stað 
eða reglur með einhverjum hætti 
brotnar. Stjórnin svaraði því ekki 
hvort aðrir stjórnarmenn hefðu 
selt bréf áður en félagið var skráð 
á markað.

Í ályktun stjórnar Samtaka fjár-
festa beinir hún þeim tilmælum til 
stjórnar SPRON að hún „skýri efn-
islega hvaða hagsmunir félagsins 
og eigenda þess réttlæti grund-
vallarfrávik frá almennum regl-
um um upplýsingagjöf um við-
skipti stjórnarmanna“.  - mh

Stjórn Samtaka fjárfesta vill skýr svör frá stjórn SPRON um viðskipti innherja:

Krefst upplýsinga frá SPRON

SPRON Vilja skýrari svör um viðskipti 
stjórnarmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 125,6872 
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

64,52 64,82 

127,48 128,1 

95,53  96,07 

12,873 12,949 

11,89  11,96 

10,151 10,211 

0,6031  0,6067 

102,51  103,13 

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Markaðsreikningur 

Verðtryggðir reikningar 

Framtíðarreikningur 

Lífeyrisreikningur 

Reikningar Netbankans skiluðu 

framúrskarandi ávöxtun á síðasta

ári, eins og mörg undanfarin ár.

Stofnaðu reikning og fjárfestu í sparnaði á réttum stað.

Markaðsreikningur ber nú allt að vexti, sem er

með því allra besta sem gerist meðal sambærilegra reikninga.
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Tvöfaldir Vildarpunktar
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Notar þú þriðju kynslóðar (3G) 
farsímatækni?
Já 12%
Nei 88%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú láta taka upp evru 
á Íslandi?

Segðu skoðun þína á visir.is

UPPLÝSINGAR Persónuvernd telur 
að gæta eiga betur að einkalífs-
vernd þeirra sem nefndir eru í 
dómum í sakamálum.

Þetta kemur fram í umsögn 
Persónuverndar um nýtt frum-
varp um meðferð sakamála sem 
Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra hefur lagt fram.

„Eins og gefur að skilja verður 
ekki undan því vikist að afhenda 
upplýsingar um þá háttsemi sem 
ákært er fyrir. Að öðru leyti eru 
upplýsingar af viðkvæmu tagi, 
sem er að finna í gögnum frá 
dómstólum, til dæmis um heilsu-
hagi, oft og einatt þess eðlis að 
rétt er að afmá þær úr gögnum 
dómstóla áður en þau eru afhent 
utanaðkomandi aðilum eða birt 
opinberlega,“ segir í umögn Per-
sónuverndar. „Er þá eðlilegt að 
litið sé til þess hvort þær séu 
nauðsynlegar þeim sem fær gögn 
afhent – eða kynnir sér dóm á til 
dæmis vefsíðu – til að átta sig á 
því hvers vegna dómstóll hafi 

komist að tiltekinni niðurstöðu.“
Sem dæmi um tilvik þar sem 

reynt geti á þetta atriði nefnir 
Persónuvernd þegar í dómum eru 
birtar mjög ítarlegar heilsufars-
upplýsingar, svo sem um andlegt 

heilsufar hins 
ákærða eða 
áverka brota-
þola í smæstu 
smáatriðum. 
„Er þá álitamál 
hvort í raun 
þurfi að veita 
aðgang að þess-
um upplýsing-
um til að utan-
aðkomandi geti 

áttað sig á dómsforsendum,“ 
segir Persónuvernd og bætir við:

„Að auki er það mikið álitamál 
hversu langt skuli ganga í að 
afhenda eða birta persónuauð-
kenni sakborninga, brotaþola og 
vitna, svo sem nöfn og kennitölur, 
og hvort slíkt sé í raun almennt 
nauðsynlegt til að tilganginum 

með því að gera gögn dómstóla 
aðgengileg verði náð. Sé ákærði 
mjög ungur að árum getur verið 
sérstaklega umdeilanlegt að gera 
persónuaðkenni hans aðgengileg. 
Sé um að ræða sifjaspell getur og 
birting nafna og kennitalna verið 
mjög viðkvæm, en til þess og 
ýmissa fleiri atriða hefur raunar 
lengi verið litið við birtingu dóma 
hér á landi,“ segir stofnunin og 
bendir á að það séu viðkvæmar 
persónuupplýsingar hvort menn 
hafi verið grunaðir, kærðir, 
ákærðir eða dæmdir fyrir refsi-
verðan verknað.

Persónuvernd gerir sérstaka 
athugasemd við að í frumvarpi 
dómsmálaráðherra sé ekki getið 
um birtingu dóma á heimasíðum 
dómstólanna á netinu. „Í ljósi 
þess að slík birting hefur nú tíðk-
ast um nokkurt skeið má hins 
vegar telja æskilegt að um hana 
sé fjallað í lögum um meðferð 
sakamála,“ segir stofnunin.

  gar@frettabladid.is

Minna verði upplýst
úr sakamáladómum
Persónuvernd telur að draga eigi úr upplýsingagjöf til almennings úr dómum í 
sakamálum til að vernda einkalífshagsmuni þeirra sem þar eru nefndir. Ákær-
ur og dómar fyrir refsiverða verknaði séu viðkvæmar persónuupplýsingar.

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Ákærðir menn í sakamálum vilja iðulega síður þekkjast eins og þessir sakborningar í Pólstjörnu-
málinu. Persónuvernd segir álitamál hvort birta eigi nöfn manna í dómum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SIGRÚN 
JÓHANNESDÓTTIR

KJARAMÁL Lítið þokaðist á 
samningafundi Samtaka atvinnu-
lífsins, SA, Flóabandalagsins og 
Starfsgreinasambandsins, SGS, 
hjá ríkissáttasemjara í gær. 
Næsti fundur hefur ekki verið 
boðaður fyrr en á fimmtudaginn. 
Á meðan ætla fulltrúar atvinnu-
rekenda að ræða við önnur 
landssambönd innan ASÍ.

„Þetta gengur alltof hægt, því 
miður,“ segir Sigurður Bessason, 
formaður Eflingar.

Ekki hefur enn verið rætt um 
neinar launatölur heldur aðeins 
um samningsumgjörðina. 
Sigurður segir að atvinnurekend-
ur hafi borið upp hugmynd um 
„ákveðna hugmyndafræði við 
sjálfan samninginn en ætluðu í 
framhaldinu að ræða það við 
önnur landssambönd“.  
 - ghs

Kjaraviðræðurnar:

Vinnuveitendur 
ræða við aðra

SRÍ LANKA, AP Íbúar Srí Lanka 
fögnuðu í gær 60 ára sjálfstæðis-
afmæli þjóðarinnar. Þrátt fyrir 
hertar öryggisaðgerðir tókst þó 
ekki að koma í veg fyrir spreng-
ingu í strætisvagni sem varð tólf 
manns að bana. Sautján manns 
særðust.

Þúsundir hermanna stóðu vörð 
og var mörgum götum í höfuð-
borginni Kólombó lokað. Sömu-
leiðis var lokað fyrir sendingu 
smáskilaboða milli farsíma fram 
eftir morgni.

Mahinda Rajapaksa, forseti Srí 
Lanka, sagði í sjónvarpsávarpi að 
efnahagsörðugleikar og vandamál 
tengd öryggi yrðu bráðlega að 
baki. Ítrekaði hann loforð 
stjórnar sinnar um að brjóta á 
bak aftur baráttu uppreisnar-
manna Tamíltígra. 

 - sdg

Sprenging skyggði á hátíðina:

Sjálfstæði á Srí 
Lanka í 60 ár

KJÖRKASSINN

SLÖKKVILIÐ Eldur kom upp í húsi 
númer 34 á Hverfisgötu síðdegis í 
gær. Það var mannlaust en úti-
gangsmenn hafa haldið þar til. Allt 
tiltækt lið Slökkviliðs höfuðborg-
arsvæðisins var sent á staðinn en 
tilkynning um brunann barst 
skömmu fyrir klukkan sex. „Þegar 
ég fór inn kom reykur út úr glugg-
um á annarri og þriðju hæð,“ segir 
Jón Helgi Guðmundsson, varð-
stjóri slökkviliðsins sem fór fyrst-
ur inn. „Þá var eldur í gólfi og á 
veggjum en hann hafði ekki náð 
víða. Við vorum um það bil korter 
að slökkva eldinn. En þetta er 
gamalt hús og það getur leynst 
eldur í timbri hér og þar.“

Hann segir eldsupptök ekki 
liggja fyrir en ljóst sé að eldurinn 
kom upp á annarri hæð. 

Hverfisgötu var lokað meðan á 
slökkvistarfinu stóð. Nokkurn tíma 
tók að rífa gólf en þar undir þiljum 
leyndist nokkur eldur. Lögreglu-
menn sem voru að rannsaka vett-
vang tóku síðan eftir því að eldur 
hefði komið upp aftur milli þilja á 
annarri hæð og varð því slökkvilið-
ið að koma öðru sinni. Greiðlega 
gekk að slökkva eldinn sem var 
lítils háttar að sögn slökkviliðsins.

Ekki er langt síðan síðast kvikn-
aði í þessu húsi en þá var talið að 
um íkveikju hefði verið að ræða.  
 - jse  

Eldur kom upp í húsi númer 34 við Hverfisgötu í Reykjavík síðdegis í gær:

Eldsvoði í afdrepi útigangsmanna

REYKKAFARI TIL Í SLAGINN Húsið var fullt af reyk á annarri og þriðju hæð þegar 
slökkviliðið kom að. Víða leyndist eldur og glæður eins og verða vill þegar bruni 
kemur upp í gömlu húsi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SLYS „Þetta er nú ekki það versta 
sem ég hef lent í,“ segir Jón Árni 
Guðmundsson, 56 ára Selfyssing-
ur sem fluttur var með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar í fyrrakvöld 
eftir hafa velt vélsleða sínum við 
Landmannahelli. 

Eftir slysið þurfti Jón Árni að 
skríða með opið beinbrot á fótlegg 
í um það bil klukkustund að skála 
þar sem fólk hringdi eftir hjálp. 
Fyrir tilviljun var Flugbjörgunar-
sveitin á Hellu á ferð í næsta skála 
og hlúðu vanir björgunarmenn því 
að Jóni þar til þyrlumenn fluttu 
hann á sjúkrahús þar sem hann 
gekkst undir aðgerð. 

Þótt Jón Árni geri lítið úr 
þrekraun sinni sver hann það af 
sér að vera harðjaxl heldur sé 
hann augljóslega mikill klaufi og 
nefnir því til stuðnings að þetta sé 
í þriðja sinn sem hann brotni á 
sama fótlegg. Hann hyggist fara í 
fleiri vélsleðaferðir eftir að fótur-
inn hafi jafnað sig og búið sé að 
kaupa nýjan sleða. 

„Ég vil svo koma á framfæri 
innilegum þökkum til björgunar-
mannanna í Flugbjörgunarsveit-
inni á Hellu og svo auðvitað til 
þyrlumannanna,“ segir Jón Árni 
sem nú dvelur á Landspítalanum í 
Fossvogi.  - kdk 

Maðurinn sem fluttur var með þyrlu eftir vélsleðaslys er á batavegi:

Segist vera klaufi en ekki harðjaxl

Á BATAVEGI EFTIR VÉLSLEÐASLYS
Jón Árni Guðmundsson þakkar björg-
unarsveitarmönnum og þyrlumönnum 
björgunina. Myndin tengist ekki fréttinni 
með beinum hætti. 



Nafnspjald er ekki bara nafnspjald, það er 
andlit fyrirtækisins og það samskiptatæki 
sem ásamt heimasíðunni ratar víðast. 

Sýndu mér nafnspjaldið  þitt og ég skal 

segja þér hver þú ert.

Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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SPRENGIDAGSMÁLTÍÐIN
ER KLÁR Á INNAN VIÐ 5 MÍNÚTUM! 

1 Hverju gleymdi gestur á 
þorrablóti á Hólmavík sem 
greint var frá í Fréttablaðinu í 
gær?

2 Hvaða fyrirtæki hefur ákveð-
ið að gefa starfsmönnum sínum 
kost á því að fá laun sín greidd 
í evrum?

3 Hvaða handknattleiksmaður 
segist frekar vera „stórskytta“ 
en miðjumaður?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

FASTEIGNIR Veltan á fasteigna-
markaði hefur minnkað jafnt og 
þétt að undanförnu. Veltan var 
rúmlega tveir milljarðar á 
markaðnum á höfuðborgarsvæð-
inu í síðustu viku en í vikunni frá 
30. nóvember til 6. desember var 
hún sjö milljarðar. 

Minnkandi útlán banka og 
lækkun á hlutabréfamörkuðum 
eru helstu ástæður minnkandi 
veltu. Samtals var gengið frá 72 
kaupsamningum í síðustu viku en 
þeir voru rúmlega 170 í vikunni 
frá 30. nóvember til 6. desember. 

Veltan á markaðnum á sama 
tíma í fyrra var meira en tvöfalt 
meiri, 4,6 milljarðar.  - mh 

Fasteignamarkaðurinn:

Veltan minnkar 
jafnt og þétt 

FJALLABYGGÐ Álögur á íbúa 
Fjallabyggðar vegna fasteigna-
skatts lækka um sex milljónir 
króna samkvæmt ákvörðun 
bæjarráðs frá 24. janúar síðast-
liðnum.

Mun álagning fasteignaskatts á 
íbúðarhúsnæði lækka úr 0,475 
prósentum í 0,400 prósent. Er það 
um 7.500 króna lækkun fyrir 
hverjar tíu milljónir fasteigna-
mats á íbúðarhúsnæði. Að auki 
ákvað bæjarráð að hækka afslátt 
fyrir aldraða og öryrkja um 5 
prósent og hækka tekjuviðmiðun 
um 3,3 prósent.  - ovd

Aldraðir og öryrkjar fá afslátt:

Lækka álögur 
í Fjallabyggð

FRÁ ÓLAFSFIRÐI Ólafsfjörður og 
Siglufjörður eru innan sveitarfélagsins 
Fjallabyggðar. FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNÞÓRA

ALÞINGI

Lögum um geislavarnir breytt
Einfalda á framkvæmd eftirlits með inn-
flutningi, uppsetningu og breytingum á 
geislatækjum sem gefa frá sér jónandi 
geislun, samkvæmt nýju frumvarpi. 
Jafnframt á að fela Geislavörnum ríkis-
ins nauðsynleg mælifræði og umsjón 
með og varðveislu landsmæligrunna 
fyrir jónandi geislun og geislavirkni.

SERBÍA, AP Boris Tadic, forseti Ser-
bíu, fagnaði sigri í úrslitaumferð 
forsetakosninganna í landinu á 
sunnudag. Hann lýsti af því tilefni 
yfir í gær að hann hygðist hvergi 
hvika frá þeirri stefnu sinni að leita 
sem nánastra tengsla til vesturs, 
þrátt fyrir skiljanlega reiði þjóð-
ernissinna yfir væntanlegri sjálf-
stæðisyfirlýsingu Kosovo-Albana. 

Yfirkjörstjórn greindi frá því í 
gær að Tadic hefði fengið 50,5 pró-
sent atkvæða en keppinautur hans, 
herskái þjóðernissinninn Tomislav 
Nikolic, 47,7 prósent. 1,8 prósent 
atkvæða hefðu verið ógild. 

„Þetta er Serbía sem er á beinni 
leið inn í Evrópusambandið,“ sagði 

Tadic er hann ávarpaði þúsundir 
stuðningsmanna í miðborg Belgrad 
í fyrrinótt. „Þetta er sigur fyrir alla 
Serbíu og lýðræðið í landinu,“ sagði 
hann. 

Úrslitin þykja vísbending um að 
meirihluti Serba kjósi frekar nán-
ari tengsl í vestur í stað þess að 
halla sér að Rússum, eins og Nikolic 
boðaði að heillavænlegra væri fyrir 
þjóðina. Sá boðskapur átti hljóm-
grunn, ekki síst vegna þess að við 
því er búist að Kosovo-Albanar, sem 
eru yfirgnæfandi meirihluti íbúa í 
serbneska héraðinu Kosovo, muni 
með stuðningi Vesturlanda lýsa 
brátt yfir sjálfstæði og segja hérað-
ið þar með formlega úr lögum við 

Serbíu. Rússar hafa aftur á móti 
með ráðum og dáð stutt serbnesk 
stjórnvöld í að beita sér gegn sjálf-
stæði Kosovo.  - aa

FAGNAR SIGRI Boris Tadic gengur sigur-
reifur á fund stuðningsmanna í Belgrad í 
fyrrinótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Boris Tadic var á sunnudag endurkjörinn forseti Serbíu: 

Þjóðerniseinangrun hafnað

ALÞINGI Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður VG, og Valgerður Sverris-
dóttir, varaformaður Framsóknar-
flokksins, lýstu á Alþingi í gær 
áhyggjum af tali tiltekinna ráðherra 
ríkisstjórnarinnar um Evrópu- og 
myntmál. 

Voru Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra, Björgvin G. 
Sigurðsson viðskiptaráðherra og 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra sögð tala með 
þeim hætti að mikilvægt væri að 
forsætisráðherra kvæði upp úr um 
stefnu stjórnvalda í málaflokkun-
um. 

Steingrímur sagði ráðherrana 
tala út og suður og Valgerður sagði 

þjóðina ekki vita hvað sneri upp eða 
niður í þessu stærsta hagsmunamáli 
hennar í dag. 

Geir H. Haarde sagði ekki standa 
til að gera breytingar á gjaldmiðlin-
um á næstunni og lýsti jafnframt 
yfir að ef menn vildu hugsa sér ein-
hverjar breytingar í þeim efnum 
tæki mörg ár að ná þeim fram. Hann 
gaf ekkert út á áhyggjur stjórnar-
andstæðinga af út og suður-tali eða 
að þjóðin væri í nokkurri óvissu.

Valgerður var ekki sátt við svör 
Geirs og sagði hann hafa andúð á 
Evrópusambandinu, evrunni og 
öðru tengdu. Því hafnaði Geir og 
sagðist þvert á móti hafa samúð 
með þessu öllu saman.  - bþs

Ráðherra segir ekki standa til að skipta um gjaldmiðil:

Ríkisstjórnin sögð 
tala út og suður

GEIR H. HAARDE Forsætisráðherra segir að ef menn vilji breyta um gjaldmiðil taki 
slíkar breytingar mörg ár.

VEISTU SVARIÐ?



e-Vildarkortið færðu á sérkjörum í Gull- og Platinumþjónustu SPRON

Njóttu ávinningsins – sæktu um á spron.is

Njóttu 
fríðindanna!

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri 
í síma 550 1400 eða á spron.is

Í Gull- og Platinumþjónustu SPRON færðu betri vexti, ýmis 

sérkjör og fríðindi ásamt persónulegri þjónustu og ráðgjöf. 

Meðal fríðinda er e-Vildarkortið, alþjóðlega VISA-kreditkortið, 

þar sem þú safnar bæði Vildarpunktum Icelandair og færð 

endurgreiðslu í peningum.

   Vildarpunktar Icelandair 
+ Endurgreiðsla í peningum 

= e-Vildarkortið
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Óþarfa gluggapóstur finnur sér leið inn á of mörg heimili í dag.
Á tímum rafrænna greiðslna og vefvæðingar ætti gluggapóstur
fyrir löngu að vera leifar gamals tíma, sóunar og óskynsemi. 
Svo ekki sé minnst á umhverfisspjöllin.

Með því að fara inn á www.or.is/bodgreidslur getur þú lagt þitt af mörkum 
til umhverfisverndar og borgað reikningana þína með boðgreiðslum.
Enginn pappír, enginn gluggapóstur, ekkert vesen.

Skiptu yfir í boðgreiðslur

• Ef allir viðskiptavinir OR skipta yfir í boðgreiðslur sparast 7068 kg 
   af pappír á ári eða 295 tré.

www.or.is

Fyrstu 100 sem skipta 
yfir í boðgreiðslur 
fá glaðning frá 
Orkuveitu Reykjavíkur 

Er þetta 
ekki orðið 
ágætt?

Morgunverðarfundur Slysavarnaráðs  
6. febrúar á Grand Hóteli

2+2 EÐA 2+1 VEGIR: 
Öryggi vegfarenda – kostnaður samfélagsins – erum við á réttri leið? 

Skráning fer fram á www.lydheilsustod.is/skraning fyrir 5. febrúar 

Dagskrá

Fundarstjóri:  Þóra Arnórsdóttir, fréttamaður 

Kl. 08.00   Skráning og greiðsla þátttökugjalds 

Kl. 08.25   Setning morgunverðarfundar 
Guðlaugur Þór Þórðarson, Heilbrigðisráðherra 

Kl. 08.35  2+1 vegir - öruggur og ódýr valkostur
   Haraldur Sigþórsson, Línuhönnun 

 2 + 2 = 0 – reiknum dæmið til enda 
Steinþór Jónsson, formaður Samstöðu og FÍB 

   Framanákeyrslur 1998-2007 
   Gögn rannsóknarnefndar umferðarslysa um banaslys 

  Ágúst Mogensen, Rannsóknarnefnd umferðarslysa  

Kl. 09.35  Fyrirspurnir og pallborðsumræður 
   Í panel verða: Haraldur Sigþórsson, Steinþór Jónsson, Ágúst 
   Mogensen og Þórólfur Þórlindsson forstjóri Lýðheilsustöðvar 

Kl. 10.00  Fundarslit 

Þátttökugjald er 2.000 kr. og greiðist við upphaf fundarins 
Innifalið í þátttökugjaldi er morgunverðarhlaðborð 

FANGELSISMÁL Aukið eftirlit  er nú á 
Litla-Hrauni í samræmi við fjölg-
un fanga, sem komin er til vegna 
þess að þangað hafa verið fluttir 
fangar frá fangelsinu á Akureyri 
vegna gagngerra endurbóta þar. 
Fagfólki á Litla-Hrauni hefur því 
verið fjölgað um stundarsakir.

Þetta segir Páll Winkel, forstjóri 
Fangelsismálastofnunar, vegna 
athugasemdar Afstöðu – félags 
fanga – um að fangar á Litla-
Hrauni séu nú vistaðir saman í 
klefa.

„Ég kynnti þetta úrræði fyrir 
Afstöðu fyrir nokkrum vikum,“ 
segir fangelsismálastjóri. „Ég 
greindi þeim frá því hvers vegna 
væri gripið til þessa, hvernig það 
yrði gert og í hversu langan tíma. 
Það komu ekki alvarlegar athuga-
semdir frá þeim.“

Fangelsismálastjóri segir að 
vistun fanga saman í klefa sé 
úrræði sem sé gripið til þegar 
margir koma til afplánunar og í 
gæsluvarðhald í einu.

„Staðan hefur einfaldlega verið 
þannig að undanförnu að lögreglan 
hefur verið afar dugleg í sinni 
vinnu og skilað mörgum í gæslu-
varðhald og jafnframt hafa margir 
komið í afplánun á sama tímabili. 
Þá hefur fangelsið á Akureyri 
verið lokað um nokkurt skeið 
vegna gagngerra endurbóta á því í 
samræmi við nútímakröfur. Það 
verður opnað aftur í fyrstu viku 
marsmánaðar. Þar fáum við til 
baka tíu pláss sem hafa verið lokuð 
vegna endurbótanna. 

Ekki var komist hjá því að flytja 
fangana í önnur fangelsi meðan á 
framkvæmdum stóð því þær hafa 
haft í för með sér mikið rask og 
rót.“

Fangelsismálastjóri undirstrikar 
ekki sé hending sem ráði því hvaða 
fangar séu vistaðir saman heldur 
séu þeir valdir af fagmönnum. 
Fangar séu nú vistaðir saman í 
þremur klefum á Litla-Hrauni og 
tveimur í fangelsinu í Kópavogi. 

 jss@frettabladid.is

FANGELSISMÁLASTJÓRI Páll Winkel segir að fangar séu nú vistaðir saman í þremur 
klefum á Litla-Hrauni og tveimur í fangelsinu í Kópavogi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fagfólk valdi 
fanga saman
Fagfólk sá um að velja saman fanga sem þarf að 
vista saman í klefum um stundarsakir. Þá hefur fag-
fólki verið fjölgað og eftirlit aukið á Litla-Hrauni. 

FINNLAND Mikko Alkio, fyrrverandi 
aðstoðarmaður forsætisráðherra í 
Finnlandi, var lykilmaðurinn í því 
að Microsoft skyldi gefa tölvuhug-
búnað í finnska skóla, að sögn dag-
blaðsins Helsingin Sanomat. Alkio 
starfaði hjá Microsoft og aðstoðaði 
þá Matta Vanhanen, forsætis-
ráðherra Finnlands, að komast á 
fund Bill Gates, stjórnarformanns 
Microsoft. 

Á fundinum tók Vanhanen á móti 
gjöfinni og sagði hana í samræmi 
við markmið Finna um upplýsinga-
samfélagið. Heimkominn var Van-
hanen sakaður um að stuðla að því 
að hefta samkeppni og gera skól-
ana háða vörum frá Microsoft.  - ghs

Matti Vanhanen hitti Bill Gates:

Gagnrýna gjöf Microsoft

GJÖF Í FINNSKA SKÓLA Matti Vanhanen, 
forsætisráðherra Finna.

HAFNARFJÖRÐUR Ákveðið hefur 
verið að hanna og koma á laggirn-
ar upphituðu og steyptu hjóla-
brettasvæði við Víðistaðatún í 
Hafnarfirði á þessu ári. Svæðið 
verður fyrsta sinnar tegundar á 
Íslandi því að hvergi mun vera 
sérhannað svæði, upphitað og 
steypt, að sögn Margrétar Gauju 
Magnúsdóttur bæjarfulltrúa.

Gert verður ráð fyrir svokall-
aðri „skál“ á svæðinu auk um 800 
fermetra af sérhönnuðu svæði 
með þarfir hjólabrettaiðkenda að 
leiðarljósi. Leitað verður eftir fag-
þekkingu að utan. Einnig geta línu-
skautaiðkendur og hjólreiðafólk 
nýtt sér aðstöðuna. Um útivistar-

svæði er að ræða. 
Margrét Gauja segir að stefnt 

sé að því vígja svæðið í sumar. - ghs

Framkvæmdir við Víðistaðatún í Hafnarfirði:

Hjólabrettasvæði byggt

VÍGT Í SUMAR Stefnt er að því að vígja 
hjólabrettasvæði í Hafnarfirði í sumar, 
að sögn Margrétar Gauju Magnúsdóttur 
bæjarfulltrúa.



www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur | Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður

Draupnisgata 1, 600  Akureyri | Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

Stærð Mál  útsöluverð

NordMaster ST 13” 175/70R13  5.990

NordMaster ST-310 14” 175/R6514  6.600

NordMaster ST 14” 185/65R14  6.900

NordMaster ST 15” 195/65R15  7.990

NordMaster ST 15” 205/65R15  8.600

NordMaster ST 15” 205/70R15  8.900

NordMaster ST-310 16” 205/55R16  9.990

VETRARDEKK
NEGLANLEG
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VINNUMARKAÐUR Fjórir menn gefa 
kost á sér til formanns í VM, 
Félagi vélstjóra og málmtækni-
manna, en tveggja mánaða póst-
kosning hefst nú í febrúar. Allir 
hafa þeir reynslu af félagsstörf-
um. Niðurstaða atkvæðagreiðsl-
unnar verður kunngjörð á aðal-
fundi VM 4. apríl. 

Í þessari viku verða atkvæða-
seðlar sendir til félagsmanna og 
hefst síðan fljótlega kynning á 
frambjóðendunum á vegum VM. 
Fréttablað verður sent út en í því 
eru frambjóðendur með kynningu 
á sjálfum sér. Þá gefst þeim kost-
ur á að senda auglýsingu með blað-
inu.

Frambjóðendur eru Guðmundur 
S. Guðmundsson, vélvirkjameist-

ari og vélstjóri, sem setið hefur í 
stjórn VM frá stofnun, Guðmund-
ur Ragnarsson, yfirvélstjóri á 
Gnúpi og fyrrverandi varafor-
maður VSFÍ, Gunnar S. Gunnars-
son, vélvirki og stjórnarmaður í 
VM, og Valgeir Ómar Jónsson, 
vélstjóri, háskólanemi og fulltrúi í 
kjaranefnd VM.

Þetta er í fyrsta sinn í hinu nýja 
félagi sem formaður er kjörinn 
með formlegum hætti en Helgi 
Laxdal og Örn Friðriksson, sem 
skipt hafa með sér formennskunni 
síðustu misseri, láta báðir af störf-
um. 

Sjálfkjörið er í aðal- og vara-
stjórn VM en níu menn sitja í 
stjórn að formanni meðtöldum. 
 - ghs

Formannskjör í Félagi vélstjóra og málmtæknimanna:

Fjórir í framboði

LÁTA AF STÖRFUM Örn Friðriksson og Helgi Laxdal láta báðir af störfum hjá VM á 
næsta aðalfundi. Fjórir menn hafa boðið sig fram til formanns.

FÆREYJAR Mynduð var ný land-
stjórn í Færeyjum um helgina, 
sem hallast öllu meira til vinstri 
en fyrri stjórn og leggur jafn-
framt meira upp úr því að stefna 
að auknu sjálfstæði eyjanna. 
Jóannes Eidesgaard, leiðtogi 
Jafnaðarmannaflokksins, verður 
áfram lögmaður en Högni Hoydal, 
formaður Þjóðveldisflokksins sem 
er stærsti flokkurinn á Lögþing-
inu, verður varalögmaður og jafn-
framt ráðherra utanríkismála. 

Í stjórnarsáttmálanum segir að 
aukinn kraftur verði settur í að 
semja stjórnarskrá fyrir Færeyj-
ar og stefna á að bera hana undir 
þjóðaratkvæði árið 2010. En að 

sögn Högna Hoydal munu 
Færeyjar ekki nauðsyn-
lega slíta alveg samband-
inu við Danmörku jafnvel 
þótt færeysk stjórnar-
skrá verði lögtekin. 
Áfram verður unnið að 
því að minnka fjárlaga-
styrkinn frá Danmörku 
samhliða því að fleiri mál-
efnasvið verði færð á 
vald landstjórnarinnar. 

Með samkomulaginu 
um nýja meirihlutasam-
starfið við Þjóðveldis-
flokkinn og Miðflokkinn sleit 
Eidesgaard samstarfi Jafnaðar-
mannaflokksins við borgaralegu 

flokkana Sambandsflokk-
inn og Fólkaflokkinn, sem 
sátu saman í stjórn á 
síðasta kjörtímabili. 

Karsten Hansen, for-
maður Miðflokksins, fer 
með fjármálin í nýju 
samsteypustjórninni. 
Hans Pauli Ström úr 
Jafnaðarmannaflokknum 
heldur áfram sem heil-
brigðis- og félagsmála-
ráðherra. Sjávarútvegs-
málin verða á hendi 
Torbjörns Jacobsen úr 

Þjóðveldisflokknum, að því er 
fram kemur á fréttavef færeyska 
útvarpsins.  - aa

Miðju- og vinstriflokkar mynduðu nýja landstjórn í Færeyjum um helgina: 

Kosið verður um stjórnarskrá

JÓANNES
EIDESGAARD

FINNLAND Nokia Siemens Network 
ætlar að fækka starfsfólki um 250 
í Finnlandi, fyrst og fremst í 
Helsinki og nágrenni og í 
borgunum Oulu, og Tampere, og 
hefjast samningaviðræður um 
þetta á næstunni, að sögn finnska 
blaðsins Helsingin Sanomat. 

Fyrirtækið fækkaði starfs-
mönnum um eitt þúsund í fyrra. 
Uppsagnirnar eru hluti af 
hagræðingaráformum sem kynnt 
voru í fyrravor.  Flutningur 
farsímaverksmiðju Nokia frá 
Þýskalandi til Rúmeníu hefur 
valdið mikilli óánægju hjá 
starfsfólki í Þýskalandi.  - ghs

Nokia-Siemens í Finnlandi:

Fækkar starfs-
fólki um 250

HAGRÆÐING Fækkað verður starfs-
mönnum hjá Nokia-Siemens í Finnlandi.

ÞÝSK TRÚÐSLÆTI Svonefndur „Feder-
hansel“ stekkur hæð sína í loft upp 
á staf í broddi bolludags-fylkingar í 
þýska bænum Rottweil. Í kaþólskum 
héruðum Þýskalands eiga kjötkveðju-
skrúðgöngur sér rótgróna hefð.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVÍÞJÓÐ Ungur ökumaður vörubíls 
lést þegar steinar hrundu á bíl 
hans í námu í Kiruna í Svíþjóð á 
laugardaginn. Fyrir aðeins 
örfáum vikum varð grjóthrun á 
sama stað í námunni, að sögn 
sænska blaðsins Dagens Nyheter. 
Vinnsla var stöðvuð í þessum 
hluta námunnar meðan rannsókn 
fór fram.

Slysið hefur vakið mikla athygli 
í Svíþjóð. Verkalýðsfélagið í 
Kiruna hefur áhyggjur af því að 
framleiðslukrafan sé svo mikil að 
fyllsta öryggis sé ekki gætt í 
námunni. Grjóthrun sé nú á 
stöðum þar sem slíkt eigi ekki að 
geta gerst. - ghs

Kiruna í Svíþjóð:

Maður lést í 
námu slysi 

Kosningar boðaðar í mars
Þingkosningar verða haldnar á Möltu 
8. mars næstkomandi. Þetta verða 
fyrstu þingkosningarnar frá því Malta 
gekk í Evrópusambandið vorið 2004. 
Ríkisstjórn Þjóðernisflokks Möltu er 
nú að ljúka fimm ára kjörtímabili 
sínu. 

MALTA

LEIKSKÓLAR Börn á stærsta leik-
skóla landsins, Stekkjarási í Hafn-
arfirði, verða send heim einn dag í 
viku í febrúar þar sem ekki hefur 
tekist að ráða í lausar stöður þrátt 
fyrir ítrekaðar auglýsingar. Í bréfi 
til foreldra segir að fólk vanti í 7,4 
stöður. Fyrstu börnin voru heima í 
gær. 

„Leikskólastjóri, aðstoðarleik-
skólastjóri, sérkennslustjóri og 
myndlistarstjóri hafa lagt störf sín 
til hliðar og unnið inni á deildum. 
Leikskólakennarar hafa ekki tekið 
samningsbundna undirbúnings-
tíma sína á dagvinnutíma. Því 
miður duga þessi ráð ekki lengur 
og því verður að grípa til þess að 
loka deildum,“ segir í bréfinu. 

Alda Agnes Sveinsdóttir leik-
skólastjóri segir að margt gott og 
metnaðarfullt fólk starfi á leik-
skólanum en Stekkjarás sé stærsti 
leikskólinn á Íslandi með átta 
deildir og þurfi því marga starfs-
menn. Í dag starfi 44 starfsmenn á 

leikskólanum og sjö starfsmenn 
þurfi í viðbót til að halda núverandi 
starfsemi óskertri. Ef leikskólinn 
yrði fullnýttur þyrfti 55-60 starfs-
menn. 

Margrét Össurardóttir, formaður 
Foreldrafélags Stekkjaráss, segir  
sorglegt að ekki fáist fólk til að 
vinna á leikskólum og í skólakerf-
inu almennt. „Þetta leggst náttúru-
lega illa í fólk en við því er ekkert 
að gera. Ég vil fyrir mitt leyti frek-
ar vera heima en að börnin mín 
gjaldi fyrir ástandið með öryggis-

leysi og eftirlitsleysi á leikskólan-
um,“ segir hún.

„Foreldrar eru áhyggjufullir og 
finnst að bærinn verði að gera eitt-
hvað. Það verður að endurskoða 
launin því að maður skilur ekki 
hvernig fólk lifir á þessum launum 
en bæjaryfirvöld virðast ekki hafa 
vilja til að halda í starfsfólk,“ segir 
hún. „Maður er bara dofinn og 
hugsar til næstu kosninga.“

Margrét á tvær stúlkur á Stekkj-
arási og er sú yngri fötluð og þarf 
100 prósenta stuðning. Margrét 

segir að ekki hafi fengist þroska-
þjálfi eða stuðningsaðili til starfa 
og því hafi sú yngri ekki verið með 
stuðning frá áramótum. 

„Manneklan er alvarlegri nú en í 
fyrra. Þá var lokað áttunda hvern 
dag en nú verður lokað fimmta 
hvern dag. Ástandið hefur bara 
versnað þó að maður heyri í þjóð-
félaginu að það sé að batna. Það 
virðist bara ekki batna neitt,“ segir 
hún. Í fyrra voru 167 börn á Stekkj-
arási en í desember voru þau 154-
155. ghs@frettabladid.is

Fyrstu börnin heim í dag
Stærsti leikskóli landsins, Stekkjarás í Hafnarfirði, sendir börn heim einn dag í viku í febrúar vegna þess að 
ekki fæst starfsfólk. Fyrstu börnin voru send heim í gær. Fatlað barn hefur ekki haft stuðning frá áramótum.

Maður er bara dofinn og 
hugsar til næstu kosn-
inga.

MARGRÉT ÖSSURARDÓTTIR
FORMAÐUR FORELDRAFÉL. STEKKJARÁSS 

LEGGST ILLA Í FÓLK 
„Þetta leggst náttúrulega 
illa í fólk,“ segir Margrét 
Össurardóttir, formaður 
Foreldrafélags Stekkjaráss. 

METNAÐARFULLT STARFSFÓLK 
Alda Agnes Sveinsdóttir leik-
skólastjóri segir að margt gott 
og metnaðarfullt fólk starfi á 
leikskólanum Stekkjarási.

TVÆR DEILDIR LOKA Í DAG Meira en sjö starfsmenn vantar 
á leikskólann Stekkjarás í Hafnarfirði til að halda starfsemi 
skólans óskertri. Mun fleiri starfsmenn þyrfti til að halda 
skólanum fullnýttum. Ákveðið hefur verið að loka tveimur 
deildum á dag þannig að börnin eru heima einn dag í viku. 
Fyrstu tvær deildirnar loka í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Í tengslum við borgarstjórnar-
málin í Reykjavík hafa margir 

slegið um sig með ávirðingum og 
lýsingarorðum sem allajafna eru 
notuð sparlega, en þegar gripið er 
til þeirra er dómgreindinni 
yfirleitt gefið frí. Við blasir að 
fólkið sem býður fram vit sitt og 
vilja til að stjórna málefnum 
samborgara sinna í Reykjavík 
hefur takmarkaða stjórn á 
tilfinningum sínum og skapsmun-
um, og finnst ekkert athugavert 
við það. 

Það er óneitanlega athyglisvert 
hvað umskiptin í borginni komu 
sitjandi borgarstjórn gjörsamlega 
í opna skjöldu, bæði hundrað daga 
stjórninni og þeirri sem fyrir var 
og er mætt aftur til leiks. Í báðum 
tilvikum virtist full þörf á 
áfallahjálp fyrir þetta fólk, en 
áfallið var þó sýnu meira núna í 
janúar og uppnámið eftir því. 
Menn neituðu að trúa því að þetta 
gæti gerst. Var ógurlega misboðið 
og fannst svona spilling nánast 
handan við hugmynda flugið. 

Í því samhengi kemur mér í hug 
spjall tveggja kvenna sem bjuggu í 
sama húsi fyrir tveimur áratugum 
og kom ágætlega saman. Yngri 
konan kom eitt sinn til þeirrar 
eldri í miklu uppnámi. Sagði að 
eiginmaðurinn væri farinn að 
halda framhjá henni og hún væri 
alveg niðurbrotin. Þessu hefði hún 
síst af öllu átt von á!

„Við hverju bjóstu?“ spurði eldri 
konan. „Þú varst sjálf með þessum 
manni í langan tíma meðan hann 
var kvæntur annarri konu!“ 

Þetta þótti þeirri yngri ekki sam-
bærilegt. Ekki frekar en vandlæt-
urunum sem lýsa eigin valdafíkn 
sem dyggð og hugsjónum en 
annarra sem smán og sölu-
mennsku.

Í meðbyr og mótlæti
Þátttaka í stjórnmálum er lær-
dómsrík, skemmtileg og gefandi 
þegar best lætur, en pólitíkin er 

líka bæði flókin og viðsjál. Þeir 
sem halda að hún sé fugl í hendi 
þegar einhverjum áfanga er náð, 
verða yfirleitt reynslunni ríkari 
fyrr en þeir kæra sig um. Geti þeir 
sem veljast til forystu ekki haldið 
ró sinni og reisn bæði í meðbyr og 
mótlæti ættu þeir að velja sér 
annan vettvang. Þessi almenningur, 
sem allir segjast vera málsvarar 

fyrir, á ekki að þurfa að vera miður 
sín heima í stofu vegna augljósrar 
óhamingju, vanstillingar og 
vonbrigða kjörinna fulltrúa, þegar 
eitthvað bjátar á. 

Ætli menn að starfa í stjórn-
málum þurfa þeir að vera eins og 
skátarnir: ávallt viðbúnir. Viðbúnir 
hverju sem er. Óvæntu áfalli, 
tækifærum sem opnast, skyndileg-
um breytingum og málum sem þola 
ekki bið. Þeir eiga að vera læsir á 
umhverfi sitt, vita hvert þeir eru 
að fara, og hvers vegna. Vinna 
skoðunum sínum og hugsjónum 
fylgi og reyna að leiða almennings-
álitið, ekki elta það.

 Við erum svo lánsöm að eiga vel 
menntað fólk á öllum sviðum og 

það er mikill fengur að því að fá 
það til starfa í stjórnmálum. Hins 
vegar er ekki hægt að mennta sig 
til að verða almennilegur stjórn-
málamaður. Menn verða að vaxa 
upp í það og það er ekki hægt að 
stytta sér leið.

Gáfaðastir, bestir og duglegastir
Þegar ég gekk til liðs við stjórn-
málahreyfingu fyrir löngu síðan 
skoðaði ég einnig stefnuskrár og 
baráttumál annarra flokka. Þegar 
fram liðu stundir fór ég að veita 
því athygli hvernig málflutningur 
fólks í stjórnmálum endurspeglar 
persónulegt mat þess á eigin 
hreyfingu og þeim sem þar eiga 
samleið. Með hæfilegri einföldun 
má segja að það sé þannig: Vinstri 
menn halda að þeir séu gáfaðri en 
aðrir, kratar halda að þeir séu 
betri en aðrir, framsókn heldur að 
hún sé víðsýnni en aðrir og hægri 
menn halda að þeir séu duglegri 
en aðrir.

Vinstri menn hafa lengst af 
trúað því að skapandi hugsun í 
menningu og listum væri 
óhugsandi hjá öðrum en þeim 
sjálfum og nú bregðast þeir við 
með þjósti ef hægri menn tala um 
umhverfisvernd. Það sé ómark og 
uppgerð. Kratar telja að þeir hafi 
meiri samkennd með lítilmagn-
anum en aðrir og hafi fundið upp 
samhjálpina. Framsókn hefur 
jafnan lagt áherslu á að hún gæti 
unnið til hægri og vinstri og væri 
opin í báða enda. Hægri menn 
telja að engum sé treystandi til að 
reka fyrirtæki og stjórna landinu 
nema þeim.

Allt er þetta náttúrlega tóm 
ímyndun og sprottin úr félags-
kerfum þar sem fólk sem velur 
sömu leið talar hvert upp í annað 
og fer smám saman að villast á 
skoðunum og staðreyndum. Og 
auðvitað finnst öllum þeir vera 
þetta allt í senn: Duglegastir, 
víðsýnastir, gáfaðastir og bestir. 

Nema hvað!

Ávallt viðbúin 

Í DAG |  Stjórnmál
JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Össur
Iðnaðarráðherra kveðst sannfærður 
um að hafa gert rétt þegar hann 
skipaði í embætti ferðamála- og 

orkumálastjóra. Ekkert sé að 
þeim að finna „einsog 
nú er komið vel fram,“ 
skrifar hann á vefsíðu 
sína. Þetta er mikill 
misskilningur hjá Össuri 

enda hefur hann ekki 
annað en eigin 
rökstuðning 
fyrir ráðn-
ingunum til 
að byggja 
orð sín á. 
Umsækj-
andi um 
embætti 

orkumálastjóra hefur ákveðið að vísa 
ákvörðun ráðherrans til umboðs-
manns Alþingis og umsækjandi um 
embætti ferðamálastjóra skoðar sinn 
gang. Það verður í fyrsta lagi eftir 
úrskurð umboðsmanns sem Össur 
getur sagt að ekkert sé að skipunun-
um að finna. Fyrr eru orð í þessa 
veru algjörlega marklaus. 

Vott
Hafi það farið fram hjá 
einhverjum þá var alþjóðlegi 
votlendisdagurinn á 
laugardag. Ekki varð 
þess vart að hið 
opinbera gerði 
nokkurn skapað-
an hlut í tilefni 
dagsins. 

Spurt og svarað
Vestmannaeyjar og allt sem heyrir 
til þeirra er Árna Johnsen hugleikið. 
Nú spyr hann samgönguráðherra 
í þinginu: „Eru mörg dæmi um að 
Flugfélag Vestmannaeyja hafi flogið á 
milli lands og Eyja á sl. sex mánuð-

um þegar Flugfélag Íslands hefur 
ekki flogið?“ og má vænta svars 
innan nokkurra daga. Í takt við 
leikreglur í pólitíkinni spyr Árni 
vísast ekki af einskærri forvitni. 
Sjálfsagt veit hann að svarið 

við spurningunni er já og 
ætlar að gera sér úr 

því pólitíska veislu.
bjorn@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Trúmál

Á síðasta ári var talsverð umræða í 
samfélaginu um þátt kristinnar trúar 

í menntun barnanna okkar og aðkomu 
Þjóðkirkjunnar að grunnskólum landsins. 
Sjálfur er ég talsmaður þess að dregið 
verði úr vægi kristinnar „fræðslu“ í námi 
grunnskólabarna á kostnað veraldlegrar 
trúarbragðafræðslu. Einnig er ég 
eindregið á móti Vinaleiðinni, sem ég 
hyggst mæla gegn með því að styðjast við 
nýlega prédikun sr. Maríu Ágústdóttur, 
„Krafa Guðs“ (tru.is). 

María segir að lesa megi úr Biblíunni að ástin á 
guði kristinna manna sé forsenda þess að geta 
borið hlýhug til náungans. Hún gefur í skyn að 
Jesú hafi verið ötull talsmaður þessa sjónarmiðs. 
Síðan segir hún: „Málið er ekki ,bara‘ að elska Guð 
eða ,bara‘ náungann, heldur er hvort um sig háð 
hinu. Án elskunnar til Guðs er erfitt að koma fram 
við fólk af kærleika“. 

Það sem fyrst blasir við er að María gefur í skyn 
að trúleysingjar séu illa færir um að elska 

fjölskyldu sína og vini, sem endurspeglar 
álíka óupplýst ummæli biskupsins og 
annarra þjóna kirkjunnar um trúleysingja 
og trúleysi. Ummæli Maríu fela hins 
vegar í sér miklu breiðari skírskotun því 
hún segir blátt áfram að allir þeir sem 
ekki hafi meðtekið kristna trú eigi erfitt 
með „að koma fram við fólk af kærleika“. 
Hér vegur María illilega að öllum þeim 
milljörðum einstaklinga sem ekki hafa 
meðtekið boðskap Biblíunnar. 

Það er með ólíkindum að nokkur geti 
haldið fram viðlíka sjónarmiðum og 
María gerir, sem endurspeglar sjálfhverf-
una sem innifalin er í flestum trúarbrögð-

um. Ekki dytti mér í huga að halda því fram að þar 
sem María byggir siðferði sitt á trú á guð, sem að 
öllum líkindum er ekki til, eigi hún erfitt með „að 
koma fram við fólk af kærleika.“ Ég amast ekki við 
því að María spúi þessu eitri óumburðarlyndis yfir 
söfnuð sinn en ég efast stórlega um að veita eigi 
henni og skoðanasystkinum hennar innan Þjóð-
kirkjunnar beinan aðgang að börnunum okkar 
innan veggja grunnskólans.

 Höfundur er vísindasagnfræðingur.

Sjálfhverfur prestur

STEINDÓR J. 
ERLINGSSON

Öskudagur!
Grímur í miklu úrvali

www.IKEA.isOpið 10-20 virka daga  Laugard. 10-18  Sunnud. 12-18   

295,-
KLAPPAR MASKERAD
gríma og spöng ýmsar teg.

Vinstri menn hafa lengst 
af trúað því að skapandi 
hugsun í menningu og 
listum væri óhugsandi hjá 
öðrum en þeim sjálfum.

R
úmlega eitt hundrað konur hafa í blaðaauglýsingu, 
og bréfi sem sent var til fimmtán stærstu fyrir-
tækja landsins, boðið fram krafta sína til stjórn-
arsetu í fyrirtækjum. Ástæðan fyrir framtaki 
þessara kvenna er sú að enn árið 2008 eru innan 

við 10% þeirra sem sitja í stjórnum stærstu fyrirtækja 
landsins konur, hundrað árum eftir að fyrsta konan tók sæti 
í bæjar stjórn Reykjavíkur og liðlega þrjátíu árum eftir að 
viður kennt var í lagasetningu að konur og karlar skyldu hafa 
jafnan rétt. 

Ýmsar skýringar eru á lofti þegar reynt er að grennslast 
fyrir um hverju það sæti að hlutfall kvenna í stjórnum stórra 
fyrirtækja sé svo lágt. Konum er bent á að bíða bara rólegar, 
þróunin í átt til aukinna valda kvenna í fyrirtækjum landsins 
taki sinn tíma. Ef þær segjast ekki vera tilbúnar til að bíða 
lengur er hinu slengt fram: Konur segja alltaf nei. Þær eru 
ekki tilbúnar til að axla ábyrgð þegar á hólminn er komið. Það 
er ekki síst þessari kenningu til höfuðs sem Félag kvenna í 
atvinnurekstri í félagi við LeiðtogaAuði birti auglýsinguna í 
blöðum í vikunni sem leið. Konurnar hundrað heita því nefni-
lega að segja já ef til þeirra er leitað og þær beðnar að taka 
sæti í stjórn fyrirtækis.

Það hlýtur að vera akkur fyrir hvert fyrirtæki að marg-
breytileg sjónarmið liggi að baki stjórnun þess. Þeir sem 
bera ábyrgð á því að leita eftir fólki til stjórnarsetu sýna því 
ótrúlega mikið hugmyndaleysi við val sitt því iðulega eru 
stjórnir fyrirtækja skipaðar ákaflega einsleitum hópi karla 
sem jafnvel eru flestir á sama aldri.

Rætt hefur verið um að setja lög um kynjakvóta í stjórn-
um fyrirtækja en til þess ráðs hefur til dæmis verið gripið 
í Noregi. Slík kvótastefna er umdeild en viðskiptaráðherra 
hefur ekki útilokað að kynjakvóti komi til greina. 

Framtak kvennanna sem auglýstu krafta sína í blöðunum 
leiðir vonandi til þess að konum muni fjölga í stjórnum fyrir -
tækja, ekki á næsta ári eða eftir tíu ár heldur strax. Konur 
mega ekki vera að því að bíða lengur. Þær hafa menntað 
sig og atvinnuþátttaka þeirra er nú ekki fjarri atvinnuþátt-
töku karla. Fyrirtækin sjálf mega ekki heldur vera að því að 
bíða. Þau geta ekki lengur leitt hjá sér krafta og hugmyndir 
kvenna. 

Kannanir hafa sýnt að þeim fyrirtækjum sem hafa konur í 
stjórnum sínum vegnar að jafnaði betur en fyrirtækjum sem 
hafa á að skipa einkynja karlastjórn. Það mætti því spyrja 
hvort fyrirtækin í landinu hafi efni á því að hafna ævinlega 
konum þegar kemur að því að velja fólk til stjórnarsetu.

Það er kominn tími til að upphefja karlaveldið í stjórn-
um fyrirtækja og hleypa þangað inn fleiri sjónarmiðum. 
Konurnar hundrað hafa boðið fram krafta sína og ljóst er að 
þær eru bara toppurinn á ísjakanum. Miklu fleiri konur eru 
tilbúnar að axla miklu meiri ábyrgð en þær gera nú.

Hundrað konur segjast tilbúnar 
til að taka sæti í stjórnum fyrirtækja.

Konur 
segja já

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Samorka, samtök orku- og veitufyrir-
tækja, heldur í samstarfi við hitaveitur 
á landinu upp á 100 ára afmæli hita-
veitu á Íslandi. Afmælið miðast við 
frumkvöðlastarf Stefáns B. Jónssonar 
sem virkjaði hver til hús hitunar á 
Suður-Reykjum í Mosfellssveit árið 
1908 og verður þessum tímamótum 
fagnað á fjölbreyttan hátt. 

„Samorka og Mosfellsbær hafa í 
sameiningu valið úr tillögum í sam-
keppni um útilistaverk sem reist verð-
ur við Þverholt í hjarta Mosfellsbæjar 
en auk 100 ára afmælis hitaveitunnar 
er verkið unnið í tilefni af 20 ára af-
mæli Mosfellsbæjar. Niðurstaða sam-
keppninnar verður kynnt fljótlega 
samhliða sýningu á tillögunum og verð-
ur hún haldin í Bókasafni Mosfellsbæj-
ar,“ segir Gústaf Adolf Skúlason, að-
stoðarframkvæmdastjóri Samorku, 
áhugasamur og bætir við: „Svo er ým-
islegt fleira í bígerð. Valdimar Leifs-
son og Ari Trausti Guðmundsson eru 
að vinna að heimildamynd fyrir sjón-
varp um hitaveitur á Íslandi og Heil-
brigðisvísindastofnun Háskólans á Ak-
ureyri er að vinna að samantekt um 
heilsufarsáhrif heitavatnsnotkunar á 
Íslandi sem eru mikil.“ Samorka vill á 
þessum tímamótum beina sjónum fólks 
að því mikilvæga hlutverki sem heita 
vatnið hefur gegnt í því skyni að bæta 
heilsufar og almenn lífsgæði Íslend-
inga. „Við þekkjum öll sögurnar af því 
hvernig Reykjavík var áður. Það eru til 
myndir af borginni með kolareyk yfir 
byggðinni og því fylgdi óþrifnaður, 
óhreinindi og mengun. Í dag erum við 
hins vegar með heilnæmara andrúms-

loft vegna hitaveitunnar og betur hituð 
híbýli og betra heilsufar sem því fylg-
ir. Það er sundlaugamenning og tæki-
færi þá til útivistar, hreyfingar og fé-
lagslífs. Til viðbótar við þetta er mun 
ódýrara fyrir þjóðarbúið að nýta heita 
vatnið heldur en að flytja inn olíu og 
kol,“ segir Gústaf og nefnir að líklega 
sparist um tíu til tuttugu milljarðar á 
ári í gjaldeyri. 

Háskóli Íslands skipuleggur í sam-
vinnu við Nordic Energy Research 
og Samorku fjölþjóðlega ráðstefnu 
um hitaveitur. „Þá kemur fólk úr 

jarðvísinda- og hitaveitugeiranum 
víðs vegar að úr heiminum til ráð-
stefnu sem haldin verður um mánaða-
mótin ágúst/september. Svo munu ein-
staka hitaveitur vera með opið hús og 
við munum standa fyrir prentútgáfu í 
tilefni afmælisins. Þess má einnig geta 
að Íslandspóstur mun gefa út frímerki 
af þessu tilefni í maí,“ útskýrir Gúst-
af og getur þess að sérstakt merki hafi 
verið hannað í tilefni afmælisins. Af-
mælinu verður því fagnað á ýmsan 
máta og verður heilsufarslegur ávinn-
ingur í brennidepli.  hrefna@frettabladid.is

HITAVEITUR Á ÍSLANDI:  100 ÁRA AFMÆLI HITAVEITU

Bætt lífsgæði vegna hitaveitu

ÍSLAND Í FREMSTU RÖÐ Gústaf Adolf, aðstoðarframkvæmdastjóri Samorku, segir að jarðhiti 
gegni hvergi í heiminum jafnstóru hlutverki og á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LEIKKONAN JENNIFER JASON LEIGH
 ER 46 ÁRA Í DAG

„Í partíum plantaði ég mér iðu-
lega við hlaðborðið því þar þarf 

maður ekki að tala við neinn. Ef 
maður varð að tala gat maður 

allavega rætt um matinn.“

Jennifer hefur leikið í fjöl-
mörgum misgóðum kvikmynd-
um. Einna vinsælust er líklega 

„Single White Female“ frá árinu 
1992.

Á þessum degi 
árið 1936 þurfti 
að kalla út 
óeirðalögreglu að 
Rivoli-kvikmynda-
húsinu við Broad-
way í New York-
borg. Ástæðan 
var sú að mikill 
mannfjöldi hafði 
safnast að kvik-
myndahúsinu til 
að berja augum 
kvikmyndastjörn-
ur á borð við 
Douglas Fairbanks, Gloriu Swan-
son, George Burns og Ginger 
Rogers. Voru þau öll væntan-
leg á frumsýningu nýjustu mynd-

ar Charlies Chapl-
in, Modern Times, 
eða Nútíminn. 
Myndin gagnrýn-
ir á gamansam-
an hátt aðstæð-
ur verkafólks, 
atvinnuleysi og 
erfitt líf fólks á 
krepputímanum. 
Þetta var í síðasta 
sinn sem Charlie 
Chaplin birtist 
mönnum í kvik-
mynd í gervi um-

renningsins geðþekka. Myndin 
þykir ein sú besta úr smiðju Chapl-
in en hann samdi sjálfur tónlist-
ina í henni.

ÞETTA GERÐIST  5. FEBRÚAR 1936

Nútíminn frumsýndur

CHARLIE CHAPLIN Í myndinni 
Modern Times.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
mannsins míns og föður okkar,

Gunnars Guðjónssonar
Laugalæk 40.

Hjördís Georgsdóttir og börn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og stuðning við and-
lát og útför elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Almars Viktors 
Þórólfssonar
Tjarnarbakka 14, 260 Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir færum við séra Baldri Rafni 
Sigurðssyni.

Hrefna Pétursdóttir
Viktoría Ósk Almarsdóttir Steinþór Kristinsson
Þórólfur Almarsson
Guðrún Petra Tómasdóttir Jón Einar Jónsson
Sigurgeir Guðni Tómasson Sjöfn Olgeirsdóttir
Alma Tómasdóttir
Hrefna Guðný Tómasdóttir Ásgeir Svavar Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tendamóðir og amma, 

Margrét G. Albertsdóttir 
Krosshömrum 1a, 112 Reykjavík,

lést á Landspítalanum 25. janúar. Jarðsett verður frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 6. febrúar kl. 13.00.

Birgir Þór Ólafsson
Helga Sólveig Jóhannesdóttir   Guðmundur P. Jónsson 
Þuríður Guðjónsdóttir      Þórhallur Vigfússon 
og barnabörn.

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vináttu og hlýhug við andlát og útför 
okkar elskulega eiginmanns, stjúpföður og 
bróður,

Svanbergs Inga 
Ragnarssonar
Kirkjuvegi 11, Keflavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja fyrir alla umönnun og aðhlynningu.

Fyrir hönd aðstandenda,

Karen Sigurðardóttir
Guðmundur Kr. Þórðarson
Þóra T. Ragnarsdóttir

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

Ólöf Þórarinsdóttir
til heimilis að Brúnavegi 5, 105 Reykjavík,  

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 
1. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.

Ólafur Hafþór Guðjónsson
Níels Ólafsson
Björg Ólafsdóttir Magnús Magnússon
Daníel Ólafsson
Guðjón Hafþór Ólafsson Þuríður Edda Skúladóttir

Elsku vinir og vandamenn. 
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður okkar, tengda-
föður, sonar og afa,

Jóns Ástvaldar Hall 
Jónssonar
Brekkustíg 1, Bíldudal.

Þuríður Sigurmundsdóttir
Ómar Hall Ástvaldsson
Viðar Örn Ástvaldsson Rut Ólafsdóttir
Andri Már Ástvaldsson Joanna Sielawa
Elísabet Árnadóttir
og barnabörn.

100 ára afmæli
100 ára er í dag, 5. febrúar,

Jóhannes 
Sólbjartur 

Sigurbjörnsson
fyrrverandi skipstjóri

 til heimilis á 
hjúkrunarheimilinu Grund.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Elsa A. Vestmann 
Skarðshlíð 36f, Akureyri, 

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar fimmtudaginn 31. janúar.  
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
8. febrúar kl. 13.30.  Blóm og kransar eru vinsamlegast 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélag Akureyrar.

Hallur Sveinsson
Margrét Hallsdóttir Reynir Hjartarson
Sigursveinn Hallsson Ingibjörg Guðjónsdóttir
Þorvaldur Hallsson Kristrún Þórhallsdóttir
Unnur Elva Hallsdóttir Heiðar Ólafsson
Sævar Örn Hallsson Bryndís Valtýsdóttir
Auður Hallsdóttir Birgir Árnason
ömmu og langömmubörn.

timamot@frettabladid.is
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Sandra Erlingsdóttir dansar afró og hipphopp-
dans fimm daga vikunnar og segir nauðsynlegt 
fyrir alla að dansa.

„Ég var bara að koma heim frá Afríku núna í vikunni 
og búin að vera þar í heilan mánuð að læra meira í 
afróinu,“ segir Sandra Erlingsdóttir en hún er búin 
að dansa frá því hún man eftir sér og kennir bæði 
afródans og hipphopp í Kramhúsinu.

„Ég hef alltaf verið í dansinum, var í djassballett 
þegar ég var yngri en færði mig yfir í hipphopp og 
afró þegar ég var svona fimmtán ára.“ 

Sandra var við nám í gullsmíði í New York í þrjú ár 
og komst þar í kynni við hipphoppið og var líka í 
dansskóla á kvöldin meðfram náminu. Eftir að hún 
kom heim frá New York fór hún að kenna dans og 
segir dansinn vera aðalatvinnu sína núna. 

„Ég var búin að æfa í Kramhúsinu síðan ég var 
fimmtán ára þannig að ég þekkti það vel og var búin 
að vera í afródansi í þrettán ár líka en allt hipphopp 
kemur út frá afró og maður á mun auðveldara að 
dansa hipphopp ef maður hefur prófað afródansinn 
áður,“ útskýrir Sandra og segir sömu grunnatriði í 

hipphopp-dansi og afródansinum, til dæmis það að 
vera alltaf boginn í hnjánum svo það sé auðveldara 
að hreyfa sig. Hún segir dansinn vera mjög góða 
hreyfingu og mælir með honum fyrir fólk á öllum 
aldri sem vill fá útrás fyrir daglegt amstur. „Þetta 
geta allir, í tímunum hjá mér er til dæmis fólk sem 
hefur aldrei dansað áður og er að pluma sig vel, en 
það byrjar auðvitað í byrjendahóp.“  

Sandra segist dansa hipphopp undir áhrifum frá 
krump, dansstefnu sem á upptök sín í Los Angeles og 
snýst um að fá útrás fyrir reiði. „Krump er einn af 
nýjustu stílunum í hipphoppinu og er mun harðari en 
aðrir stílar. Krump er dansað við harðari hipphopp-
tónlist, ekki við R&B tónlist og núna er ég til dæmis 
að dansa við tónlist eftir 50 Cent, Hi-Tec og Jay Dilla,“ 
útskýrir Sandra. Hún hefur verið dugleg að sækja 
æfingabúðir bæði í Afríku og New York til að halda 
sér við og segir ekki á döfinni að snúa sér að ein-
hverju öðru. „Nei ég hætti aldrei að dansa. Maður 
heldur sér ungum í anda með því að dansa og þetta er 
nauðsynlegt fyrir alla til að fá útrás fyrir þetta dag-
lega líf, sérstaklega í skammdeginu.“

heida@frettabladid.is

Hipphopp heldur manni 
lengur ungum í anda

Sandra Erlingsdóttir segist fá útrás með því að dansa hipphopp.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FJÖLSKYLDUHELGI
Hólmfríður Petersen, fram-
kvæmdastjóri Vindáshlíðar, 
og Hrund Þórarinsdóttir 
djákni standa fyrir helgar-
námskeiði fyrir foreldra og 
börn með áherslu á góð 
samskipti.
HEILSA 2

TANNVERNDARVIKA
Í tilefni vikunnar er nýr 
margmiðlunardiskur um 
munnhirðu kominn 
út sem verður kynnt-
ur á opnum fundi í 
fræðslusal Barna-
spítala Hringsins í dag.
HEILSA 3

Með breyttu hugarfari getur þú öðlast 
það líf sem þú óskar þér.

NLP er notað af fólki um allan heim sem 
hefur náð frábærum árangri í lífinu.

Námskeið í NLP tækni verður haldið 
22.-24.feb. og 29.feb.-02.mars 2008.

www.ckari.com; Mail: rosa@ckari.com; Sími: 894-2992

Kári Eyþórsson MPNLP

„Hugurinn ber þig alla leið“

- Er sjálfstraustið í ólagi?
- Viltu betri líðan?
- Skilja þig fáir?
- Viltu vinna bug á einhverju í fari þínu?
- Gengur öðrum betur í lífinu en þér?
- Gengur illa að klára verkefni?
- Er erfitt að höndla gagnrýni?

© cKari.com



[ ]

Dagana 15. til 17. febrúar verð-
ur boðið upp á námskeið fyrir 
foreldra og börn um uppeldi og 
samskipti innan fjölskyldunnar 
í Vindáshlíð í Kjós. 

Að námskeiðinu standa Hólm-
fríður Petersen, framkvæmda-
stjóri Vindáshlíðar, og Hrund Þór-
arinsdóttir djákni en þær eru 
báðar uppeldisfræðingar að mennt 
og fyrirlesarar á námskeiðinu. 
Hugmyndin er að fjölskyldan geti 
átt notalega samverustund yfir 
helgi í Vindáshlíð og hefur ríkuleg 
dagskrá verið skipulögð með 
skemmtun ekki síður en fræðslu.

„Við Hrund ætlum að fjalla um 
uppeldishætti foreldra og glímuna 
við ágreiningsmálin og vinnum út 
frá bókinni „Ræðum saman 
heima“ eftir Sigrúnu Aðalbjarnar-
dóttur og Árnýju Elíasdóttur,“ 
útskýrir Hólmfríður. Hrund bætir 
við að einnig verði stuðst við bók 
Sigrúnar „Virðing og umhyggja“ 
sem kom út núna fyrir jólin. Boðið  

verður upp á tvo fyrirlestra, 
annars vegar um uppeldishætti 
foreldra og hins vegar um leiðandi 
foreldra. „Flestir foreldrar reyna 
að halda uppi þessum uppeldis-
háttum en við ætlum að færa rök 
fyrir því af hverju þetta eru heilla-
vænlegustu uppeldisaðferðirnar 
og það getur líka verið gott að fá 
áminningu um það hvað maður er 
að gera rétt,“ segir Hrund. 

Hún segir þær hafa reynt að 
setja námskeiðið þannig upp að 
fjölskyldan geti átt notalega stund 
saman án þess að þurfa að hugsa 
um matargerð eða þvotta. Eftir 
námskeiðið vilja þær að allir fari 
heim með verkfæri í höndunum til 
að geta leyst ágreiningsmál sem 
upp koma. „Við viljum í rauninni 
minna á hvað hægt er að gera 
saman í erli dagsins. Nýta tímann 
í þessu daglega sem maður þarf að 
gera og gera það skemmtilegt með 
fjölskyldunni og styrkja þannig 
fjölskyldutengslin,“ bætir hún 
við.

Krökkunum verður skipt upp í 

hópa eftir aldri og hverjum hóp 
kennt hvernig á að leysa ágrein-
ingsmál. Svo munu foreldrar og 
börn hittast, vinna verkefni saman 
og æfa sig í að leysa einhverja til-
búna klípu. Auk fræðslu og fyrir-
lestra verður líka skemmtun, nátt-
fatapartí fyrir börnin og kósíkvöld 
fyrir foreldrana og mikið húllum-
hæ. „Það verður mikið fjör og ekta 
Vindáshlíðarstemning en það er 
svo mikilvægt að njóta þess að 
vera saman því börnin eru börn í 
svo stuttan tíma,“ segir Hrund og 
Hólmfríður bætir því við að lokum 
að frekar eigi að tala um að nota 
tímann með börnunum en ekki 
eyða honum með þeim.

Hægt er að nálgast dagskrána á 
www.kfum.is og skrá sig í síma 
588 8899 og er skráning í fullum 
gangi. Verð á mann er 5.900 krón-
ur, ókeypis fyrir börn yngri en 
þriggja ára og hámarksverð fyrir 
fjölskyldu er 23.000 krónur. Inni-
falið í verðinu er gisting, matur og 
öll dagskrá.  heida@frettabladid.is

Vetrarfrí í Vindáshlíð
Hólmfríður Petersen og Hrund Þórarinsdóttir standa fyrir fjölskylduhelgi í Vindáshlíð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Nudd er bæði gott fyrir líkamann og sálina og getur verið mjög 
notalegt eftir erfiðan dag. Það getur verið mjög gefandi að nudda sína 
nánustu og finna hvernig þeir slaka á og fyllast vellíðan.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

www.madurlifandi.is

Næstu fyrirlestrar og námskeið
07. febrúar kl. 18:00 - 21:00
Heilsukostur - Matreiðslunámskeið
Meistarakokkar Maður lifandi

09. febrúar kl. 11:00 - 14:00
Hláturjóga með jákvæðu ívafi 
Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari

12. febrúar kl. 17:30 - 19:00
Góð heilsa er auðveldari en þú heldur
Matti Ósvald heilsuráðgjafi 

14. febrúar kl. 17:30 - 19:00
Heilbrigð skynsemi, og heilsan í lag
Matti Ósvald heilsuráðgjafi 

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar 

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi 

og kraftyoga

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

HEYRNARÞJÓNUSTA

Dot er góður punktur 
fyrir þá sem vilja heyra vel.

Þessi punktur er agnarsmátt heyrnartæki 
sem með nýjustu tölvutækni bætir við heyrnina 
þeirri tíðni sem notandinn hefur tapað. 
Hringdu og láttu okkur fræða þig meira um 
þessa undraverðu tækni.

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

Mó›ir og barn
N‡ fimm vikna námskei› hefjast 5. febrúar.
firi›judaga og fimmtudaga kl. 9:15-10:15 og 10:30-11:30.

Áhersla er lög› á líkamsstö›u, grindarbotn, kvi›vö›va,
almenna styrktarfljálfun, li›kandi æfingar og fræ›slu.

Bo›inn er frjáls a›gangur a› tækjasal Hreyfigreiningar me›an
á námskei›inu stendur.

Sandra Dögg Árnadóttir, sjúkrafljálfari B.Sc sér um námskei›i›.



ÞRIÐJUDAGUR  5. febrúar 2008

Tannverndarvika 2008 stend-
ur yfir og í tilefni hennar er 
nýr margmiðlunardiskur um 
munnhirðu kominn út. Hann 
verður kynntur á opnum fundi 
í fræðslusal Barnaspítala 
Hringsins í dag milli ellefu og 
tólf.

„Allar vikur ársins ættu auðvitað 
að vera tannverndarvikur,“ segir 
dr. Inga B Árnadóttir, forseti Tann-
læknadeildar Háskóla Íslands og 
formaður Tannverndarráðs. Hún 
segir góða munnhirðu felast í að 
nota góðan tannbursta, tannþráð 
og flúortannkrem. Einnig að passa 
upp á mataræðið og fara reglulega 
í eftirlit. „Tannsjúkdómar eru svo 
margþættir og við verðum að sjá 
hlutina í samhengi,“ segir hún og 
útskýrir nánar. „Það er ekki nóg að 
bursta tennurnar á kvöldin ef menn 
eru nartandi í sælgæti alla daga 
eða stöðugt drekkandi eitthvað 
annað en vatn. Unga fólkinu stafar 
til dæmis stór hætta af ofneyslu 
gosdrykkja og orkudrykkja því 
þeir drykkir valda alvarlegri gler-
ungseyðingu. Svo er nauðsynlegt 
að láta skoða tennurnar minnst 
einu sinni á ári því hægt er að 
stöðva tannsjúkdóma á byrjunar-
stigi með ýmsum forvarnarbrögð-
um.“ 

Inga situr fyrir svörum á fundi 
sem haldinn er í dag á Landspítal-
anum enda kemur hún fram á 
margmiðlunardiski sem Lýðheilsu-
stöð og Heilsugæslan í Reykjavík 
hafa nýlega gefið út. Á honum eru 
meðal annars leiðbeiningar til 
þeirra sem bera ábyrgð á tann-
heilsu langveikra, fatlaðra og aldr-
aðra. Sjálf átti Inga fatlaðan dreng 

sem lést fyrir tveimur árum og 
diskurinn er gerður til minningar 
um hann. „Þetta er fyrsti diskurinn 
sem mér vitanlega er gerður hér á 
landi um tannvernd og vinna að 
honum hefur staðið þrjú til fjögur 
ár,“ segir hún. „Munnurinn er til-
finningaríkt svæði og með honum 
borðar fólk, kyngir og talar. Hver 
og einn ber ábyrgð á eigin munn-
heilsu en sumir einstaklingar eru 
þess ekki þess megnugir vegna 
fötlunar eða veikinda og þá kemur 
til kasta foreldra eða umönnunar-
stétta,“ bendir hún á. 

Inga segir tannhirðu hjá þeim 
sem þurfi aðstoð við allt stundum 
vilja sitja á hakanum í annríki 

dagsins, þótt þeir séu að öðru leyti 
þrifnir hátt og lágt. Oft sé því þó 
stjórnað hvenær þeir borði svo 
auðvelt ætti að vera að setja tann-
burstun á dagskrá eftir máltíðirn-
ar. „Ef burstað er að minnsta kosti 
þrisvar á dag þá eru allir með 
hreina munna,“ segir hún. 

Handbrögðin við tannhirðu 
annarra skipta miklu máli að sögn 
Ingu. Þau handbrögð er hægt að 
læra af hinum nýja margmiðlunar-
diski sem Hólmfríður Guðmunds-
dóttir, tannlæknir á Lýðheilsustöð, 
hefur séð um framkvæmd á. Hann 
verður frumsýndur í dag og svo 
verður hægt að nálgast hann hjá 
Lýðheilsustöð. gun@frettabladid.is

Munnheilsan mikilvæg

„Það er ekki nóg að bursta tennurnar á kvöldin ef menn eru nartandi í sælgæti alla 
daga eða stöðugt drekkandi eitthvað annað en vatn,“ segir Inga sem leikur á nýjum 
margmiðlunardiski um tannhirðu.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Morgunverðarfundur um 
öryggi vegfarenda verður 
haldinn á morgun.

Fundurinn er á vegum Slysa-
varnaráðs og er undir yfir-
skriftinni „2+2 eða 2+1 vegir: 
Öryggi vegfarenda – kostnaður 
samfélagsins – erum við á réttri 
leið?“ Guðlaugur Þór Þórðar-
son heilbrigðisráðherra setur 
fundinn sem verður haldinn á 
Grand hóteli í Reykjavík og 
hefst klukkan 8.25. Áhugasam-
ir skrái sig á vef Lýðheilsu-
stöðvar. - eö

Öruggir vegir

Þar sem umferðarþungi er mikill 
getur verið nauðsynlegt að hafa fleiri 
en eina akrein í hvora átt.

Breskar konur láta skurðhnífa 
laga andlit sitt í auknum mæli.

Alls fóru 32.453 konur úr breska 
konungsveldinu í lýtaaðgerð á 
andliti árið 2006, en það er 12 pró-
senta aukning milli ára, eftir því 
sem fram kemur hjá Sambandi 
breskra lýtalækna. Þar sem marg-
ir úr þeirri stétt eru ekki meðlimir 
þeirra samtaka er talan vafalaust 
miklu hærri, en af sjúklingum 
sambandsins var 91 prósent konur, 
þótt svuntuaðgerðir og brjósta-
minnkun ykist einnig til muna 
meðal karla. 

Meðal kvenna fóru 4.238 í and-

lits- eða hálsstrekkingu, en það 
samsvarar 37 prósenta aukningu 
milli ára. Sem fyrr er vinsælasta 
aðgerðin meðal kvenna brjósta-
stækkun, en fast á hælana koma 
augnlokaaðgerð, andlitsstrekking, 
fitusog og brjóstaminnkun.

Segja samtök lýtalækna að 
ástæðu þessarar miklu aukningar 
sé að finna í aukinni aðsókn í lýta-
aðgerðir án skurðaðgerðar, með 
fylliefnum og Botox. 

Breskir karlar fara oftast undir 
hnífinn til að fegra nefið, en vax-
andi vinsælda nýtur fitusog, 
aðgerðir á augnlokum og eyrum, 
sem og andlitsstrekking. - þlg

Ný andlit og brjóst
Brjóstastækkun er vinsælasta lýtaaðgerðin meðal breskra kvenna.

Grensásvegi 12A 
108 Reykjavík

UMBROT

AUGLÝSINGAR

Tökum að okkur að setja upp

prentverk, stór sem smá. 

Auglýsingar, bækur, blöð,

dreifibréf, fréttabréf,

fermingarkort, gjafakort,

nafnspjöld, tímarit og hvað

eina sem þarf að prenta.

Útbúum auglýsingar í alla

prentmiðla.

Einnig skjá-, strætisvagna- og

skiltaauglýsingar.

Láttu þínar upplýsingar sjást.

sími: 568 1000// frum@frum.is// www.frum.is

Fr
um

Original Arctic Root
Ein vinsælasta lækningajurt heims
Original Arctic Root öðru nafni Burnirót er ein vinsælasta lækningajurtin í
heiminum í dag. Klínískar rannsóknir hafa leitt í ljós að hún eflir einbeitingu,
úthald og vinnur gegn streitu og álagi.

Vinnur gegn streitu og álagi
Original Arctic Root er fljótverkandi og þeir sem nota hana finna jákvæða
breytingu á einbeitingu og úthaldi á skömmum tíma. Original Arctic Root hefur
svo sannarlega slegið í gegn á Íslandi og nýtur nú mikilla vinsælda.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Heilsuvara ársins
í Svíþjóð

2003, 2004 og 2005



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Corolla S/D Terra árg. 2001 ek. 
126 þús., allur endurnýjaður tímareim, 
bremsur, kúpling og margt fleira. Verð 
690 þús., tilboð 550 þús.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

MMC PAJERO DID. Árg. 2003, ek. 92 
þ.km, DÍSEL, Sjálfsk. V. 2.680 þús.
Fallegur bíll. Rnr.240079. Til sýnis og 
sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 2 s.562-1717. 
Sjá fleiri myndir www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Hippar
Verð áður 398 þ. Verð nú 298 þ. með 
götuskráningu. 250 cc, með fjarstarti, 
þjófavörn, rollbar, töskum, litur: svart. 
Allir hjálmar á 5900 kr. Eigum mikið 
úrval af vespum.

X Motos Super Pit
Mótorcrosshjól, 250cc, 5 gíra dirt bike, 
hæð sætis 90cm, hæð undir pönnu 
32cm, upside down temparar stillanleg-
ir. Verð áður 275 þ. Verð nú 198 þ.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Ford Expedition Eddie Bauer 5.4L V8 
ssk. 8 manna, ek. 46 þ. km, leður, 
DVD, rafdrifin sæti, topplúga, hiti og 
kæling í sætum, Navi skjár. Verð 3.450 
þ. Tilboð 2.850 þ. Áhv 2.850 þ. Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 110913 S. 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Dodge Durango 4WD LTD, árg. 2006, 
ek.34þús.km, Sjálfsk. Dráttarbeisli, DVD, 
Filmur, Leður og fl. Verð 3490þús.kr. 
Gullfallegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Hyundai Getz, árg.’05, ekinn 66 þús. 
skoðaður 2010. Fæst gegn yfirtöku á 
láni, 1060 þús. afborgun ca. 16.500 kr. á 
mánuði. Upplýsingar í s. 860 0990.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Til sölu Range Rover Vouge 
Supercharged, árg 2007, ekinn 14þ km, 
Blásans, tvílit leður innrétting, DVD, 
fjarstýrð gangbretti, 20“felgur, auka álf-
elgur á nýjum vetrardekkjum, eins og 
nýr með öllum aukabúnaði, verð aðeins 
13,900 uppl í síma 892 1116

Til sölu M Benz CLS 550, árg 2007, 
ekin 13þ km, Leðurklæddur , með 
rafm í öllu, 20“ felgur, 18“ vetrardekk, 
loftpúðafjöðrun, parkcontrol, eins og 
nýr, verð aðeins 9.900 þús, uppl í síma 
892 1116

Til sölu Volvo XC90 T6, árg 2003, 
7manna, leðurklæddur, ekin aðeins 17þ 
km, parkcontrol, sóllúga, ný vetrardekk, 
eins og nýr, uppl í síma 892 1116 og 
892 5005

Til sölu Dodge Grand Caravan, árg 2001, 
ekinn 67þ km, 7 manna ,3,3 V6, sumar 
/vetrardekk, gott eintak, uppl í síma 892 
1116 og 892 5005

Til sölu Hummer H2 , árg 2007, einn 
með öllu, ekin 15þ, sýningar bíll frá 
umboði, allur cromepakkin, frábært 
verð, skráist nýr, uppl í s: 892 1116 og 
892 5005

Opel Astra. árg. ‘97 ek. 152 þús. km. 
Vel með farinn Opel Astra á 190.000kr. 
upplýsingar í síma 8932203 eða 
6948615. Sumar og vetradekk.

Audi A4 station 2005, ssk. ,álfelgur. Ek. 
43.000 km reyklaus og vel meðfarinn. 
Hafið samband í s. 660 3943. Verð 
2.350.000 kr.

Corolla 1,3 ssk. ‘95. sumar/vetrard., 
verð 160 þ. Uppl í s. 894 9002.

VW Vento ‘98. Ek 143 þús. 4 dyra. 5 
gíra. Nýsk. Verð 280 þús. Uppl. í s. 
659 3459.

Extra cab ‘84 á 44“ 8cyl. 5 gíra, bsk. 
Loftlæstur. Verð 350 þús. Uppl. í s. 
659 3459.

Ford 350 árg. ‘05, ek. 56 þús. 37“ 
breyttur. Uppl. í s. 860 0002.

Skoda Oktavia 1.6 bsk., árgerð 1999, 
5 dyra, ekinn 103 þ.km, ný vetrardekk 
- búið að skipta um tímareim. Gott 
eintak. Verð 450.000. Uppl. í síma 895 
5577.

Renault Sénic 1998, ek. 165 þús.
km, vetrardekk. Huggulegur bíll. Verð 
250.000. Uppl. í síma 895 5577.

Honda Shuttle 2.3L, árg. ‘00, ek. 143 
þús. 7 manna, ssk., topplúga, skoð. ‘09. 
V. 890 þús. Góður bíll. S. 663 0710.

Hyundai H 1 (Starex) , 7manna diesel, 
árg. ‘06, ek. 53.000 km. Aukadekk á 
felgum, dráttarkrókur. Verð 3.100 þús. 
Uppl. í s. 868 8021.

Fyrsti Gjaldagi í MAÍ
Mmc Lancer. Árg. 06/’04. Ek. 42 þ. Sk. 
09, 1600 vél. Ssk., Abs, álfelgur + vdekk, 
100% lán. s. 661 8185.

Fyrsti Gjaldagi í mai
Mmc Grandis. Árg. 11/’05. Ek. 27 þ. ssk. 
Sk. 09, 7 manna, álfelgur + vdekk, Cd, 
100% lán. S. 661 8185.

Diesel Station
Ford Mondeo Ghia. Árg. 09/’05, Ek.56 
þ., ssk., 2.0 L vél, Abs, Cd, álfelg, sk. 09, 
100% lán. S.: 897 2425.

Gullfallegur og vel búinn.
Toyota Rav4 Vx. Árg. ‘07. Ek.19 þ., ssk., 
Cd, Ac, Airbag, kúla, Cruise, ásett 3590 
þ.. S. 661 8197.

Suzuki Grand Vitara 11/’05. Ek. 68 þ. 
Ssk. Leður, hiti í sætum, rafm. í rúðum 
CD, Toppbíll. ÁsettV. 2.1 mil. Tilboð 60 þ. 
út. Áhv. 1.6 mil. S. 691 9374.

 0-250 þús.

Toyota Corolla árg. ‘97, ek. 96 þ. Löskuð 
eftir árekstur. V. 60 þús. S. 861 7153.

VW Golf árg ‘96 ek. 132 þús. Góður 
bíll, ný heilsársdekk, v. 160 þús. Uppl 
í s. 691 9374.

 250-499 þús.

Nissan Almera luxury 1800 vél 25.09.’01. 
Verð 390 þ. Uppl. í s. 863 7779.

 500-999 þús.

Nissan almera 03 gylltur, bsk,ekinn 
94þúsund fæst á yfirtöku á láni sem er 
750 þúsund. uppl 8653229

 1-2 milljónir

Mitsubishi Outlander 10/2003 ek. 82 
þ. Bsk. Verð 1.400 þús. Áhvílandi lán. 
S. 820 7515.

 2 milljónir +

Land Cr. 120VX 08/’05 ek. 52 þús. Fjöldi 
aukahluta. Verð 5,2 millj. S. 896 6989.

 Bílar óskast

Námsmaður óskar eftir vænum bíl á 
bilinu 0-100 þús. S. 846 3214.

Vantar bílskúr fyrir slikk, skoða allt, hvar 
sem er í kringum Rvk. S. 848 4779.

 Jeppar

Nissan Terrano 2.7 turbo disel 11-1998 
sjálfskiptur ek. 149þ.km 7 manna topp-
lúga Verð 890.000,- lán 380.000,- 19 
þús. per. mán. Uppl. í s. 895 5577

Ford Ranger árg. ‘87, ný 44“. Skr. Bronco 
‘74 = engin gj. Sk. ‘08. Læstur framan 
og aftan, gormar allan hringinn, stýr-
istjakkur. 305 TPI mótor, auka tankur 
ofl. Tilb. á fjöll. V. 580 þ. Engin skipti. 
S. 860 5100.

 Mótorhjól

 Vélsleðar

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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Gunnar Guðmundsson hefur ræktað 
Border Collie-hunda um nokkurra ára 
skeið og stendur ásamt öðrum fyrir 
fjárhundanámskeiði næstu helgi.

„Þetta er tveggja daga námskeið, fyrir þá 
sem eru komnir lengra af stað. Við erum að 
fá Colin Gordon, einn nafntogaðasta mann í 
bransanum, til að leiðbeina okkur sérstaklega 
með áframhald á keppnishundunum okkar,“ 
segir Gunnar Guðmundsson hundaræktandi 
um fjárhundanámskeið sem fer fram um 
næstu helgi í Söðulsholti á Snæfellsnesi.

Gunnar hefur verið hvatamaður fyrir því 
að fá erlenda fjárhundaþjálfara til landsins 

og fengist við hundarækt um nokkurra ára 
skeið. „Já, ætli ég sé ekki eini áhugamað-
urinn á landinu sem tekur þátt í fjárhunda-
keppnum en á engar kindur,“ segir Gunnar, 
sem á tvær Border Collie-tíkur, Kotru og 
Týru, sem er nýbúin að gjóta átta hvolpum, 
en tveir misfórust og eftir eru sex. Hvolp-
arnir eru undan innfluttum, fulltömdum 
keppnis hundi, en þeim hefur fjölgað hér-
lendis.

Gunnar segir Border Collie og skyldar 
tegundir henta einna best til smölunar, þótt 
aðrar eins og íslenski hundurinn komi líka 
vel til greina. „Border Collie er skemmti-
legur og greindur hundur sem auðvelt er 
að temja, kenna fínu hreyfingarnar og stilla 

hann af í góðri fjarlægð. Hann er sterkast-
ur í að sækja fé og er áhugasamur um vinn-
una. Svo hefur hann einn kost umfram aðra 
hunda, sem er þetta einstaka þjónustueðli 
við manninn,“ segir Gunnar og bætir við að 
fólk megi þó ekki láta orku hundsins vaxa 
sér í augum, hún rjátli af honum við þjálfun.

Að mörgu þarf að huga við þjálfunina, því 
ef ekki er haldið rétt á spöðunum er hætt við 
því að hundurinn bíti kindurnar. Gunnar seg-
ist vita til þess að fella hafi þurft hunda sem 
réðust á kindur af því að þjálfunin var ekki 
nógu góð. Hann segir líka mikilvægt að menn 
venji kindurnar við smalahunda og kenni 
þeim að víkja fyrir þeim án þess að hund-
arnir þurfi að sýna þeim hörku. Því miður sé 
það alltof sjaldgæft að menn hugsi út í það 
en slíkt geti endað með ósköpum. Þannig séu 
dæmi um að kindur hafi hreinlega stangað 
hunda fram af klettum og drepið.

Árlega fara fram nokkrar keppnir þar sem 
eigendum smalahunda gefst færi á að sýna 

fimi dýranna, en 22 hundar tóku þátt á síð-
asta landsmóti og fer fjölgandi. Næsta mót 
fer fram í ágúst sem er ákveðin nýbreytni 
þar sem mótið og aðrar keppnir fara yfirleitt 
fram eftir smölun. „Ástæðan er sú að hópur-
inn sem tekur þátt er svo dreifður um land 
allt. Þannig að það er alltaf erfitt að koma 
sér saman og finna vettvang. Svo eru menn 
með kindur heima hjá sér, sem þarf að huga 
að,“ útskýrir Gunnar og bætir við að draum-
urinn sé að fjölga keppnum einhvern tím-
ann í framtíðinni, svo hægt sé að halda þær 
hverja helgi eins og erlendis.

Gunnar hvetur áhugasama að mæta á 
fyrirhugað námskeið. Því miður sé orðið 
fullt á það en alltaf hægt að fylgjast með úr 
áhorfendastúku. „Svo er þetta tækifæri fyrir 
byrjendur að fá góð ráð,“ segir hann. „Menn 
geta líka haft samband við mig með því að 
senda póst á sveipur@hive.is eða tekið þátt í 
spjalli á www.123.is/smali. Svo heldur félag-
ið úti síðu á sfi.vefurinn.is.“  - rve

Mikilvægt er að venja hunda og kindur hvert við 
annað því annars getur illa farið.

Hér sést hvar Týra hefur synt í ísköldu vatninu í 
Jökulsárlóni upp á ís. MYND/GUNNAR GUÐMUNDSSON

Greindir 
vinnuþjarkar

Heimasæturnar Arna Margrét og Inga Sóley með hundana. Kotra liggur á gólfinu en Týra er með hvolpana 
uppi í sófa.

Hérna sést tíkin Týra með afkvæmin.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það kemur sér vel fyrir Líf 
Kjartansdóttur að vinna í 
gæludýrabúð en hundarnir 
hennar tveir éta 45 kíló af 
þurrfóðri á mánuði.

Diego og Paris eru hreinræktað-
ir Dogue De Bordeaux en einung-
is 24 hundar þeirrar tegundar eru 
til hér á landi. Líf Kjartansdóttir 
hefur átt tíkina Paris í eitt ár en 
hundinn Diego í tvö ár eða frá því 
að hann fæddist. Þau eru systkini 
úr fyrsta goti Dogue De Bordeaux 
hundakynsins hér á landi.

Diego er 60 kíló og Paris 45 
kíló og hafa náð fullri þyngd en 
munu halda áfram að breikka og 
stækka til þriggja ára aldurs. Þau 
éta 45 kíló af þurrfóðri á mánuði.

„Þetta er svolítð dýrt en ég 
fæ gott verð því ég vinn hérna í 
dýrabúðinni,“ útskýrir Líf sem 
tekur hundana með sér í vinnuna 
á hverjum degi. „Þau eru bara 
eins og heima hjá sér hérna í búð-
inni, liggja, sofa og borða. Ég 
hreyfi þau annaðhvort fyrir eða 
eftir vinnu og þau elska snjóinn 
og finnst gaman að synda. Ég fer 
með þau á Rauðavatn eða Elliða-
vatn eða bara eitthvert upp á fjöll 
og sleppi þeim. Þau eru oftast góð 
í taumi líka, nema ef þau sjá kött 
þá rjúka þau af stað og þá fylgi ég 
bara með í gegnum runna eins og 
flagg á eftir þeim.“

Líf er mikil dýramanneskja og 
á hverjum jólum setti hún gælu-
dýr á jólagjafalistann sinn og tók 
sérstaklega fram að það ættu að 

vera lifandi dýr svo hún fengi 
ekki einhvern tuskubangsa í 
pakkann. Hún fékk stundum ósk 
sína uppfyllta og rifjar upp að 
hafa fengið kött ein jólin. 

„Við systkinin fórum nú hálf-
illa með hann án þess að fatta 
það, settum hann í dúkkuvagn-
inn og í poka á öxlina og þóttumst 
vera að flytja að heiman. Hann 
varð á endanum bældur og var 
látinn fara. Svo fékk ég fiska líka 
en þeir dóu líka smátt og smátt. 
Svo átti ég líka hest og fór mikið 
á hestbak sem krakki.“

Líf segir Diego og Paris koma 
vel saman og þau hlýði yfirleitt 
þótt þau geti verið mjög þrjósk. 
„Þau hlýða alltaf fyrir rest en 
eru oft að spekúlera hvað þau 
fái fyrir og eru alls ekki heimsk. 

Ef þau fá ekki það sem þau vilja 
geta þau starað á mig klukkutím-
um saman með fýlusvip,“ útskýr-
ir Líf og segir að ef þeim hafi ein-
hvern tímann verið leyft að fara 

upp í rúm þá fari þau þangað 
aftur og aftur og þykjast sofna. 
„Stundum eru þau líka búin að 
taka af mér sófann og ég enda á 
stofuborðinu.“ - rt

Húsbóndahollir og þrjóskir

Líf með hundana sína tvo, Diego og Paris. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Boxertíkin Emma hefur varla 
sleppt úr degi í vinnunni í tíu 
ár. Nú hefur hún þó minnkað 
við sig og vinnur aðeins 
hálfan daginn.

„Ég eignaðist hana Emmu í gegn-
um vinkonu mína,“ útskýrir Sigur-
jón Fjeldsted trésmiður það hvern-
ig boxertíkin Emma varð hluti 
af fjölskyldu hans fyrir rúmum 
tíu árum. „Ég átti annan hund af 
labradorkyni sem veiktist mikið 
þegar hann var ungur. Ég ákvað 
því að söðla alveg um og vinkona 
mín reddaði mér þessum boxer-
hvolpi,“ segir Sigurjón en Emma er 
aðeins ein af níu hvítum boxerum á 
landinu og sú fyrsta sem fæddist á 
Íslandi. „Þegar við frúin sáum hana 
var nafnið komið,“ segir Sigurjón 
og bætir við þeirri skemmtilegu 
staðreynd að þrír af þessum níu 
hvítum boxerhundum heiti einmitt 
Emma. 

„Hún þótti auðvitað mjög spes 
til að byrja með og fólk átti það til 
að banka upp á heima hjá manni og 
biðja um að fá að sjá hvíta boxer-
inn,“ segir Sigurjón. Hann segir 
að hvítu hundarnir séu gjarnir á 
að fæðast blindir og heyrnarlausir 
en það sé þó allt í lagi með Emmu 
sem fæddist með eitt blátt auga og 
annað brúnt. Brúna augað missti 
hún þó ekki alls fyrir löngu þegar 
hún greindist með krabbamein 
í því. Sigurjón segir það þó hafa 

ótrúlega lítil áhrif á líf hennar að 
vera eineygð.

Sigurjón er beðinn að lýsa skap-
gerð Emmu: „Emma er yndisleg-
ur hundur, hún þarf ekki að vera 
í ól enda eltir hún mann og maður 
getur skilið hana eftir fyrir utan 
búð. Svo getur hún verið í krakka-
hóp og maður þarf ekki að hafa 
neinar áhyggjur. En það er kannski 
lýsandi einkenni fyrir boxerinn að 
vera haldinn slíkri stóískri ró,“ segir 
Sigurjón en játar því þó að sumir séu 
hræddir við útlit boxersins enda hafi 
tegundin upphaflega verið hugsuð 
sem varðdýr. „Hún er samt voðalega 
blíð og góð og um leið og fólk kynn-
ist henni sér það hvað hún er yndis-
leg þótt hún sé kannski ófríð upp að 
vissu marki,“ segir hann glettinn. 

Nú er farið að síga á seinni hluta 
ævi Emmu. Hún er á ellefta ári en 
yfirleitt er talað um að hundar af 
þessu kyni verði um átta til tíu ára. 
„Allur sá tími sem við fáum með 
henni héðan í frá er bara bónus,“ 
segir Sigurjón en Emma hefur fylgt 
honum til vinnu á hverjum degi í 
þessi tíu ár. „Hún hefur kannski 
misst úr einn eða tvo daga öll þessi 
ár en núna er hún bara farin að 
vinna hálfan daginn,“ segir Sigurjón 
sem fer heim með Emmu í hádeginu 
þar sem hún sefur í körfunni sinni 
þangað til dóttir Sigurjóns kemur 
heim. „Ef ég fer ekki heim í hádeg-
inu er hún orðin verulega pirruð út 
í mann upp úr tvö,“ útskýrir Sigur-
jón kíminn.  - sg

Farin að vinna aðeins hálfan daginn

Emma fæddist með eitt blátt auga og annað brúnt. Það brúna missti hún vegna krabbameins en Sigurjón segir það lítið há 
henni að vera eineygð.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Falleg hundarúm í miklu úrvali.

Dýrabær
Smáralind og Hlíðasmára 9,

www.dyrabaer.is



Lang mesta úrvalið og bestu verðin!

Dýralíf   •    Stórhöfða 15   •   Sími: 567-7477   •   Dyralif.is

30% afsláttur
af öllum fi skabúrum 
og fi skavörum. 

30% afsláttur 
af öllum nagbeinum. 

     Frábær tilboð út þessa viku
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Hamstrategundum hefur 
fjölgað á Íslandi. Það er af 
sem áður var þegar ein-
göngu fengust gullhamstrar 

og nú er hægt að nálgast 
frændur þeirra frá Rússlandi 
og Kína. Hér eru myndir af 
þessum þremur tegundum 

sem þykja hafa gefið hvað 
besta raun og útlistun á 
útliti þeirra og helstu eigin-
leikum. 

Heitir hamstrar

Kínverskur dverghamstur. Gráir og brúngráir hamstrar 
sem þykja minna á mýs þótt langt skott vanti og skrokk-
urinn sé lengri og grennri. Eru ljúfir, meðfærilegir og bíta 
nánast aldrei. Finnst gaman að leika sér í höndum mann-
fólks og vefja sig um fingurna eins og mýs gera. Henta 
ekki vel saman nema um par sé að ræða. Eru lyktarlausir 
líkt og rússnesku dvergarnir og vilja hafa snyrtilegt í 
kringum sig. Líftími er tvö til þrjú ár. Hamsturinn kostar 
2.500 krónur.

Rússneskur dverghamstur í höndum starfsmanns Dýraríkisins. Litlir og ýmist gráir 
með svartar rendur á bakinu, ljósgráir með dökkgráar rendur eða kremaðir á litinn. 
Þeir fást líka hvítir en þá er yfirleitt eitthvað grátt í feldinum. Henta ekki í sam-
búð með öðrum nema um par sé að ræða. Eru „grimmari“ og gjarnari á að bíta en 
gullhamstrar þótt það sé alls ekki algilt. Yfirleitt bíta þeir þó af ástæðu; finna mat af 
höndum viðkomandi eða eru hræddir. Eignast færri afkvæmi en stærri dýrin, á bilinu 
fimm til sex unga. Líftími er um það bil tvö ár. Hamsturinn kostar 2.500 krónur.

Gullhamstur er sá sem flestir Íslendingar þekkja, er frá Síberíu 
og fæst í ýmsum litaafbrigðum; algengast er brúnt og hvítt, 
ljósbrúnt og hvítt og loks kremað. Þessi tegund er bæði til loðin 
og snögghærð. Sérstakt sag þarf undir loðnu gerðina, gróft sag en 
ekki spæni, sem hættir til að festast í feldinum. Ef það gerist þarf 
að greiða feldinum, þar sem hann á til að flækjast. Líftími þessarar 
blíðu og lyktarlitlu tegundar er á bilinu tvö til fjögur ár. Henta vel 
bæði stakir eða þá tvö systkini af sama kyni í búri. Hamsturinn 
kostar 900 krónur snögghærður og síðhærður 1.400 krónur.
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Gerðu vel við
     hundinn þinn!

Gott vöruúrval   -   Hágæða hunda- og kattafóður!

Lynghálsi 3    Sími: 540 1125
Lónsbakka, Akureyri     Sími: 540 1150

www.lifland.is







SMÁAUGLÝSINGAR

Til sölu Yamaha V - max 2001. Ek. 3 
þ. mílur. Nýlegt belti, nýyfirfarinn hjá 
Motorsport. Verð 280 þ. Uppl. í s. 897 
9900.

 Kerrur

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

Árg. 2007,nýskoðuð,Verð 1290 þús.L-
5m, B-2.03m, 2.1m. Hliðarhurð, vængja-
hurðir að aftan. 15“ dekk. Handbremsa, 
hleðslujafnari á bremsukerfi. Þyngd 
1300 kg. Sjá www.motorhjol.net Uppl. 
í s 824 6600.

 Fellihýsi

Óska eftir fellihýsi á kr. 250-500 þús 
stgr. Uppl. í s. 896 6614.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Bátar

 Bílaþjónusta

 Aukahlutir í bíla

Michelin XM+S 260, stærð 185/80 R14. 
Grill af MB 230, 4 hjólkoppar. Uppl. í s. 
862 0508.

 Hjólbarðar

Ágæt sumardekk á 19“ felgum undir 
Discovery til sölu á hagstæðu verði. 
Uppl. í s. 821 2171.

2 stk. naglad. 155R13 á 4 þ. 2 stk. 
155/70 13“ á 4 þ. 2 stk. 185/70 13“ á 4 
þ. 2 stk. 165R13 á 4 þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

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 

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Bílapartar og þjónusta. 
Dalshrauni 20
 S. 555 3560

Eigum varahluti í flestar tegundir bif-
reiða. Sérhæfum okkur í Subaru Nissan 
og Toyota.

Óska eftir kaupa VM dieselvél sem 
passar í Cherokee 1994. Upplýsingar í 
síma 5650968 eftir kl. 19:00 á kvöldin

 Viðgerðir

Bílaverkstæðið Skúffan.
Allar almennar bílaviðgerðir. Fljót og 
góð þjónusta. Smiðjuvegur 11e, 200 
Kóp. S. 564 1420.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér regluleg þrif í fyrirtækjum 
og einnig flutningsþrif. Ástu-Svæði . S. 
848 7367.

Tek að mér þrif í heimahúsum. S. 894 
0947, Ewelina

Tökum að okkur þrif í heimahús-
um, stigagöngum o.fl. Vinnum vel. 
Vinsamlegast hafið samband í síma 
824 1288.

 Garðyrkja

Vetur, sumar, vor og haust. Vanir 
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

 Bókhald

Bókhaldsþjónusta og 
launaútreikningar

Vönduð, sveigjanleg, og hag-
kvæm heildarlausn.

Frekari upplýsingar í síma 661 
7809.

Viðurkenndur bókari.

 Málarar

25% afsláttur af allri 
málningar-og spörslunar-

vinnu.
tilboð eða tímavinna, fagleg vinnubrögð 
og margra ára reynsla. Uppl. í s. 849 
7699.

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Verkmúr ehf.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Flísalagnir, flotgólf, almennt múrverk, 
húsaviðgerðir. S. 699 1434.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 699 6069.

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

Trégaur ehf
Á að setja upp innréttingar fyrir páska? 
Setjum upp innréttingar og parket. 
Tökum líka niður innréttingar, vanir 
Íslenskir smiðir. Atli, sími 898 6248.

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl.í s. 894 0031.

 Stífluþjónusta

Tökum að okkur pípulagningar, góð 
þjónusta alla daga vikunnar. S. 844 
6447.

 Tölvur

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s. 
616 6469.
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 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Spákona
Spákona spáir í spil, ræð drauma, gef 
góð ráð. Tímap. í s. 891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

Lögg. rafverktaki getur bætt við sig 
verkefnum. Nýlagnir, breytingar og sum-
arbústaðir (teikningar). Tilboð ef óskað 
er. S. 693 7141.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Rýmingarsala. Verslunin hættir! Bónus 
húsið út á nesi verður rifið bráðlega. 
Komið og gerið góð kaup á eftirprent-
unum, ljósmyndum, málverkum og 
myndum í römmum. Fallegar myndir 
fyrir heimilið. Allt á að seljast! Allt 
að 90% afsláttur. Verslunin Hjá Hirti, 
Suðurströnd 2, Seltjarnarnesi. www.
hjahirti.com

Seleco 32“ í toppstandi til sölu. Uppl. í 
s. 821 6330.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Eldavél á 5þ. 28“ tv á 10þ. Nýr 
Eldavélaháfur á 10þ. Þurrkari á 10þ. 
Ný eldhúsvifta á 5þ. Flúorljós á 2þ. 14“ 
TV á 3þ. Þvottavél á 10þ. Frystikista 
á 10þ. Bíla CD á 5þ. Bíla hátalarar á 
5þ. Glerborð á 5 þ. Glerskápur á 3þ. 
Uppþvottavél á 10 þ. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa Pylsuvagn/matvagn 
lítinn eða stóran. Á góðu verði. Uppl. í s. 
894 5653, Gústaf.

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur, 
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Mikið úrval af nýjum og notuðum harm-
onikkum á frábæru verði! www.4you.is 
Eddufelli 2 s. 564 2030

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Verslun

 Til bygginga

Mótaborð 3000-2500x500x21mm á 
1.545 kr/m2, m/VSK. Einnig mótatimb-
ur 1x6 og 2x4 óheflað. Uppl. í s: 840-
7273 hjá Halldóri og á ulfurinn.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Lr-kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 kg 
á 6 mánuðum. www.dietkur.is Dóra 
869 2024.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 844 
9083.

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S: 435-1260

 Þjónusta

Tattoo opnunartilboð!
101 Skjöldur. Pósthússtræti 13. S. 561 
9090. www.tattoo.is

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Til sölu hvít mini púðlu stelpa einn-
ig hvít og svört partý púðlu stelpa. 
Yndislegir og blíðir smáhundar v. 80 
þús. Uppl. í s. 478 2113.

Til sölu Chihuahua hvolpar rakki og tík 
með ættbók. verð 100.000 stk. Uppl. í 
s. 660 9596.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

 Hestamennska

Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar 
Uppl. í s. 616 1569.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í litlu fjölbýli á besta stað 
í Rimaherfi til leigu fyrir reyklaust og 
reglusamt fólk. Upplýsingar í síma 869 
2487 og 863 7133 eftir kl. 15.00.

Óska eftir meðleigjanda strax í 3 herb. 
íbúð í 101 Rvk. Allt fylgir. Ókeypis ADSL. 
V. 70 þús. Uppl. í s. 662 4285.

Til leigu 3ja herb. íbúð á svæði 108. 
Uppl. gefur Gunnar í s. 694 3601 e. 
kl. 17.

Óska eftir meðleigjanda í íbúð í Hfj. 
Uppl. í s. 865 8293, Lisa. Looking for 
a flatmate to rent an apartment with 
in Hfj.

90 fm 3 herbergja íbúð með húsgögn-
um til leigu í 3 mán í senn eða hugsan-
lega lengri tíma, eingöngu reglusamir 
koma til greina, leiguverð 140 þús. á 
mán. Uppl í s. 861 6060.

Húsnæði í Köben til leigu.
Til leigu er húsnæði í Kaupmannahöfn, 
20 fm herbergi í kjallara sér inngangur, 
bað og eldunaraðstaða. Húsnæðinu 
fylgir vinna við þrif á húsi. Laust nú 
þegar. Upplýsingar hjá Hörpu 822 3890 
eða harpa@surprizetravel.is

Til leigu 45 fm studíóíbúð í 101. Íbúðin 
er laus. Leiga kr.80 þús. + trygging uppl. 
í s. 899 4729.

Viltu búa í snotru fullbúnu kjallaraher-
bergi með privat wc/sturtu? Að auki 
aðgangur að fullbúnu eldhúsi, þvotta 
og þurrk aðstöðu í húsinu. Allt nýupp-
gert. Í fallegu umhverfi við Sogaveg. Sjá 
heimasíðu www.mmedia.is/tilleigu og 
jafnframt leigulistinn.is Sími 892 0844.

 Húsnæði óskast

Ungt par sem á von á barni óskar eftir 
íbúð til leigu fram í september, helst í 
Grafarvogi. Skilvísum greiðslum heitið. 
S. 899 5251.

Reyklaus kvk. óskar eftir íbúð strax. Get 
tekið að mér þrif. Uppl. í s. 865 9890.

 Sumarbústaðir

Óska eftir sumarbústaðalóð í skiptum 
fyrir Ford Pickup 150 árg. ‘05 + pen. 
Uppl. í s. 820 7065.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kornið Hrísateig
Óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu. 
Vinnutími 07-13. Góð laun í boði. Uppl. 
í s. 864 1593, Ella.

Kornið auglýsir
Kornið Bíldshöfða óskar eftir eldri 
konum til starfa í afgreiðslu. Vinnutími 
frá 8-17. Góð laun í boði. Uppl. í s. 864 
1593 Ella.

Kornið Borgartúni.
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu frá kl. 
5:30-13:30. Góð laun í boði. Uppl. í s. 
864 1593, Ella.

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir glaðlegu og bros-

hýru starfsfólki í sal í kvöld- og 
helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is
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Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða starfsfólkí 
fullt starf, um er að ræða 15 
vaktir í mánuði. Aukavinna í 

boði ef vill.
Upplýsingar í síma 822 8840 
og einnig inn á www.nings.is

Veitingahús
Íslenskumælandi starfsfólk ósk-

ast. Æskilegur aldur 30+.
Upplýsingar í síma 894 0292.

ÞJÓNUSTA VIÐ ELDRI 
BORGARA

Vilt þú koma í vinnu þar sem 
liðsandi er góður og vinnuað-

staða frábær? 

Leitum að áhugasömum starfs-
manni til þess að vinna vakta-
vinnu í Félagsmiðstöðinni að 

Norðurbrún 1. 

Í Norðurbrún eru 60 leiguíbúðir 
og stendur íbúum til boða 

margs konar stuðningsþjónusta 
alla daga vikunnar. 

Um hlutastarf er að ræða, en 
einnig kemur til greina fullt 

starf. Viðkomandi þarf að geta 
talað íslensku, vera þjónustu-
lundaður og hafa áhuga á því 

að vinna með fólki.
Nánari upplýsingar veitir 
Sigríður í síma 568-6960

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf: dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Lipurtá snyrtistofa í Hafnarfirði óskar 
eftir snyrtifræðing og/eða naglafræðing 
í fullt starf og hlutastarf. Áhugasamar 
sendi póst á halla@lipurta.is

Vélstjóra vantar á ísfisktogara. Uppl. í 
símum 899 0830 og 896 3939.

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir 

starfsfólki í sal og útkeyrslu. 
Um er að ræða bæði dag, kvöld 

og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 844 6292, 

Eva, milli kl. 10- 14 eða sendið 
umsókn á eva@hroi.is

Starfskraft vantar í afgreiðslu um kvöld 
og helgar. Ekki yngri en 18 ára. Pizza 
King. S. 864 7318.

Traust fyrirtæki óskar eftir reglusöm-
um starfsmanni í ýmiss lagerstörf. 
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálf-
stætt og vera reyklaus. Upplysingar um 
aldur, fyrri störf, meðmæli og mynd 
sendist til augl. deildar Fréttablaðsins á 
smaar@frett.is merkt „lager 10“.

Traust fyrirtæki óskar eftir reglusömum 
starfsmanni í sölustarf. Viðkomandi þar 
að hafa metnað, góða samskiptahæfi-
leika og geta unnið sjálfstætt. Uppl. Um 
aldur, fyrri störf, meðmæli og mynd 
sendist til augl.deildar Fréttablaðsins á 
smaar@frett.is merkt „sölustarf“.

Vélavörð og háseta vantar á tæplega 
200 tonna neta og dragnótarbát. Einnig 
vantar matsvein á 80 tonna netabát. 
Báðir eru gerðir út frá Suðurnesjum. 
Uppl. í s. 892 5522.

Málameitari getur bætt við sig verkefn-
um. Uppl. í s. 844 1173.

Járnsmíði
Óskum eftir dulegum og samvisku-
sömum mönnum vönum járnsmíði. 
Upplýsingar í síma 692 8091.

Snyrtifræðingur
Snyrtifræðingur eða nemi óskast til 
starfa. WWW.HENDUR.IS

Næturvinna
Starfsmaður óskast í næturvinnu. WWW.
HENDUR.IS

Safnanir
Íþróttafélög, félagasamtök og aðrir stórir 
hópar. Vantar fólk til skamms tíma í 
talningu. WWW.HENDUR.IS

Bílstjóri
Bílstjóri óskast til starfa við útkeyrslu 
nú þegar, aldurstakmark 20 ár. Nánari 
uppl. í s. 699 1705, Gæðafæði ehf.

 Atvinna óskast

Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Uppl. í S. 866 3175.

Óska eftir vinnu við innkaup í Asiu. 
Hef búið í 8 ár í Thailandi og starfað 
við útflutning þaðan. Hef mjög góða 
reynslu af bæði kína og Thailandi 
bæði sérvöru og matvöru til íslands 
og fleiri landa. Hef starfað með helstu 
fyrirtækjum í þessum geirum á íslandi. 
Áhugasamir sendið email á bragival@
gmail.com

2 smiðir geta bætt við sig verkefnum, 
stórum og litlum. S. 844 0615 Isabella.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn 
o.fl. S. 845 7158.

Vantar starfsfólk?
Hendur.is er nýr vefur sem aðstoðar 
fyrirtæki við að finna rétta starfsfólkið. 
Ef auglýsingin skilar ekki árangri færðu 
hana frítt. WWW.HENDUR.IS

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

„Silfurrefurinn“ Jóhannes Örn 
Jóhannesson(öðru nafni Mone) starfs-
maður Raftækjalagersins verður fertug-
ur í dag 5. feb

Stjórn SKOTREYNAR boðar til aðal-
fundar miðvikudaginn 27. febrúar í 
félagsheimilinu Álfsnesi kl. 20. Dagskrá: 
Hefðbundin aðalfundarstörf.

STÝRIMAÐUR 
Stýrimann vantar á ísfi sktogara. 

Uppl. í símum 8990830 og 8963939

www.remax.is/skeifan

Faxafeni 8

108 Reykjavík

Sími 412 3400

Hótel eða íbúðarhótel
Okkur hefur verið falið að leita að 
gistiheimili, hóteli eða íbúðarhóteli til 
sölu eða leigu fyrir trausta aðila. 

Nánari upplýsingar veitir Elísabet 
lögg. fasteignasali í síma 412 3400 

eða elisabet@remax.is.

Fr
u

m
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u
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HOLTASMÁRI 1 - LEIGA - 1. OG 8. HÆÐ

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sími: 588 9090
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Um er að ræða hluta jarðhæðar sem er mjög gott verslunarrými á jarðhæð og 8. hæð hússins. Á
8. hæð er stór matsalur, vinnusalir, fundarsalur, o.fl. Hæðin gæti einnig hentað sem skrifstofur.
Mjög stórar svalir eru á 8. hæðinni en á öðrum hæðum eru einnig góðar svalir. Á jarðhæð er gott
verslunarrými. Fjöldi bílastæða er við húsið, m.a. í bílageymslu. HHúsnæðið er laust.

Nánari upplýsingar veitir Hákon Jónsson fasteignasali.

ATVINNA

FASTEIGNIR

TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Leikskólinn Sólborg á Ísafirði 
fagnaði tíu ára afmæli á föstu-
dag. Í tilefni dagsins var boðið til 
veislu í leikskólanum þar sem ým-
islegt var gert til hátíðabrigða.

Skólinn fékk margar góðar 
gjafir og að því er fram kemur 
í fréttum á landsmálavefnum 
Skutli vakti indjánatjald sem 
Þorsteinn Þráinsson færði leik-
skólanum fyrir hönd Fjarðanets 

mesta hrifningu. Í afmælinu söng 
Sólborgarkórinn skemmtileg af-
mælislög með textum eftir Hildi 
Jósepsdóttur leikskólakennara 
og boðið var upp á glæsilega af-
mælistertu.  

Leikskólinn Sólborg starfar eftir 
ítalskri uppeldistefnu sem kennd 
er við borgina Reggio Emilio. Í 
henni er lögð megináhersla á sköp-
un, tjáningu og gagnrýna hugsun.  

Sólborg á Ísafirði 
fagnar 10 ára afmæli

AFMÆLISSKEMMTUN FYRIR VESTAN Börnin á leikskólanum Sólborg á Ísafirði fögn-
uðu tíu ára afmæli á föstudag. 

Næsta laugardag, 9. febrúar 
næstkomandi, verða fjörutíu 
nemendur brautskráðir frá Há-
skólanum á Bifröst. Frá félagsvís-
indadeild útskrifast fjórir nem-
endur með BA-gráðu í heimspeki, 
hagfræði og stjórnmálafræði og 
einn með MA-gráðu í menningar-
stjórnun. Frá lagadeild útskrif-
ast fimmtán nemendur með BS-
gráðu í viðskiptalögfræði og sjö 
með ML-gráðu og frá viðskipta-
deild útskrifast átta nemendur 
með BS-gráðu í viðskiptafræði 
og fimm með MS-gráðu, að því er 
fram kemur í fréttatilkynningu 
frá skólanum. 

Tónlistarskóli Borgarfjarðar 
annast tónlistarflutning við at-
höfnina og  verða verðlaun veitt 
fyrir góðan námsárangur. Dr. 
Ágúst Einarsson rektor flytur 
hátíðarræðu.

Nemendur Háskólans á Bifröst 
eru nú um 1.100 talsins að því er 
fram kemur í fréttatilkynningu 
frá skólanum. Þar segir einn-
ig frá nýjum námsbrautum en í 
janúar síðastliðnum hófst kennsla 

í meistaranámi í stjórnun heil-
brigðisþjónustu í viðskiptadeild. 
Alls eru námsbrautir í meist-
aranámi við skólann sjö talsins. 
Næsta haust hefst síðan kennsla 
í viðskiptafræði til BS-prófs sem 
öll fer fram á ensku og er þar 
jafnframt um nýja námsleið að 
ræða. Allar nánari upplýsingar er 
að finna á: www.bifrost.is

Útskrift og nýjar 
námsbrautir 

NÝJAR NÁMSBRAUTIR Kennsla í meist-
aranámi í stjórnun heilbrigðisþjónustu 
í viðskiptadeild hófst á Bifröst í janúar. 
Frá haustinu hefst síðan BS-nám í við-
skiptafræði á ensku.

Flugfélagið Ernir bætir við flugi á 
Höfn frá og með 19. febrúar næst-
komandi. Frá því að Ernir tók 
við flugi á Höfn hefur farþega-
straumur aukist mikið að því er 
fram kemur í fréttatilkynningu frá 
félaginu. 

Vegna þessarar aukningar hefur 
verið tekin sú ákvörðun að bæta við 

flugi á þriðjudögum, en ekki hefur 
verið flogið áður þá daga. Um er að 
ræða hádegisflug á þriðjudögum 
yfir veturinn og síðan verður flogið 
að morgni og á kvöldin yfir sumar-
ið. Þessar breytingar taka í gildi 19. 
febrúar og verður þá flogið hvern 
einasta virka dag og á sunnudögum 
til Hafnar í Hornafirði.

Fleiri flugferðir á Höfn
AUKINN FARÞEGASTRAUMUR Tíðari flugferðir til Hafnar í Hornafirði hefjast innan 
skamms. Ferðunum fjölgar enn frekar í sumar.

EKKI VERA SÚR
Eru tennurnar í sýrubaði oft á dag? 
Sýran í sykruðum og sykurlausum gos-
drykkjum getur eytt glerungi tannanna 
– og hann kemur aldrei aftur.

Drekktu vatn – líka kolsýrt vatn!

Launa mið ar  og verk taka mið ar 

Bif reiða hlunn inda mið ar 

Hluta fjár mið ar 

Launa fram tal 

Skýrsla  um við skipti  með hluta bréf 

Ýmis lán  til ein stakl inga 

Stofn sjóð smið ar 

Tak mörk uð skatt skylda  - greiðslu yf ir lit 

Greiðslu mið ar –  leiga  eða  afnot 

Hluta bréfa kaup  skv. kaup rétt ar samn ingi 

Nánari upplýsingar eru á vef ríkisskattstjóra www.rsk.is

Jóna Jónsdóttir

Rima 24

112 Reykjavík

210272-2229

1.967.043

78.684

860

39.340

860

1.967.043

274.670

Við minnum á að enn er tími til 
að skila gögnum á rafrænu formi

www.skattur.is

8. febrúar
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■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

Síðastliðna viku hefur 
kötturinn Khufu verið 
í pössun á heimilinu. 
Hingað til hefur 
gæludýraeign íbú-

anna verið bundin við 
hamstur að nafni 

Brynjar og sá var 
rétt að komast í takt 

við heimilishaldið 
eftir tveggja ára dvöl þegar honum 
var vinsamlegast gert að víkja um 
stundarsakir. Enda hefði kötturinn 
að öllum líkindum reynt eftir 
fremsta megni að éta litla saklausa 
nagdýrið á meðan heimilisfólkið 
væri á bak og burt.

Þrátt fyrir að kettir séu jafn vin-
sælir fjölskylduvinir og til dæmis 
hundar eru dýrin eins ólík og svart 

og hvítt. Hundar eru til að mynda 
ekki eftirsóknarverð trúartákn. 
Þeir eru þó dýrkaðir og dáðir hjá 
hindúum í Nepal en múslimar eiga 
ekki hunda enda taldir skítug dýr. 
Því hefur hins vegar verið haldið 
fram að Múhameð spámaður hafi 
átt kött. Sá hét Muezza og var eig-
anda sínum svo kær að ef Muezza 
svaf á klæðum eiganda síns þá kaus 
Múhameð frekar að ganga nakinn 
um en að styggja ferfætlinginn. 
Ekki má gleyma kattardýrkun 
Egypta sem reistu glæsilegar graf-
ir til minningar um köttinn sinn. 

Og kettir eru ákaflega meðvitað-
ir um sérstöðu sína í gæludýra-
heiminum. Kettir ákveða hvenær á 
að leika og hvenær ekki. Hundar 
klóra í hurðina af hungri en köttur-

inn stekkur á eiganda sinn og vælir 
ef hann langar í eitthvað gómsætt. 
Hlýði maður ekki kalli kattarins þá 
heldur hann mjálmi sínu bara 
áfram og reynir að trufla mann við 
heimilisstörfin með öllum tiltæk-
um ráðum. Og það þýðir ekkert að 
segja kettinum að þegja eins og 
hundi eða sitja. 

Og þannig hefur kötturinn Khufu 
haldið heimilisfólkinu á tánum að 
undanförnu. Þrátt fyrir að klukkan 
sé fjögur að morgni þá á að leika 
með bolta eða klóra honum. Vilji 
enginn vakna þá hefur hann upp 
sína raust þar til einhver gefst upp. 
Enda er Khufu minnugur þess að 
forfeður hans voru dýrkaðir eins 
og guðir og maður abbast ekki upp 
á slíka veru.

STUÐ MILLI STRÍÐA Söngur Khufu
FREY GÍGJU GUNNARSSYNI ER GERT AÐ HNEIGJA SIG

Jább! Splunkunýtt! 
Demparar, 21 gír, 

breið dekk...

Flott! Blikkljós...
Heyrumst!

Það má vel 
nota þetta. AAAAA! 

Tölvan mín!

Pierce, þú getur ekki 
bara kippt snúrum í 

gítarinn minn úr 
tölvunni minni! Er það 

vanda-
mál?

Þá finn ég nýja fyrir þig...
Svona. 

Alveg eins 
og ný.

AAAAA! 
Músin mín!

Áfram

Má ég fá 
smáköku?

Hvert er 
töfraorðið? Ég klaga!

Ég meina, hvert er töfraorðið 
sem virkar á mig, ekki Sollu.

Nú... 
Þá er það... 

takk?

Slakaðu á, herra 
Natoli. Það 

varð bara smá 
misskilningur í 
þvottahúsinu.

Kraftmiklar ryksugur
fyrir  öll heimili

Verð frá kr.:

16.900

Miele
ryksugur
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LEIKUR

SENDU JA ROFÁ NÚMERIÐ1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, tölvueikir, DVD myndir,varningur tengdur myndinni og margt fleira!
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menning@frettabladid.is

Hádegistónleikaröð Hafnarborgar, menning-
ar- og listastofnunar Hafnarfjarðar, heldur 
áfram á nýju ári næstkomandi fimmtudag. Þá 
koma fram þau Bjarni Thor Kristinsson bassi 
og Antonía Hevesi píanóleikari og flytja fagra 
tóna fyrir áhorfendur. Efnisskrá tónleikanna er 
að þessu sinni helguð tónskáldinu Wolfgang 
Amadeus Mozart og því ljóst að flestir ættu að 
geta notið hennar. 

Bjarni Thor nam sönglistina hér heima og 
við óperudeild Tónlistarháskólans í Vín. Vorið 
1996 var Bjarni ráðinn til þriggja ára sem 
aðalbassasöngvari Þjóðaróperunnar þar í borg. 
Að því verkefni loknu sneri hann sér að lausa-
mennsku og hefur komið víða við á ferli sínum. 
Hann hefur sungið í ríkisóperunni í Berlín auk 
þess að koma fram í óperuhúsunum í Chicago, 
París, Verona, Feneyjum og Flórens svo eitt-
hvað sé nefnt. Bjarni þekkir vel til tónskálds-
ins Mozarts þar sem að hann söng hlutverk 
Osmins í margrómaðri uppfærslu Íslensku 

óperunnar á Brottnáminu úr kvennabúrinu 
haustið 2006. Hlaut Bjarni Grímuna, leiklistar-
verðlaun Íslands, fyrir frammistöðu sína.  

Antonía Hevesi er fædd í Ungverjalandi. 
Hún útskrifaðist árið 1988 úr F. Liszt Tónlist-
arakademíunni í Búdapest með meistaragráðu 
í kórstjórn og sem framhaldsskólakennari 
í söng- og hljómfræði. Antonía fluttist til 
Íslands árið 1992 og frá því í september 2001 
hefur hún verið búsett í Hafnarfirði. Antonía 
hefur haldið fjölda tónleika sem orgelleikari 
og píanómeðleikari víða um heim, en hún 
starfar nú sem meðleikari og æfingapíanisti 
við Íslensku óperuna. Að auki hefur hún verið 
listrænn stjórnandi hádegistónleikaraðar 
Hafnarborgar frá því árið 2003.   

Tónleikarnir hefjast kl. 12 og standa yfir í um 
hálfa klukkustund. Þeir eru hugsaðir sem tæki-
færi fyrir fólk í Hafnarfirði til að njóta góðrar 
tónlistar í hádegishléi. Aðgangur er ókeypis og 
öllum opinn á meðan húsrúm leyfir.  - vþ

Hádegi í Hafnarfirði

BJARNI THOR KRISTINSSON Kemur fram á 
hádegistónleikum í Hafnarborg á fimmtudag.

Tónlistarhátíðin Myrkir 
músíkdagar stendur nú sem 
hæst. Á hennar vegum fara 
fram áhugaverðir tónleik-
ar í Norræna húsinu í dag. 
Söngkonan Margrét Bóas-
dóttir og píanóleikarinn 
Daníel Þorsteinsson flytja 
lög eftir tónskáldið Jón 
Hlöðver Áskelsson við ljóð 
eftir Þorgeir Sveinbjarnar-
son, Jón Bjarman, Sverri 
Pálsson og Snorra Hjartar-
son. Ljóðin verða ekki 
aðeins sungin heldur mun 
Kristján Valur Ingólfsson 
lesa þau upp.

„Á tónleikunum verða fluttir tveir 

lagabálkar, eða söngvasveigar 
eins og ég kýs að kalla þá,“ segir 
Jón Hlöðver aðspurður um efnis-
skrá tónleikanna. „Fyrri sveigur-
inn kallast Vísur um draum, en 
hann samanstendur af tónlist sem 
ég samdi við við tólf ljóð úr ljóða-
bók Þorgeirs Sveinbjarnarsonar, 
Vísur um drauminn. Ég lenti í 
höfuðaðgerð fyrir nokkrum árum 
og átti í kjölfarið erfitt með að 
einbeita mér að lengri textum. Ég 
gat aftur á móti vel lesið ljóð og 
tók þá hálfgerðu ástfóstri við 
þessa bók Þorgeirs; ég lærði hana 
meira að segja utan að. Ég ákvað 
svo að semja lög við tólf ljóðanna 
og var þessi sveigur frumfluttur í 
Reykholti árið 2005 í tilefni af því 
að 100 ár voru þá liðin frá fæðingu 
Þorgeirs Sveinbjarnar sonar.“

Einnig verður fluttur söngva-
sveigur sem kallast Mýrarminni, 
en í honum hefur Jón Hlöðver 

samið tónlist við ljóð eftir þá Jón 
Bjarman, Sverri Pálsson og 
Snorra Hjartarson. „Faðir minn, 
Áskell Jónsson var frá bænum 
Mýri í Bárðardal, og því þótti mér 
viðeigandi að semja tónlist við 
þessi þrjú ljóð þar sem þau tengj-
ast bænum öll á einhvern hátt. 
Fyrsta ljóðið í sveignum er eftir 
Jón Bjarman og fer hann í því 
draumförum frá Bjarnarstöðum í 
Bárðardal inn að Mýri. Ljóð 
Sverris varpar fallegu og glað-
legu ljósi á þátt söngs og tóna á 
Mýrar heimilinu í uppvexti föður 
míns. Ljóð Snorra Hjartarsonar 
vekur svo ljúfsáran söknuð eftir 
þeirri stemmingu sem ríkti á 
Mýri. Þannig býður sveigurinn 
hlustendum í ferðalag um land-
svæði og tíma sem er mér hjart-
fólginn,“ segir Jón. 

Ljóst er að hér fara tónleikar 
sem áhugafólk jafnt um ljóðlist 

sem tónlist ættu ekki að láta fram 
hjá sér fara. 

Tónleikarnir hefjast kl. 12.15. 
Almennt miðaverð er 1.000 kr., en 
eldri borgarar, öryrkjar og nemar 
fá miðann á 500 kr.

Myrkir músíkdagar standa fyrir 
fleiri viðburðum í dag; Camilla 

Söderberg kemur fram í tónleika-
húsinu Laugarborg í Eyjafirði kl. 
20.30 og leikur tónlist sem byggist 
á blokkflautum og rafhljóðum. Að 
auki leikur tónlistarhópurinn 
Njúton á tónleikum í Iðnó kl. 20 og 
frumflytur þar verk eftir sex 
nútímatónskáld. vigdis@frettabladid.is

Ferðalag í ljóðum 

MARGRÉT BÓASDÓTTIR Flytur lög Jóns Hlöðvers Áskelssonar við ljóð ýmissa skálda.

KL. 20
Kvikmyndin Occupation 101 verður 
sýnd í Alþjóðahúsinu, Hverfisgötu 18, 
í kvöld kl. 20. Myndin fjallar um hina 
langvinnu deilu á milli Ísraels og 
Palestínu, líf Palestínumanna í 
hersetnu landi, hlutverk Bandaríkj-
anna í deilunni og helstu hindranir 
sem standa í vegi fyrir friði. Aðgang-
ur að viðburðinum er ókeypis og 
öllum opinn.

Volkswagen – kolefnisjafnaður útblástur

Passat 4x4
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Mikil eftirvænting ríkir meðal 
íslenskra óperuunnenda eftir 
uppfærslu Íslensku óperunnar á 
La traviata eftir Verdi, sem 
frumsýnd verður næstkomandi 
föstudag, 8. febrúar kl. 20 og er 
þegar orðið uppselt á þær tíu 
sýningar sem upphaflega voru 
ráðgerðar.

Vegna þessarar miklu aðsókn-
ar hefur Íslenska óperan ákveð-
ið að bæta við tveimur aukasýn-
ingum á verkinu, föstudaginn 29. 
febrúar kl. 20, en þá syngur 
Hulda Björk Garðarsdóttir hlut-
verk Víólettu, og miðvikudaginn 
5. mars kl. 20, og syngur þá Sig-
rún Pálmadóttir hlutverkið.

La Traviata er sett upp í leik-

stjórn Jamie Hayes, sem er 
íslenskum óperuunnendum að 
góðu kunnur fyrir sýningarnar 
Macbeth, Tosca og Brottnámið 
úr kvennabúrinu í Íslensku óper-
unni á síðustu árum. Horft er til 
fyrri hluta síðustu aldar í 
umgjörð sýningarinnar og má 
búast við litríkri og spennandi 
sýningu, með frábærum 
söngvurum í aðalhlutverkum.

Aukasýningar á La Traviata

Sýningum á bandaríska leiknum Ökutímum lauk 
á sunnudagskvöld á Akureyri. Voru þá 38 
sýningarkvöld að baki en rýma verður fyrir 
verkinu Dubbeldush eftir Björn Hlyn Haralds-
son sem er nú í æfingum. Leikfélag Akureyrar 
hefur hug á að koma sýningunni upp í Reykja-
vík á komandi hausti. Ekki er afráðið hvar verk-
ið verður sett upp en það hlaut almennt góðar 
umsagnir þeirra sem sáu, bæði gagnrýnenda 

og áhorfenda sem voru um 4.400 þegar upp 
var staðið. Tónlistin í sýningunni sem 

tónlistarkonan Lay Low sér um er 
nýkomin út á geisladiski. Norðanmenn 
eru nú að búa sig undir stóra frum-
sýningu í Samkomuhúsinu á föstu-
dagskvöld en þá er Fló á skinni 
frumsýnd með norðlensku sniði eftir 
breytingar og staðfærslu Gísla 
Rúnars Jónssonar sem steig sín 
fyrstu spor á sviði í samkomuhús-
inu fyrir löngu löngu síðan.

Ökutímar í Reykjavík

LEIKLIST Lay Low verður á sviði þegar 
Ökutímar koma upp í Reykjavík í haust.

Sjónvarpsstöðin breska ITV hefur staðið að fram-
leiðslu sjónvarpsmynda um eina þekktustu sögu-
hetju Agötu Christie, fröken Marple, í mörg ár. Nú 
dregur til tíðinda úr þeim herbúðum; sjónvarpsstöð-
in hefur hafið leit að nýrri leikkonu í hlutverkið.

Geraldine McEwan, sem hefur leikið fröken 
Marple í síðustu tólf sjónvarpsmyndunum hefur 
ákveðið að hætta í hlutverkinu. McEwan var sjötug 
þegar hún tók hlutverkið að sér en nú, fimm árum 
seinna, þykir henni kominn tími til að veita nýrri 
leikkonu tækifæri til að spreyta sig.

Þeir sem kunnugir eru áherslum í sjónvarpsefni 
nútímans láta það vart koma sér á óvart að ITV 
íhugar að finna yngri leikkonu til að fara með 
hlutverkið. Aðdáendur fröken Marple þurfa þó ekki 
að óttast að hún umbreytist í tvítuga þokkadís í 
stuttu pilsi og með tíkarspena í hárinu; áformin 
fela víst eingöngu í sér að finna í hlutverkið 
leikkonu nær fimmtugu en sjötugu. Því verður enn 
um sinn nokkurri tryggð haldið við sögur Agötu 
Christie, enda má gera ráð fyrir að lestrarhestar 
um heim allan myndu láta duglega í sér heyra ef 
hróflað yrði um of við huggulegri þorpsstemning-
unni sem einkennir líf fröken Marple. 

Ýmsar leikkonur breskar hafa verið nefndar 

sem hugsanlegir arftakar McEwan. Þeirra á meðal 
eru Julie Walters, Geraldine James og Sue 
Johnston. Nú er bara að bíða og sjá hver hreppir 
hnossið. - vþ

Ný og yngri Marple

GERALDINE MCEWAN Hættir að leika fröken Marple.

TÓNLIST Sigrún Pálmadóttir syngur 
Violettu og er bætt við aukasýningum 

vegna mikillar aðsóknar.

Allt gott tekur enda. Nú fer hver 
að verða síðastur að berja augum 
áhugaverðar sýningar sem settar 
voru upp ekki alls fyrir löngu í 
sýningarrýminu StartArt á Lauga-
vegi 12b. 

Þar sýna listakonurnar Sigríður 
Valtingojer og Elín Helena Everts-
dóttir ólík verk sín. Sýning Sigríð-
ar kallast „Ferð án endurkomu“ og 
má á henni sjá myndir sem hafa 
ótvíræða pólitíska skírskotun. 
Sýning Elínar kallast „Pong“ og er 
hljóðverk sem byggist upp á hljóði 
borðtenniskúlu sem skoppar. Sýn-
ingunum lýkur báðum á morgun.

Nýjar sýningar verða opnaðar í 
StartArt á fimmtudag. - vþ 

Sýningarlok í StartArt

STARTART Sýningarsalur á Laugavegi.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Das Auto.

FÁANLEGUR
MEÐ TDI®

DÍSELVÉLINNI

EINSTAKUR
4X4 DRIF- 
BÚNAÐUR

Passar Variant 4MOTION® kostar aðeins frá

3.475.000 kr. 
Eða 39.900 kr. á mánuði miðað við gengistryggðan bílasamning til 
84 mánaða og 20% útborgun. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 6,19%. 

Passat Variant sameinar kraft, þægindi og magnaða akstursupplifun

DÚXAÐI Á 
EURO NCAP 
PRÓFINU

5 SINNUM 
GULLNA
STÝRIÐ

SVEIGJAN-
LEGIR
SÖLUMENN

KOLEFNIS-
JAFNAÐUR
Í EITT ÁR

EYÐIR
AÐEINS FRÁ 
6,7 l/100 KM

Í fjórhjóladrifinni útfærslu færir Passat Variant þér kraftinn sem gerir allan akstur skemmtilegri og 
gerir gæfumuninn í erfiðri færð. Innra rýmið í Passat er í algjörum sérflokki, vel búið farþegarýmið 
setur ný viðmið fyrir þig og þína. Komdu og láttu lúxusinn drífa þig áfram.

Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan, 16"

álfelgur, hiti í sætum, dökkar afturrúður, króm-

bogar á þaki, leður á stýri og gírstangarhnúð.

Aukahlutapakki fylgir
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Ítalski plötusnúðurinn Benny Benassi 
þeytti skífum á tvennum tónleikum á 
Broadway um helgina. Stemningin var 
gríðargóð enda er Benassi annálaður 
stuðbolti.

Benassi er einn af frumkvöðlum „electrohouse“-
stefnunnar sem hefur verið áberandi í klúbbum víða 

um heim. Hefur 
hann endurhljóð-
blandað lög fyrir 
þekkt nöfn á borð 
við Outkast, 
Goldfrapp, Moby 
og Public Enemy. 
Fyrri tónleikarn-
ir á Broadway 
voru fyrir 16 ára 
og eldri og hófust 
þeir klukkan 20 
en hinir síðari 
hófust klukkan 
00.30. 

Hörkustuð hjá Benassi

VINKONUR Vinkonurnar Harpa, Laufey og 
Selma létu sig ekki vanta á tónleikana.

Í STUÐI Þeir Frikki, Danni og Maggi voru í 
hörkustuði á Broadway.

GAMAN Kara, Þórdís og Sara hlustuðu á 
Benassi þeyta skífum.

HAUKUR OG ANDRI 
Félagarnir Haukur og 
Andri stilltu sér upp 
fyrir ljósmyndara 
Fréttablaðsins.

Uppselt er í stúku á 20 ára 
afmælistónleikum Sálarinn-
ar hans Jóns míns í Laugar-
dalshöll 14. mars næstkom-
andi. Seldust miðarnir upp á 
innan við sólarhring. Til að 
bregðast við mikilli ásókn í 
sæti hefur verið ákveðið að 
bæta við 250 sætum fyrir 
neðan stúkuna og hefst sala í 
þau sæti í dag klukkan 10 á 
midi.is.

Á tónleikunum mun Sálin 
hafa sér til halds og trausts 
blásara, strengjasveit, 
Gospelkór Reykjavíkur og 
fleiri aðstoðarmenn, auk 
þess sem von er á leynigest-
um. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 22 og opnar húsið 
klukkan 21.

Uppselt í stúkuna
SÁLIN Hljómsveitin Sálin hans 
Jóns míns heldur afmælistón-
leika í Laugardalshöll 14. mars.

BENASSI Benny 
Benassi hélt uppi 
mikilli stemningu á 
Broadway.

Hljómsveitin Mammút er á 
leiðinni í hljóðver til að taka 
upp sína aðra plötu. Sveitin 
hefur undanfarna mánuði 
verið að vinna að nýjum lögum 
og ætlar nú að hljóðrita þau.

Áætlað er að platan komi út í 
lok maí og hefur sveitin samið 
við hið nýstofnaða útgáfufyrir-
tæki Record Records um að 
gefa plötuna út. Verður platan 
fyrsta útgáfan undir merkjum 
þess. Mammút, sem vann 
Músíktilraunir árið 2004, gaf 
út samnefnda plötu sína 
tveimur árum síðar sem fékk 
mjög góðar viðtökur bæði hér 
heima og erlendis. 

Mammút 
fer í hljóðver

MAMMÚT 
Hljómsveit-
in Mammút 
er að undir-

búa sína 
aðra plötu.

> HJÁLPARTÆKI

Samkvæmt ítalska þvagfæralækninum Mariu 
Cerruto eru háir hælar ágætis hjálpartæki ástar-
lífsins. Rannsóknir hennar sýna fram á að konur 
sem ganga að staðaldri í háum hælum fái sterk-

ari grindarbotnsvöðva en þær sem 
ganga á flatbotna skóm. Kynlífs-

spekúlöntum er tíðrætt um mik-
ilvægi umræddra vöðva fyrir 

gott kynlíf, svo þarna gæti 
lausnin verið komin.

folk@frettabladid.is
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Hjónin Tom Cruise og Katie 
Holmes, Sienna Miller og Ellen 
DeGeneres voru á meðal þeirra 
stjarna sem voru viðstaddar 
minningarathöfn í Los Angeles 
um leikarann Heath Ledger, sem 
lést á dögunum, aðeins 28 ára.

Holmes lék á móti fyrrum 
kærustu Ledger, Michelle 
Williams, í sjónvarpsþáttunum 
Dawsons´s Creek og Miller lék á 
móti Ledger í myndinni Casa-
nova. Vika er síðan ættingjar og 
vinir Ledgers söfnuðust saman í 
New York til að minnast hans. 
Talið er að jarðarför Ledgers fari 

fram í heimaborg hans, Perth, í 
Ástralíu.

Fjölmiðlar hafa keppst um að 
varpa ljósi á síðustu daga 
Ledgers að undanförnu. Og á 
sunnudaginn greindi News of the 
World frá því að leikarinn hefði 
ánetjast kókaíni fyrir tveimur 
árum. Sukksamt líferni hans 
hefði síðan orðið til þess að uppúr 
slitnaði hjá honum og Michelle 
Williams.

Athöfn í Los Angeles

HEATH LEDGER Leikarinn Heath Ledger 
lést á dögunum, aðeins 28 ára.

„Þetta eru alveg rosalega hrá lög og stutt,“ segir 
Gunnar Helgason, leikstjóri söngleiksins Ástin er 
diskó – lífið er pönk, eftir bróður hans, Hallgrím 
Helgason. Í tengslum við sýninguna var efnt til 
pönklagakeppni og bárust fjörutíu pönklög við tvo 
söngtexta eftir Hallgrím, Ísland er fokk og Skítandi 
júní. „Við hlustuðum á þetta hver í sínu lagi, ég, 
Hallgrímur og Þorvaldur Bjarni, tónlistarstjóri 
söngleiksins,“ segir Gunnar. „Það gerðum við til að 
lágmarka félagslegan þrýsting. Við vorum mjög 
ósammála um það hvaða lög ættu að fara í úrslit. 
Það kom mér mjög á óvart að Þorvaldur barðist 
fyrir allra hörðustu lögunum. Hann er nú kannski 
ekki þekktastur fyrir áhuga sinn á hörðu pönki.“

Eftir langt og strangt fundarhald völdu þremenn-
ingarnir þrjú lög við hvorn texta sem nú keppa sín á 
milli. Lögin liggja frammi á heimasíðu Popplands á 
Rás 2 og verða spiluð þar. Hlustendur geta kosið á 
milli þeirra á netinu en úrslit verða kynnt á föstu-
daginn. Í úrslitum eiga hljómsveitirnar Jól og 
Vafasöm siðmótun lög við báða textana, en þar að 
auki eiga Magnemize og kvennabandið Les Kunt 
hvort sitt lagið í úrslitapottinum. Lengsta lagið af 
þessum sex er ein mínúta og sautján sekúndur.

Gunnar átti sinn tíma í pönkinu eins og margir á 
hans aldri. „Ég var með pönkklippingu í tvö ár sem 
var svo sem svipuð klipping og það sem ég er með 

núna, broddar og sítt að aftan. Ég var algjör 
Utan garðs mannaaðdáandi. Maður keypti engar 
plötur heldur fólst hlustunin í að hlusta á spólur sem 
fólk var að skiptast á í skólanum.“

Ástin er diskó – lífið er pönk verður frumsýnt í 
Þjóðleikhúsinu í lok apríl. 

Gunnar Helgason í pönkinu

GUNNAR HELGASON MEÐ BÓNUSPOKA Ekki mikið pönk í því.

Hafnfirska hljómsveit-
in Jakobínarína ætlar að 
hætta skömmu eftir tón-
leikaferð um Þýskaland 
með Pétri Ben og Gavin 
Portland sem verður farin 
eftir tvær vikur.  

Meðlimir Jakobínarínu vildu lítið 
sem ekkert tjá sig um málið þegar 
Fréttablaðið leitaði eftir því í gær 
en staðfestu þó að þeir væru 
hættir og að kveðjutónleikar yrðu 
haldnir hér á landi eftir tónleika-
ferðina um Þýskaland.

Slæm tímasetning
Tíðindin um endalok sveitarinnar, 
sem birtust í Morgunblaðinu í 
gær, koma verulega á óvart enda 
hefur mikið verið lagt í markaðs-
setningu sveitarinnar erlendis. 

Lárus Jóhannesson, annar eig-
enda 12 Tóna, sem Jakobínarína er 
á mála hjá, segir að tímasetning 
strákanna sé afar slæm. „Þeir hafa 
fengið ótrúlega góð viðbrögð í 
pressunni bæði í Þýskalandi og 
Frakklandi. Þetta er ekki góður 
tími til að hætta ef satt er en 
hljómsveitir hætta og byrja aftur 
eins og gengur. Þótt ég vilji ekki 

spá því að þeir séu hættir fyrir 
fullt og allt getur vel verið að þeir 
vilji taka sér hlé,“ segir Lárus. 

Áfall fyrir aðstandendur
Jakobínarína steig fyrst fram á 
sjónarsviðið 2005 þegar hún vann 
Músíktilraunir. Fyrsta plata sveit-
arinnar, The First Crusade, kom út 
á síðasta ári og hefur hún fengið 
góða dóma bæði hér heima og 
erlendis. Fékk hún átta af tíu 
mögulegum hjá breska tímaritinu 
NME og fjórar og hálfa stjörnu af 
fimm hjá Gigwise.com. 

„Það er búið að leggja gríðar-
lega mikla vinnu í þetta og fjár-
festa mikið í framtíðinni og auð-
vitað yrði þetta mikið áfall fyrir 
þá sem standa að þessu,“ segir 
Lárus. „Það hafa miklar vænting-
ar verið gerðar og við ætluðum að 
fara eins langt með þetta og við 
kæmumst. Frá mínum bæjar-
dyrum séð eru núna komin virki-
lega góð viðbrögð við þeirra tón-
list í Evrópu og það væri grátlegt 
ef maður næði ekki að fá eitthvað 
út úr því.“

Erfitt í Bretlandi
Jakobínarína spilaði víða um Evr-

ópu á síðasta ári og fór meðal 
annars í tónleikaferð með hinni 
vinsælu Kaiser Chiefs. Strákarnir 
ætluðu í þriggja vikna tónleika-
ferð um Bretland seint á síðasta 
ári en hættu við á síðustu stundu. 
„Þeir eru búnir að túra mikið í 
Bretlandi. Bretland er erfiður 
markaður og það getur vel verið 
að það hafi gengið nærri þeim að 
reyna að fara þá leið. Það virðist 
vera að þeir eigi auðveldara með 
markaðinn annars staðar í Evr-
ópu,“ segir Lárus, sem ætlar að 
halda áfram að markaðssetja 
plötu Jakobínarínu um alla 
Evrópu. 

„Ef band hættir einn dag hlýtur 
það að geta byrjað saman daginn 
eftir. Þetta er ekkert „final“ hjá 
mér. Við höldum okkar striki til 
skamms tíma og sjáum til í fram-
haldi af því.“

Stofna nýja hljómsveit
Orðrómur er uppi um að fjórir 
meðlimir Jakobínarínu ætli að 
stofna nýja hljómsveit með 
breyttri tónlistarstefnu og að 
söngvarinn Gunnar Ragnarsson 
verði ekki með í því verkefni.
 freyr@frettabladid.is

Gríðarleg vinna í súginn

LÁRUS JÓHANNESSON Annar eigenda 12 
Tóna segir að gríðarleg vinna hafi verið 
lögð í markaðssetningu Jakobínarínu 
erlendis.

JAKOBÍNARÍNA Hljómsveitin Jakobínarína ætlar óvænt að hætta störfum.

- bara lúxus
Sími: 553 2075
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FYRST RAY, SÍÐAN WALK FYRST RAY, SÍÐAN WALK
THE LINE..THE LINE..

...NÚ ER KOMIÐ AÐ ...NÚ ER KOMIÐ AÐ
DEWEY COXDEWEY COX

FYRST RAY, SÍÐAN WALK 
THE LINE..

...NÚ ER KOMIÐ AÐ 
DEWEY COX
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KNOCKED UP, SUPERBAD OG 

TALLADEGA NIGHTS
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SWEENEY TODD kl. 5:30D - 8D - 10:30D 16

SWEENEY TODD kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
UNTRACEABLE kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 5:50 - 8 - 10:30 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 6 - 8 - 10:10 7

THE GAME PLAN kl. 5:40 L

NAT. TREASURE 2 kl. 8 12

I AM LEGEND kl. 10:30 14

SWEENEY TODD kl. 5:40D - 8D - 10:30D 16

UNTRACEABLE kl. 8:20 - 10:30 16

CLOVERFIELD kl. 8:30 - 10:30 14

MICHAEL CLAYTON kl. 6:10 7

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 6:10 L

UNTRACEABLE kl. 8 - 10:10 16

BRÚÐGUMINN kl. 8 7

ALIENS VS. PREDATOR 2 kl. 10:10 16

BRÚÐGUMINN kl. 8 7

ALIEN VS. PREDATOR 2 kl. 10:10 16

BUTTERFLY ON A WHEEL kl. 8 16

RUN, FAT BOY, RUN kl. 10:10 L

SWEENEY TODD kl. 8 - 10:20 16

CHARLIE WILSON´S WAR kl.  10 12

DEATH AT A FUNERAL kl.  8 7

TILNEFNDTIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA. CLOVERFIELD

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

Byggt á blóðugasta söngleik 
allra tíma eftir S. Sondheim
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Fallegir ullarinniskór 
prjónaðir af Handprjóna-
sambandi Íslands hafa selst 
vel síðan þeir voru auglýstir 
í netverslun hljómsveitar-
innar Amiina fyrir tæpu 
ári.

„Þeir hafa verið að seljast mjög 
vel. Við getum samt ekki verið 
með þetta í jafnmiklu upplagi og 
við myndum vilja, því þetta er 
prjónað af konum á vegum Hand-
prjónasambandsins hérna heima 
og þær eru margar að gera þetta í 
„aukadjobbum“ eða bara á kvöld-
in,“ segir María Huld Markan Sig-
fúsdóttir úr Amiina, en inniskórn-
ir hafa selst í um eitt hundrað 
eintökum. „Þannig að það er ekki 
hægt að selja þetta í massaupplagi 
en þeir hafa selst vel, sérstaklega 
fyrir jólin. Við erum búnar að fá 
myndir af einhverjum skoskum 
ömmum í ullarskóm,“ segir 
hún og hlær. „Þetta er rosa-
lega praktískt. Þetta eru í 
rauninni inniskór og ullar-
sokkar í einu. Þetta er hlýtt 
og gott, enda úr íslenskum 
plötulopa.“

Vinsæl viskastykki
Viskastykki með myndum af þeim 
Amiina-stúlkum hafa einnig selst 
vel í netversluninni. „Það eru 
margir sem kaupa þau til að nota, 
hengja upp á vegg eða hafa sem 
dúk. Þau hafa rokið út, okkur til 
mikillar skemmtunar,“ segir 
María, en hönnuður þeirra er Egill 
Kalevi Karlsson, sem hefur unnið 
náið með stúlkunum undanfarin 
ár. „Þau hafa selst í nálægt þúsund 
eintökum og eru ekki búin að vera 
lengi í sölu. Við höfum farið með 
þau út með okkur og þau rjúka út 
eins og heitar lummur.“

Hægt er að nálgast bæði inni-
skóna og viskastykkin, auk annars 
varnings, í gegnum heimasíðuna 
myspace.com/amiina. 

Spila í Belgíu og Sviss
Framundan hjá Amiinu eru tón-
leikar á listahátíð í Belgíu 15. 
febrúar þar sem einnig koma fram 
Jóhann Jóhannsson, Seabear og 

Ólafur Arnalds. Daginn eftir spil-
ar sveitin síðan á tónlistarhátíð í 
Sviss og í vor spilar hún á Lista-
hátíð í Reykjavík. 

Sveitin er þegar byrjuð að safna 
efni í nýja plötu sem mun fylgja 
eftir frumburðinum Kurr sem 
kom út á síðasta ári við góðar 
undirtektir. 

freyr@frettabladid.is

Ullarinniskórnir seljast vel

ULLARINNISKÓR Ullarinniskór Amiinu eru 
seldir bæði í rauðum og grænum lit.

AMIINA Hljómsveitin Amiina selur ullarinniskó á netinu.

Sylvester Stallone ætlar að 
leikstýra og fara með aðalhlut-
verkin í tveimur nýjum hasar-
myndum. Framleiðendurnir 
verða þeir sömu og framleiddu 
fjórðu myndina um stríðshetjuna 
Rambo, sem hefur fengið góðar 
viðtökur í Bandaríkjunum. 

Flestir héldu að ferill Stallone 
væri á hraðri niðurleið eftir að 
hann lék í myndinni Spy Kids 3D: 
Game Over og fylgdi henni síðan 
á eftir með hinum lítt vinsælu 
raunveruleikaþáttum The 
Contender. Síðan þá hefur 
kappinn sent frá sér Rocky 
Balboa og Rambo sem hafa báðar 
hitt rækilega í mark vestanhafs.

Tvær myndir 
frá Stallone

SYLVESTER STALLONE Vöðvabúntið 
mikla er með tvær nýjar hasarmyndir í 
undirbúningi.

Áttunda plata tónlistarmannsins 
Jack Johnson, Sleep Through the 
Static, er komin út. Johnson, sem 
gaf út sína fyrstu plötu árið 2001, 
var áður þekktur sem brimbretta-
maður og er margverðlaunaður 
sem slíkur. Eftir að hann ákvað að 
snúa sér að tónlistinni hefur hann 
selt plötur sínar í yfir fimmtán 
milljónum eintaka.

Johnson er einnig kvikmynda-
gerðarmaður og á að baki 
myndirnar September Sessions 
og Thicker Than Water. Að auk er 
hann mikill umhverfisverndar-
sinni og var nýja platan til að 
mynda tekin upp með 100% 
sólarorku. Fyrsta smáskífulag 
plötunnar nefnist If I Had Eyes 
og er þegar tekið að hljóma í 
útvarpi.

Johnson með 
nýja plötu

JACK JOHNSON Tónlistarmaðurinn Jack 
Johnson hefur gefið út plötuna Sleep 
Through the Static.
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sport@frettabladid.is

BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir 
lauk keppni á alþjóða badminton-
mótinu Iran Fajr þegar hún beið 
lægri hlut gegn Morshahliza 
Baharum frá Malasíu í átta 
manna úrslitum í Teheran í gær.

Baharum vann fyrstu lotuna 18-
21 en Ragna kom svo gríðarlega 
sterk til baka í annarri lotu og 
sigraði 21-10. Í oddalotunni 
sigraði svo Baharum 21-19 en hún 
er af mörgum talin þriðja besta 
einleikskona Malasíu.  - óþ

Ragna Ingólfsdóttir, TBR:

Tapaði í gær

ÓHEPPIN Ragna tapaði naumlega gegn 
Morshaliza Baharum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Aðalfundur 2007

Aðalfundur Íþróttafélagsins Fylkis og allra deilda þess verður haldinn í 
Fylkishöll þriðjudaginn 19. febrúar 2008 kl. 20.30. 

Dagskrá;
1.  Venjuleg aðalfundarstörf
2.  Önnur mál

Stjórn Íþróttafélagsins Fylkis

> Króatísk stelpa í Hamar

Kvennalið Hamars hefur fengið liðstyrk í Iceland Express-
deild kvenna í körfubolta því króatíski leikstjórnandinn 
Iva Milevoj er á leiðinni til liðsins. Milevoj er 23 ára gömul 
og 173 cm á hæð en hún lék með Winthrop-háskólanum 
þar sem hún var með 9,6 stig, 6,2 stoðsendingar og 2,2 
stolna bolta í leik á sínu síðasta ári. Ari Gunnars-
son, þjálfari Hamars, vonast til að hér sé 
sterkur leikmaður. „Þetta er búið að vera erfitt 
tímabil fyrir stelpurnar og mér finnst margir 
af ósigrunum hafa komið út af því að 
þær hafi ekki alveg trú á því að þær geti 
unnið. Mig langar að sýna stelpunum að 
það vanti lítið upp á og þessi leikmaður 
á að hjálpa okkur í því,“ sagði Ari. 

Kristinn Jónasson og félagar í Fjölni tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleik 
Lýsingarbikars karla með ótrúlegum endaspretti gegn Skallagrími í 
Borgarnesi á sunnudagskvöldið. „Ég heyrði það bara eftir leikinn 
að Hlynur Bæringsson hefði verið eitthvað voðalega spennt-
ur fyrir Vesturlandsslag en það verður bara alvöruslagur í 
staðinn,“ sagði Kristinn í léttum tón og bætti við: „Góðir 
leikmenn stíga upp þegar á þá reynir og ég var búinn að 
vera rólegur í þessum leik og ekki að reyna mikið. Maður 
tók bara smá kipp í fjórða leikhluta,” sagði Kristinn sem 
skoraði 9 stig á síðustu fimm mínútum leiksins þegar 
Fjölnir breytti stöðunni 78-65 fyrir Skallagrím í 83-85 sigur. 
„Taktíkin var að fara inn á Sean Knitter inn í teig. 
Það er erfitt að stoppa hann því hann er með 
frábærar hreyfingar. Þeir voru að tvöfalda á hann 
sem opnaði fyrir alla hina,“ segir Kristinn sem 
jafnaði leikinn með þriggja stiga körfu þegar 50 
sekúndur voru eftir.
 „Þegar ég setti þristinn niður í lokin þá vissi 
ég ekkert hver staðan var í leiknum því ég var 

ekkert að pæla í því. Það var enginn í mér og ég lét vaða. Svo leit ég 
bara á klukkuna og sá að það var orðið jafnt,“ segir Kristinn.

Það er búið að ganga á ýmsu og nú síðast skipti liðið enn á 
ný um erlenda leikmenn. „Þetta er búið að vera ógeðslega 

erfitt í vetur. Við erum búnir að vera mikið meiddir og svo 
höfum við allaf verið að fá nýja og nýja útlendinga,“ sagði 
Kristinn sem leist ekkert alltof vel á breytingarnar fyrst. „Ég 
varð fyrir smá vonbrigðum fyrst því það var sárt að sjá eftir 

Karlton Mims því mér fannst hann vera frábær leikmaður 
og við vorum líka góðir félagar. Það sem skiptir máli er að við 
vinnum og það var ekki að ganga með Mims,“ segir Kristinn. 

„Vonandi er þetta að smella hjá okkur núna en við 
ætlum samt að reyna að klára þetta sterkt og koma 

okkur í úrslitakeppnina,“ sagði Kristinn og hann er 
ekkert smeykur við að mæta Skallagrími aftur á 
fimmtudaginn. „Við flengjum Skallana bara aftur 
á heimavelli á fimmtudaginn því við ætlum ekki 
að tapa fleiri leikjum á heimavelli í vetur,“ sagði 
Kristinn að lokum.

KRISTINN JÓNASSON FJÖLNISMAÐUR:  SKORAÐI NÍU STIG Á SÍÐUSTU FIMM MÍNÚTUM Í UNDANÚRSLITALEIKNUM

Vissi ekkert hver staðan var í leiknum

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
tapaði í gær 0-1 fyrir Möltu í 
öðrum leik sínum á Möltumótinu 
og hefur þar með tapað fyrstu 
þremur leikjum sínum undir 
stjórn Ólafs Jóhannessonar. 

Möltumenn voru hættulegri í 
fyrri hálfleik og sigurmarkið í 
leiknum kom strax á 18. mínútu 
þegar Cleavon Frendo skoraði 
með skoti frá vítateig sem var 
óverjandi fyrir Fjalar Þorgeirsson 
í íslenska markinu. 

Á síðasta hálftímanum sköpuðu 
íslensku leikmennirnir nokkur 
marktækifæri en náðu ekki að 
nýta þau.  Meðal annars björguðu 
Möltumenn einu sinni á marklínu 
en Ólafur Jóhannesson þarf enn 
að bíða eftir fyrsta marki Íslands 

síðan að hann tók við liðinu.
„Ég er hundfúll með þennan 

leik. Við vorum daprir og ekki 
nógu góðir í þessum leik og heilt 
yfir var þetta óásættanleg frammi-
staða hjá okkur og við getum ekki 
sætt okkur við þetta,“ sagði 
harðorður landsliðsþjálfari Ólafur 
Johannesson eftir leik í gær. 

„Fyrri hálfleikur hjá okkur var 
ömurlegur og við gerðum nánast 
ekki neitt. Liðið hresstist í seinni 
hálfleik og var þá öllu líflegra. Við 
náðum góðri pressu á þá síðustu 
20 mínúturnar án þess að fá afger-
andi færi,“ sagði Ólafur. 

„Möltuliðið var svona svipað lið 
og við, ekkert verra en ekkert 
betra heldur. Um leið og þeir kom-
ust yfir reyndu þeir að halda sínu 
og tefja og lögðust til baka enda 
voru þeir undir sama hatti og við 
því það var langt síðan að þeir 
hafa unnið leik,“ sagði Ólafur og 
bætir við. 

„Ég er búinn að vera með liðið í 
þrjá leiki og við höfum ekki ennþá 
skorað mark en vonandi rætist úr 
því. Við mætum Armenum á mið-
vikudaginn. Þeir hafa unnið báða 
leiki sína og eru með hörkulið en 
við eigum að geta sýnt betri 
frammistöðu en við gerðum í þess-
um leik. Við spiluðum mun betur á 
móti Hvít-Rússunum en við breytt-
um um leikskipulag frá þeim leik 

og fórum hærra upp á völlinn og 
ætluðum að pressa hærra,“ sagði 
Ólafur. 

Ólafur gerði átta breytingar á 
byrjunarliðinu frá því í tapleikn-
um á móti Hvíta-Rússlandi. Það 
voru einungis þeir Birkir Már 
Sævarsson, Atli Sveinn Þórarins-
son og Bjarni Guðjónsson sem 
héldu sæti sínu en Bjarni tók 
auk þess við fyrirliðabandinu 
af Stefáni Gíslasyni og fór úr 
miðverðinum inn á miðjuna. 

Inn í liðið komu þeir Fjalar 
Þorgeirsson, Hjálmar Jóns-
son, Ragnar Sigurðsson, 
Davíð Þór Viðarsson, Pálmi 
Rafn Pálmason, Baldur 
Aðalsteinsson, Eyj-
ólfur Héðinsson 
og Gunnar 
Heiðar Þor-
valdsson. 

Stefán 
Gíslason 
(fyrir 
Ragnar) 
og Helgi 
Sig-
urðs-
son 
(fyrir 
Baldur) 
komu inn 
á í hálf-
leik og í þeim 

síðari skipti Ólafur þeim Tryggva 
(fyrir Eyjólf) og Jónasi Guðna 
Sævarssyni (fyrir Gunnar Heiðar) 
inn á völlinn. 

Armenar unnu Hvít-Rússa 2-1 í 
hinum leik riðilsins en þeir verða 

einmitt mótherjar Íslands í 
lokaleiknum á miðviku-

daginn.  Vyacheslav 
Hleb, bróðir Alex-
anders hjá Arsenal, 
kom Hvít-Rússum 
yfir á 5. mínútur en 
þeir Ararat Arakel-
yan og Ara Hakoby-

an tryggðu Armen-
um sigurinn. 

ooj@frettabladid.is

Hundfúll með frammistöðuna í gær
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta tapaði öðrum leiknum í röð á Möltumótinu í gær þegar liðið lá með einu 
marki fyrir heimamönnum. Landsliðsþjálfarinn segir frammistöðuna hafa verið óásættanlega.

ÞRJÚ TÖP Ólaf-
ur Jóhannes-
son  bíður 
enn  eftir 
fyrsta 
markinu. 

NYHED-

SAVISEN/

MARTIN 

SYLVEST
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FÓTBOLTI Heiðar Helguson var á 
skotskónum með Bolton um síð-
ustu helg i og skoraði seinna mark 
liðsins í gríðarlega mikilvægum 0-
2 sigri gegn Reading í fallbaráttu-
slag á Madejski-leikvanginum. 
Þetta var aðeins annar leikurinn 
sem Heiðar spilaði eftir að hafa 
jafnað sig af meiðslum sem héldu 
honum frá keppni síðan um miðj-
an ágúst, en Heiðar hefur skorað í 
báðum leikjunum sem hann hefur 
verið í byrjunarliði Bolton á tíma-
bilinu.

„Það var frábært að komast inn 
í þetta um leið, eftir löng og erfið 
meiðsli. Gary Megson, knatt-
spyrnustjóri Bolton, talaði við mig 
á fimmtudegi fyrir leikinn og 
spurði mig hvort ég væri í nógu 
góðu standi til þess að vera í byrj-
unarliðinu og ég sagði ekkert 
mál,“ sagði Heiðar. Hann skoraði 
á 58. mínútu eftir að hafa komist 
einn inn fyrir vörn Reading og 
potað boltanum undir Marcus 
Hahnemann í markinu. Heiðar var 
réttur maður á réttum stað þegar 
Matthew Taylor átti misheppnað 
skot sem fór eins og segir beint í 
hlaupalínu Heiðars og hann var 
fljótur að átta sig á aðstæðum og 
kláraði færið vel. Leikurinn end-
aði 0-2 og fyrsti útisigur Bolton í 
deildinni því staðreynd og mikil-
væg þrjú stig í fallbaráttunni.

Endurkoma Heiðars í byrjunar-
lið Bolton fór ekki fram hjá bresk-

um fjölmiðlum og talað var um að 
samvinna hans og Kevins Davies í 
framlínunni hefði verið góð og tví-
eykið einfaldlega verið of líkam-
lega sterkt fyrir Reading-vörnina. 

„Það er frábært að leika með 
Kevin Davies og mér fannst við ná 
vel saman. Hann tekur mikið af 

slagsmálunum og barningnum 
sem maður var kannski sjálfur 
vanur að gera og þá fær maður 
frið til þess að gera eitthvað annað 
og koma sér í betri marktæki-
færi,“ sagði Heiðar í samtali við 
Fréttablaðið í gær. 
  - óþ

Heiðar Helguson ánægður með að hafa gripið tækifærið og skorað fyrir Bolton:

Frábært að leika með Davies

FÖGNUÐUR Heiðar fagnar hér marki sínu með Matthew Taylor og fyrirliðanum Kevin 
Nolan. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Samkvæmt fréttatil-
kynningu á sunnudagskvöldið er 
írska knattspyrnusambandið nú 
að nálgast ráðningu á nýjum 
þjálfara og virðist ætla að taka 
Englendinga til fyrirmyndar og 
fara ítölsku leiðina. Hinn litríki 
og sigursæli Giovanni Trapattoni 
er talinn líklegastur til þess að 
hreppa hnossið ef marka má 
heimildir BBC Sport. 

Trapattoni stýrði landsliði 
Ítalíu á HM 2002 og EM 2004, en 
náði ekki tilsettum árangri og var 
gagnrýndur mjög fyrir að spila 
leiðinlegan varnarbolta. Hann er 
nú hjá Red Bull Salzburg í 
Austurríki. - óþ

Frétt á BBC Sports í gær:

Trapattoni að 
taka við Írum?

Sendu sms BTC RAF 

á númerið 1900

og þú gætir unnið! 

Vinningar eru  DVD myndir, varningur
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NFL Það varð ekkert að því að New 
England Patriots fullkomnaði 
draumatímabilið með því að vinna 
Ofurskálina í ameríska fótboltan-
um á sunnudagskvöldið því öllum 
að óvörum voru það New York 
Giants sem fullkomnuðu ösku-
buskuævintýri sitt og unnu titilinn 
eftir 17-14 sigur.

Patriots-liðið var búið að vinna 
alla 18 leiki sína á tímabilinu en 
mistókst að endurtaka afrek 
Miami Dolphins frá 1972 sem vann 
alla leikina og titilinn. 

Það var því Manning sem leiddi 
lið sitt alla leið annað árið í röð en 
ekki Peyton eins og með Indiana-
polis Colts í fyrra, heldur var það 

nú yngri bróðirinn Eli sem átti 
magnaðan leik og var kosinn mik-
ilvægasti leikmaðurinn í leikslok. 
Giants vann þarna sinn ellefta 
útisigur í röð en liðið fór í gegn-
um alla úrslitakeppnina á úti-
velli. 

Eli fékk góða hjálp í leiknum og 
þá sérstaklega frá vörninni sem 
hélt niðri einu besta sóknarliði 
allra tíma. 

Tom Brady var óþekkjanlegur 
fram eftir öllum leik eða allt þar 
til hann keyrði áfram glæsilega 
sókn í fjórða leikhluta sem flestir 
álitu að væri sigursóknin. Brady 
sendi að lokum boltann á Randy 
Moss sem skoraði snertimark og 

kom Patroits í 14-10 þegar aðeins 
2:42 voru eftir. 

Eli Manning hefur vaxið gríðar-
lega í úrslitakeppninni og á þess-
um stutta tíma keyrði hann í gegn 
12 kerfi og fór alls 83 metra sem 
skilaði að lokum snertimarki hjá 
Plaxico Burress 35 sekúndum 
fyrir leikslok. 

Rétt áður hafði Manning átt 32 
metra sendingu á þriðju tilraun 
sem David Tyree greip á ótrúleg-
an hátt. Mistök hefðu þýtt tap en 
Manning reif sig frá varnarmönn-
um sem voru allt í kring og farnir 
að toga í peysu hans og sendi þessa 
mögnuðu sendingu.  
  - óój

Mjög óvænt úrslit urðu í Super Bowl-leiknum í ameríska fótboltanum í Arizona í fyrrinótt:

Öskubuskuævintýri Risanna frá New York

FRÁBÆR Eli Manning vann Super Bowl 
hring ári á eftir eldri bróður sínum Peyt-
on.  NORDICPHOTOS/GETTY
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EKKI MISSA AF

20.15 Köld slóð (2:2)   STÖÐ 2

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10:15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

20.55 Doris Lessing 
  SJÓNVARPIÐ

21.00 Queer Eye   SKJÁR EINN

22.00 The Island   STÖÐ 2 BÍÓ

22.25 60 mínútur   STÖÐ 2

16:30 Spænsku mörkin Öll mörkin frá 
síðustu umferð í spænska boltanum. Íþrótta-
fréttamenn Sýnar kryfja öll umdeildustu 
atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

17:15 Inside Sport Frábær þáttur frá BBC 
þar sem rætt er við heimsfræga íþróttamenn 
úr öllum áttum og aðra þá sem tengjast 
íþróttum á einn eða annan hátt.

17:45 World Supercross GP Sýnt frá 
World Supercross GP en að þessu sinni var 
mótið haldið í AT Park í San Francisco.

18:40 Veitt með vinum Í þessum þætti 
er farið yfir búnað veiðimanna og gert klárt 
fyrir komandi veiðisumar. Fróðleikur fyrir byrj-
endur jafnt sem lengra komna í stangaveið-
inni.

19:10 Þýski handboltinn Bein útsend-
ing frá leik Kiel og RN Löwen í þýska hand-
boltanum.

20:40 NFL deildin Útsending frá leik New 
York Giants og New England Patriots sem 
léku til úrslita í Superbowl.

23:10 PGA Tour 2008 – Hápunktar Farið 
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA 
mótaröðinni í golfi.

00:05 Ultimate Blackjack Tour 1 Sýnt 
frá Ultimate Blackjack Tour þar sem margir af 
slyngustu spilurum heims mæta til leiks.

00:50 Þýski handboltinn Útsending frá 
leik Kiel og RN Löwen í þýska handboltan-
um.

14:40 Reading – Bolton Útsending frá leik 
Reading og Bolton í ensku úrvalsdeildinni.

16:20 Man. City – Arsenal Útsending 
frá leik Man. City og Arsenal í ensku úrvals-
deildinni.

18:00 Premier League World

Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

18:30 Coca Cola mörkin Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu um-
ferðar í Coca Cola deildinni.

19:00 Newcastle – Middlesbrough Út-
sending frá leik Newcastle og Middlesbrough 
í ensku úrvalsdeildinni.

20:40 Fulham - Aston Villa Útsending 
frá leik Fulham og Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni.

22:20 English Premier League Ný og 
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar 
sem öll mörkin og helstu atvik umferðarinn-
ar eru sýnd .

23:15 Tottenham - Man. Utd. Útsending 
frá leik Tottenham og Man. Utd.

07:00 Barnatími Stöðvar 2 Stubbarnir, 
Tommi og Jenni, Kalli kanína og félagar, Kalli 
kanína og félagar, Kalli kanína og félagar

08:10 Oprah
08:50 Í fínu formi
09:05 The Bold and the Beautiful
09:25 Wings of Love (117:120)

10:10 Sisters (8:22) (e)

10:55 Joey (7:22)

11:20 Örlagadagurinn (16:30) (Guðrún 
Ásmundsdóttir) Skemmtilegir en jafnframt 
átakanlegir þættir þar sem fólk segir Sirrý frá 
deginum sem breytti lífi þess.

12:00 Hádegisfréttir
12:45 Nágrannar
13:10 Eldsnöggt með Jóa Fel (e)

13:40 Blue Car Magnþrungin og ljúfsár 
verðlaunamynd. 

15:20 Sjáðu
15:55 Barnatími Stöðvar 2 Shin Chan, 
Justice League Unlimited, Skjaldbökurnar, 
Ginger segir frá.

17:28 The Bold and the Beautiful
17:53 Nágrannar
18:18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18:30 Fréttir
18:50 Ísland í dag og íþróttir
19:25 The Simpsons (20:21)

19:50 Friends
20:15 Broken Trail (2:2)(Köld slóð) Stór-
brotin verðlaunamynd sem hlaut Emmy-
verðlaunin 2007 í flokknum besta miní-sería 
eða sjónvarpsmynd. 

21:50 Kompás Skemmtilegur og fræðandi 
fréttaskýringaþáttur sem markaði tímamót í 
íslensku sjónvarpi.

22:25 60 mínútur Glænýr þáttur virt-
asta og vinsælasta fréttaskýringaþáttar í heimi 
þar sem reyndustu fréttaskýrendur 

23:10 Nip/Tuck (3:14)

23:55 Prison Break (10:22)

00:40 The Closer (9:15)

01:25 Blue Car
02:50 Freddy Vs. Jason
04:25 Medium (20:22)

05:10 The Simpsons (20:21)

05:35 Fréttir og Ísland í dag
06:30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

06:00 xXx The Next Level
08:00 Garfield 2
10:00 You, Me and Dupree
12:00 Melinda and Melinda
14:00 Garfield 2
16:00 You, Me and Dupree
18:00 Melinda and Melinda
20:00 xXx The Next Level
22:00 The Island Bandarískur vísindatryll-
ir eftir Michael Bay með Ewan McGregor og 
Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. 

00:15 Kill Bill
02:05 Hard Cash
04:00 The Island

15.35 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-
um (e)  

16.05 Sportið (e)

16.35 Leiðarljós 
17.20 Táknmálsfréttir 
17.30 Ofurþjarkinn og apahersveitin 

17.51 Hrúturinn Hreinn 
18.00 Geirharður bojng bojng
18.25 Kokkar á ferð og flugi (2:8) (e)

19.00 Fréttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.10 Veronica Mars (4:20) Banda-
rísk spennuþáttaröð um unga konu sem er 
slyngur spæjari.  

20.55 Doris Lessing Sænskur þáttur 
um breska rithöfundinn Doris Lessing sem 
hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum á 
nýliðnu ári.  

21.25 Viðtalið Bogi Ágústsson ræðir við 
Jonas Gahr Støre, utanríkisráðherra Noregs. 
Bogi Ágústsson ræðir við þekkt fólk, einkum í 
nágrannalöndum Íslands, sem hefur markað 
spor á sínu sviði, stjórnmálamenn, listamenn 
og sérfræðinga. Í fyrsta viðtalinu er meðal 
annars fjallað um utanríkisstefnu Norð-
manna, þátttöku í friðargæslustarfi og milli-
göngu milli stríðandi afla. 

22.00 Tíufréttir 
22.25 Víkingasveitin (1:6) Breskur 
spennumyndaflokkur um sérsveit innan 
hersins sem fæst við erfið mál. 

23.15 Glæpurinn (16:20) (e)

00.15 Kastljós (e)
00.50 Dagskrárlok 

07:30 Dýravinir (e)

08:00 Dr. Phil (e)

08:45 Vörutorg
16:45 Vörutorg
17:45 Dr. Phil
18:30 The Drew Carey Show (e)

18:50 Less Than Perfect (e) Bandarísk 
gamansería sem gerist á fréttastofu banda-
rískrar sjónvarpsstöðvar þar sem stór egó og 
svikult starfsfólk kryddar tilveruna.

19:10 Psych (e) Bandarísk gamansería um 
mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist 
vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að 
leysa flókin sakamál.

20:00 Skólahreysti (3:13) Grunnskóla-
keppni í fitnessþrautum. Haldnar verða tíu 
forkeppnir um allt land og mun stigahæsta 
skólaliðið úr hverjum riðli komast í úrslit. Í 
kvöld eru það skólar í Kópavogi og nágrenni 
sem taka þátt í æsispennandi keppni.

21:00 Queer Eye Fimm samkynhneigð-
ar tískulöggur þefa uppi lúðalega gaura og 
breyta þeim í flotta fýra. Nú heimsækja hinir 
fimm fræknu Willy Mosquera, fyrrum þunga-
rokkara og fjögurra barna föður, sem býr 
í íbúð í Queens ásamt kærustu sinni og 
ungum syni. Nú er unglingssonur hans einn-
ig að flytja inn en það þarf að koma honum 
fyrir.

22:00 High School Reunion (4:7) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem 17 fyrrum 
skólafélagar koma aftur saman tíu árum eftir 
útskrift og gera upp gömul mál.

22:50 The Drew Carey Show Bandarískir 
gamanþættir um hið sérkennilega möppudýr 
og flugvallarrokkara Drew Carey.

23:15 C.S.I: New York (e)

00:05 Bullrun (e) Ný raunveruleikasería 
þar sem fylgst er með æsispennandi götu-
kappakstri um þver og endilöng Bandaríkin.

01:05 NÁTTHRAFNAR
01:05 C.S.I: Miami
01:50 Less Than Perfect
02:15 The World’s Wildest Police 
03:00 Vörutorg
04:00 Óstöðvandi tónlist

Eitt stærsta vandamál Reykvíkinga í dag er hve háðir þeir eru 
einkabílnum. Augljóst er að óhófleg bílnotkun hefur slæm áhrif á 
líkamlega heilsu okkar; við öndum að okkur mengun, söfnum spiki 
og gnístum tönnum. Ekki er ofsögum sagt að þjóðin hefur af þess-
um orsökum heldur látið á sjá undanfarinn áratug eða svo. Enn 
sem komið er hefur aftur á móti lítið borið á umræðu um þau 
vondu áhrif sem bílnotkunin hefur á andlega heilsu okkar og þá 
sérlega þess hóps sem ekki hefur geislaspilara í bílnum sínum. 
Þessi hópur hefur nefnilega um tvennt að velja á ökuferðum 
sínum; að hlusta á ærandi, þrúgandi þögnina eða að kveikja á 
útvarpinu. 
Nýverið spilaði ein útvarpsstöðvanna lagið Rock DJ með Robbie 
Williams, einmitt á þeim tíma dags þegar flestir ökumenn sitja 
fastir í umferðarstöppum einhvers staðar í borginni. Hvað 

í ósköpunum gekk þessari útvarpsstöð til? Var hún að 
reyna að gleðja hlustendur sína með því að draga 
fram gullmola úr nálægri fortíð? Ef svo er mistókust 

þau áform hrapallega, enda lagið og flytjandinn lík-

lega það versta, af mörgu vondu, sem fyrirfinnst í menningarsögu 
heimsins. Blessunarlega hefur Robbie Williams haft tiltölulega 
hægt um sig undanfarið og látið vera að skaprauna heiminum 
með tónlist sinni. En þá verður að teljast í hæsta máta undarlegt 
að útvarpsmenn þessa lands finni sig knúna til þess að minna 
okkur á tilvist þessa apakattar. Einhverju sinni kom Robbie Willi-

ams til Íslands; flestir eru væntanlega búnir að grafa minningar 
um þessa heimsókn undir öðrum minningum um eitthvað 
bærilegra. Enda kom á daginn að Robbie var, og er eflaust 
enn, óheflaður ruddi sem ekki gat tekið léttu íslensku gríni og 
glensi með brosi á vör. 

Stuðandi útvarpsefni og óþolandi tónlist á fullkom-
lega rétt á sér, það er ljóst. Aftur á móti má velta fyrir 
sér hvort útvarpsfólk geri sér grein fyrir ábyrgðinni sem 
á þeim hvílir þegar stór hluti borgarbúa situr fastur í 
nötrandi, spúandi dós. Argir ökumenn eru hættulegir 
og því er nauðsynlegt að útvarpsfólk geri sér grein fyrir 

að Robbie Williams á ekki heima á háannatíma. 

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR FORDÆMIR ÓÞOLANDI LAGAVAL

Ógn á háannatíma

▼

> Kate Hudson
Kate Hudson er dóttir Goldie Hawn 
og stjúpdóttir Kurt Russell. Hún vill 
þó aldeilis ekki að foreldrar sínir 
eða ætterni hafi áhrif á álit fólks á 
sér, og segist hafa unnið fyrir eigin 
velgengni. Hudson var tilnefnd 
til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk 
Penny Lane í myndinni Almost 
Famous, en hún leikur Molly í You, 
Me and Dupree, sem Stöð 2 Bíó 
sýnir í kvöld.  

1996

1990

1995



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.00 Fréttir
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.00 Fréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.15 Heima er best
11.00 Fréttir
11.03 Samfélagið í nær-
mynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp

12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og 
auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.00 Fréttir
14.03 Stef
15.00 Fréttir
15.03 Útvarpssagan: 
Stúlka með fingur
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.00 Fréttir
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og 
auglýsingar
19.00 Endurómur úr 
Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Hundur í útvarpssal
21.00 Í heyranda hljóði
22.00 Fréttir
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Fimm fjórðu
00.00 Fréttir
00.07 Útvarpað á sam-
tengdum rásum til morg-
uns

Offita er að verða alvarleg-
asta heilbrigðisvandamál 
Íslands. Áunnin sykursýki 
og ýmsir fleiri lífsstíls- og 
velmegunarsjúkdómar 
tengdir offitu, eru að 
brjóta þjóðina á bak aftur 
og horfir illa hjá komandi 
kynslóðum að óbreyttu. 
Því er spáð að í Banda-
ríkjunum verði lífslíkur 
barna bráðlega minni en 
hjá foreldrum þeirra vegna 
vandamála sem tengjast 
offitu. Kompás ræddi við hóp lækna um þyngdaraukningu Íslendinga og 
mein sem henni fylgja. Öllum ber læknunum saman um að offita sé orðin 
að þjóðarmeini. 

STÖÐ 2 KL. 21.50
Kompás

16.00 Hollyoaks (116:260)

16.30  Hollyoaks (117:260)

17.00 The George Lopez Show (10:18)

17.30 Extreme: Life Through a Lens 
(1:13) Hér eru sagðar sögur stjarnanna í 
Hollywood í gegnum myndir sem hafa birst 
í stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf 
þeirra og feril.

18.15 Lovespring International (6:13) 
Nýr léttgeggjaður gamanþáttur sem gerist hjá 
stefnumótaþjónustu.

18.35 Big Day (6:13) Ný gamanþáttaröð 
sem fjallar á stórskemmtilegn hátt um hinar 
mörgu spaugilegu hliðar á undirbúningnum 
fyrir brúðkaupsdaginn.

19.00 Hollyoaks (116:260)

19.30 Hollyoaks (117:260)

20.00 The George Lopez Show (10:18)

20.30 Extreme: Life Through a Lens 
(1:13)

21.15 Lovespring International (6:13)

21.35 Big Day (6:13)

22.00 American Idol (5:41) Bandaríska 
útgáfan af Idol-Stjörnuleit er vinsælasti sjón-
varpsviðburður í heimi. Komið er að því að 
finna sjöundu Idol-stjörnuna. Dómararnir 
Simon Cowell, Paula Abdul og Randy Jack-
son eru á sínum stað, rétt eins og kynnirinn 
Ryan Seacrest.

22.45 American Idol (6:41) 

23.30 American Dad 3 (16:19) Þriðja ser-
ían um Stan og baráttu hans gegn hryðju-
verkum. Frábærar teiknimyndir frá höfundum 
Family Guy þar sem aðalsöguhetjan er Stan 
Smith og fjölskylda hans. 

23.55 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Fitnesskeppni grunnskólanna, Skóla-
hreysti, er nú í fullum gangi, og sýnir 
Skjár einn frá þriðju forkeppninni í 
kvöld. Þar taka nemendur úr níunda 
og tíunda bekk í skólum úr Kópavogi 
og nágrenni þátt í æsispennandi 
keppni í Smáranum. Haldnar verða 
tíu forkeppnir um allt land, og mun 
stigahæsta liðið úr hverjum riðli 
komast í úrslit.

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Skólahreysti
Skjár einn kl. 20.00

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Boða hækkanir á aðföngum 
bænda gríðarlega hækkun verðlags til ís-
lenskra neytenda? Fulltrúum bænda er boðið 
til Hrafnaþings.

21.00 Birkir Jón Siglfirðingurinn Birkir Jón 
Jónsson ræðir við Ólaf Má Björnsson augn-
lækni um leysiaðgerðir og heilbrigðismál.

21.30 Hvað ertu að hugsa? Guðjón 
Bergmann ber spurninguna upp við Berg-
ljótu Arnaldsdóttur rithöfund og ræðir henn-
ar hugðarefni.

12.30 Grøn glæd 12.50 Den lille forskel 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med 
vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 SPAM 15.30 
Minisekterne 15.35 Ninja Turtles: Tidsrejsen! 16.00 
Store Nørd 16.30 Lille Nørd 17.00 Aftenshowet 
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet 
med Vejret 18.30 Ha’ det godt 19.00 Sporløs 19.30 
Guld og grønne skove 20.00 TV Avisen 20.25 
Kontant 20.50 SportNyt 20.55 Mistænkt 22.40 
Seinfeld 23.05 Sommer 5.00 Konstanse 5.10 Buh! 
5.35 Lisa 5.40 Kære Sebastian 6.00 Boblin

12.40 Faktor 13.10 Jessica Fletcher 14.00 
Supermusikk 14.30 Ghost Trackers 15.05 Hannah 
Montana 15.30 Hemmelig agent på moped 16.00 
NRK nyheter 16.10 Oddasat - Nyheter på sam-
isk 16.25 Kjære dagbok 1972 16.55 Nyheter 
på tegnspråk 17.00 Kuraffens TV-show 17.15 
Dyrlege Due 17.25 Pablo, den lille rødreven 17.40 
Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 Ut i natur-
en 18.55 Berulfsens pengebinge 19.25 Redaksjon 
EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 
20.30 Brennpunkt 21.20 Extra-trekning 21.30 
Bokprogrammet: I Ungarn 22.00 Kveldsnytt 22.15 
Heroes 22.55 4•4•2: Bakrommet: Fotballmagasin 
23.25 Barn i ingenmannsland 0.20 Kulturnytt

12.05 Robins 13.00 Ådalens poesi 14.30 Andra 
Avenyn 15.00 Rapport 15.10 Gomorron Sverige 
16.00 Anaconda 16.30 Krokomax 17.00 Harry och 
hans hink med dinosaurier 17.10 Minimyror i Kenya 
17.20 Byggare Bob 17.30 Folkoteket 17.45 Philofix 
18.00 Lilla Aktuellt - kortnyheter 18.05 Hasses 
brorsas låtsassyrras kompis 18.30 Rapport med A-
ekonomi 19.00 Andra Avenyn 19.30 Packat & klart 
20.00 Ishockey: Tre kronor live 21.00 Plus 21.30 
Kortfilm: Gråter och stör de andra 21.45 Dark Blue 
23.40 Rapport 23.50 Kulturnyheterna 0.00 Brottet 
1.00 Sändningar från SVT24
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT 2. hvetja 6. frá 8. bók 9. 
nægilegt 11. tveir eins 12. splæs 14. 
hnupla 16. gat 17. ferð 18. stormur 
20. grískur bókstafur 21. fyrstur.

LÓÐRÉTT 1. djæf 3. tveir eins 4. vits-
munamissir 5. sigað 7. skref 10. hola 
13. gogg 15. einsöngur 16. heyskapar-
amboð 19. mun.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. af, 8. rit, 9. nóg, 
11. tt, 12. stang, 14. stela, 16. op, 17. 
för, 18. rok, 20. pí, 21. frum. 
LÓÐRÉTT: 1. dans, 3. rr, 4. vitglöp, 
5. att, 7. fótspor, 10. gat, 13. nef, 15. 
aría, 16. orf, 19. ku. 

Ólafur Egill Egilsson er að skrifa 
handrit eftir sjálfsævisögu utan-
garðsmannsins Hreins Vilhjálms-
sonar, Bæjarins verstu, sem kom 
út fyrir þremur árum. En þar lýsir 
Hreinn hreint út sagt ótrúlegu lífs-
hlaupi sínu sem örlagaróni og 
síbrotamaður í Reykjavík. Um er 
að ræða samstarfsverkefni Vestur-
ports og Ólafur segist hafa tekið 
fyrstu rispuna. 

Ólafur unir sér hins vegar aug-
ljóslega vel við skriftir og hefur 
dóttur sína, Ragnheiði Eyju, sér til 
halds og trausts á meðan hann 
stingur niður penna. En Ólafur 
skrifaði einnig handritið að Brúð-
gumanum ásamt leikstjóranum 
Baltasar. Og samstarf þeirra virð-

ist engan endi ætla að taka því þeir 
eru búnir að dusta rykið af handriti 
að víkingamynd sem þeir byrjuðu 
á fyrir fimm árum. 

Upphaflega stóð til að það hand-
rit yrði að einhverju leyti byggt á 
Njálu en myndin hefur nú öðlast 
sjálfstætt líf. Ólafur þarf ekki að 
sækja vatnið yfir lækinn þegar 
kemur að víkingamyndum enda 
hafa fáir íslenskir kvikmyndagerð-
armenn sýnt þessu tímabili meiri 
áhuga en frændi hans, leikstjórinn 
Hrafn Gunnlaugsson. „Annars held 

ég að allir Íslend-
ingar hafi áhuga 
á þessu tímabili 
í sögu lands og 
þjóðar.“ 

Ólafur á slóðum víkinga og örlagaróna

Á HVÍTA TJALDIÐ Hreinn Vilhjálmsson er 
á leiðinni á hvíta tjaldið en leikhópurinn 
Vesturport er að skrifa kvikmyndahand-

rit eftir ævisögu hans.

SITUR EKKI MEÐ HENDUR Í SKAUTI SÉR
Ólafur og dóttirin Ragnheiður Eyja 
sitja við skriftir um þessar mundir í 
Mjóstrætinu.

Vinjettuhöfundurinn Ármann 
Reynisson ferðaðist um þvert Ind-
land í um tvo mánuði til þess að 
viða að sér efni og fá nýtt blóð í 
sagnabrunninn. Vinjettur Ármanns 
féllu Indverjum almennt mjög vel í 
geð.

Þegar rektor Banaras Hindu 
University í hinni heilögu borg 
Varanasi frétti af heimsókninni 
bauð hann Ármanni þegar að halda 
fyrirlestur um vinjetturnar og 
íslenskar bókmenntir. „Já, þann 10. 
januar depúteraði Ármann Reynis-
son sem fyrirlesari við háskóla. 
Þrátt fyrir stuttan fyrirvara var 
yfirfullt af fræðimönnum og nem-
endum á annað hundrað talsins. 
Mikið var um fyrirspurnir og 
urðu 45 mínúturnar að tveim-
ur klukkustundum,“ segir 
Ármann. Talið er að hann sé 
fyrsti Íslendingurinn til að 
ávarpa þennan heims-
fræga háskóla og gerði 
dagblaðið Hindi atburð-
inum góð skil.

„Ég dvaldist hjá 
fimmtán indverskum 
fjölskyldum á jafn-
mörgum völdum stöð-

um og kann-
aði nánar þau 

svæði hvað varðar 
menningu, mannlíf, 
viðskipti og fleira. 
Þetta varð ekki 
síður glíma við 
eigin persónu þar 
sem flest á Ind-
landi er ólíkt því 
sem við eigum að 
venjast.“

Bókmenntafræð-
ingar, útgefendur 
og blaðamenn 
reyndust áhugasamir um norður-
slóðir. „Já, sem þeir þekkja lítið 
sem ekkert til nema í draumsýn 
einni saman. Undantekningarlaust 
var ég fyrsti Íslendingurinn sem 
þeir hittu að máli.“

Tekin voru tvö blaðaviðtöl við 
Ármann, annað birtist í Manorama, 
einu elsta og virtasta dagblaði á 

Indlandi og fékk það 
góð viðbrögð. Þá ræddi 
hinn þekkti blaðamað-
ur Sashi Nair lengi við 
Ármann og mun viðtal 
birtast á ensku í því 
útbreidda blaði  Busin-
ess Line – Live nú á 
næstunni.

Nokkrir bókmennta- 
og tungumálafræðing-
ar sýna því áhuga, að 
sögn Ármanns, að þýða 
úrval af vinjettunum 
yfir á hindí, malayala, 
kanada, tamil, bengali 
og pundjabi. Útgefend-
ur skoða málin og þykir 

þeim áskorun að opna augu Ind-
verja fyrir nýjum bókmennta-
heimi.

Í Kolkata tók landsbókavörður á 
móti Ármanni í Landsbókasafni 
Indlands. Landsbókasafnið á vinj-
ettuútgáfuna I-VII sem heita þá 
einu bækur íslensks rithöfundar í 
eigu safnsins. jakob@frettabladid.is

ÁRMANN REYNISSON:  VINJETTUR NEMA NÝ LÖND OG STÆRRI

Leggur Indland að fótum sér

VIÐTAL VIÐ ÁRMANN Í dag-
blaðinu Malayala-Manorama 
á aðfangadag, einu virtasta og 
upplagshæsta blaði Indlands.

SEM INNFÆDDUR Hver 
hefði getað ímyndað sér 
að þarna væri lifandi 
kominn vinjettuhöfundur 
frá Íslandi?

VIÐ LANDSBÓKASAFN INDVERJA Indverjar tóku Ármanni með 
kostum og kynjum og er í skoðun að þýða verk hans á hindí, 
malayala, kanada, tamil, bengali og pundjabi.

„Ef ég vil taílenskt fer ég á Thai 
Style í Smiðjuhverfinu. Þeir eru 
með endalaust af góðum rétt-
um. Ef mig langar í indverskt 
fer ég á Shalimar og fæ mér þá 
indverskan bjór með. Villibráðin 
á Rauðará er líka fín.“

Eyjólfur B. Eyvindarson tónlistarmaður.

Bændur eru vandari að virðingu 
sinni en flestar stéttir aðrar. Þetta 
sýndi sig í klámráðstefnumálinu 
þegar þeir lokuðu dyrum hótels 
síns Sögu fyrir væntanlegum gest-
um vegna óróa meðal femínista og 
stjórnmálamanna. Bændablaðinu 
ritstýrir Þröstur Haraldsson sem 
hafði ráðið til sín sem blaðamann 
Kolbein Óttarsson Proppé. Þá 
rifjaðist upp fyrir bændum að 
Þröstur var á sínum hippaárum 

róttæklingur og Kol-
beinn hefur gert 
sig gildandi í 
ungliðahreyf-
ingu Vinstri 

grænna. Ráðn-
ingin var dregin til 

baka því ekki vilja 
bændur láta 

kenna sig við 
kommún-
isma að 
ósekju. 

Chesney Hawks er að koma til 
landsins og mun halda tæplega 
viku langt námskeið fyrir tón-
smiði. Námskeiðið hefst 3. mars 
og verður haldið á Hótel Glym 
í Hvalfirði en þar hélt Chesney 
einmitt sambærilegt námskeið fyrir 
ári. Þátttökugjald er 210 þúsund. 
DV telur sig hafa heimildir fyrir því 
að besti vinur Chesneys, eightís-
hetjan Nik Kershaw, muni mæta á 
svæðið en líklega losnar hann við 
þátttökugjaldið.

Söngvarinn Garðar Thór Cortes 
og hinn heimsfrægi Ronan Keating 
úr strákasveitinni Boyzone verða 
aðalsöngvararnir á skautasýning-
unni Art on Ice sem verður haldin 
í Sheffield í Bretlandi 17. febrúar. 
Garðar Thór söng á dögunum á 
sams konar sýningu í Sviss við 
mjög góðar undirtektir. Gaman 
verður að sjá hvort hann skyggi 
á sjálfan Keating þegar kemur að 
bresku sýningunni en Ólympíu-
verðlaunahafinn Shizuka Arakawa 
verður á meðal þeirra 
sem leika þar listir 
sínar. - fb/jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Við höfum selt rosalega mikið af þessu,“ 
segir Kári Kjartansson hjá tóbaksversl-
uninni Björk en einhvers konar vatns-
pípuæði ríkir nú í Reykjavík. Pípurnar, 
sem  koma frá Egyptalandi og Jórdaníu, 
kosta á bilinu níu þúsund og upp í þrjátíu 
þúsund krónur en tóbakið í þessar pípur 
er allt öðru vísi, mjög blautt og blandað 
með ávöxtum. „Við erum með fjórar 
bragðtegundir í augnablikinu, banana, 
epla, appelsínu og ávaxtablöndu.“

Og Kári segir að vatnspípureykingar 
séu hópiðja. „Vinahópar koma og slá 
saman í pípu,“ segir Kári og bætir því við 
að engin regla gildi hverjir það séu sem 
fjárfesti í þesum tólum, stærsti kúnna-
hópurinn sé þó ungt fólk sem hafi kynnst 

þessu á ferðalögum erlendis. Mest eru 
það Íslendingar sem kaupa pípurnar en 
þær eru líka vinsælar hjá innflytjendum, 
fólki frá Mið-Austurlöndum og frá 
Austur-Evrópu. „Þessi hópur verður mjög 
glaður að sjá þessa vöru,“ segir Kári. 

Sumir kaupa jafnvel vatnspípurnar 
sem stofustáss. „Það komu tvær eldri 
konur og keyptu hvor sína pípuna. Þær 
keyptu þó ekkert tóbak með og ætluðu að 
nota pípurnar sem skraut heima hjá sér. 
Sögðu það allavega.“

Vatnspípuæði í Reykjavík

VINSÆL VARA segir Kári Kjartansson hjá tóbaks-
búðinni Björk. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

SENDU JA WHF Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 

Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, tölvueikir, DVD myndir,

varningur tengdur myndinni og margt fleira!
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FRÁ GAURNUM SEM FÆRÐI ÞÉR

KNOCKED UP OG SUPERBAD
FRUMSÝND 1. FEBRÚAR
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VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Tönnunum.

 2 Marel.

 3 Sigurður Eggertsson.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er þriðjudagurinn 
5. febrúar, 36. dagur ársins.

10.01 13.41 17.23
 9.54 13.26 17.00

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

ER MEÐ ESP STÖÐUGLEIKAKERFI

Þegar ég var tvítug festi ég kaup 
á forláta sjónvarpi í verslun 

sem seldi notuð tæki. Sjónvarpið 
var ekki einu sinni komið í gagnið 
þegar leynilegur útsendari RÚV 
barði að dyrum og spurði hvort mér 
þætti ekki við hæfi að fara borga af 
áskrift. Ég sagði sem satt var að það 
væri ekkert sjónvarp í gangi á 
heimilinu. „Nú nú, það var nú glæsi-
legur gripur sem ég sá inn um 
gluggann hjá þér,“ svaraði útsend-
arinn þá með svo valdsmannslegri 
röddu að stelpuskjátan þorði ekki 
annað en að bjóða honum inn í hálf-
tóma kjallaraíbúðina til að sanna að 
tækið væri ekki tengt við loftnet. 

ERINDREKINN útskýrði þá fyrir 
fáfróðri landsbyggðarmærinni að 
svona gengju kaupin á eyrinni ekki 
fyrir sig. Og í hljóðu þakklæti fyrir 
að sleppa skrámulaust út úr sam tal-
inu lofaði ég að drjúgur hluti náms-
lána minna myndi framvegis renna 
til míns ástkæra Ríkisútvarps. 

NÚ auglýsir Ríkissjónvarpið að á 
næstunni eigi að sýna eina íslenska 
bíómynd í hverri viku. Ég skelf af 
gleði við tilhugsunina. Kannski eru 
það peningarnir sem góði auðmaður-
inn gaf þeim sem gera þetta kleift, 
að minnsta kosti hafa þeir ekki viljað 
nota mína við það hingað til. Nema 
það séu peningarnir sem fengust 
fyrir auglýsingahléið í Skaupinu sem 
þarna koma í góðar þarfir. 

MÉR er sama hvaðan gott kemur 
en kemst þó ekki hjá því að rifja 
upp í huganum orðin sem Páll 
Magnússon útvarpsstjóri lét falla 
skömmu eftir að hann var ráðinn í 
embætti. Ræddi hann ekki örugg-
lega um að ef til vill væri barasta 
við hæfi að taka RÚV af auglýsinga-
markaði? Jú nú man ég hvað hann 
sagði. Það var þetta: „Ég er þeirrar 
skoðunar að RÚV eigi ekki að vera 
á auglýsingamarkaði. Það eru til 
margar röksemdir fyrir tilvist ríkis-
fjölmiðils en þær eiga ekki við um 
tilvist hans á auglýsingamarkaði. 
Við megum ekki láta ríkisvaldið 
þrengja á einkaaðilum á þessum 
markaði frekar en öðrum.“ 

ÉG rifja þetta nú bara svona upp 
því mér þótti þetta hljóma svo vel á 
sínum tíma. Slík ákvörðun yrði lík-
leg til að auka frelsi RÚV til að 
sinna yfirlýstu hlutverki sínu auk 
þess sem baráttan við einkastöðv-
arnar um amerísku sápuóperurnar 
gæti þar með verið úr sögunni og 
hægt yrði að styðja enn meira við 
íslenska dagskrárgerð. 

Í barnslegri einlægni bjóst ég ekki 
við því að Páll myndi samþykkja að 
þiggja peninga utan úr bæ, auka hlut-
deild auglýsinga á stöðinni um leið 
og almenningur í landinu væri enn 
frekar skikkaður til að borga í appar-
atið í gegnum nefskatt. Þá sérstak-
lega þar sem lítið sem ekkert virðist 
hafa bólað á innlendri leikinni dag-
skrárgerð eftir Kalla Kaffi.

Elsku Páll


