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BRÚÐKAUP

Brúðarkjólar eru háðir 
bæði hefðum og tísku
Sérblað um brúðkaup 

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Brúðarkjólar háðir hefðum og tísku
Valið á brúðarkjól getur verið erfitt enda þarf 
kjóllinn bæði að vera fallegur og þægilegur BLS. 8
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KOLFINNA NIKULÁSDÓTTIR

Fékk laumulega gjöf 
frá kærastanum
tíska heilsa heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS
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+ Nánari upplýsingar 
 www.icelandair.is

 * Innifalið í verði: Flug aðra leið 
    og flugvallarskattar.

TILBOÐ
Verð frá 12.890 kr.*

VelduektaMyllu

Heimilsbrauð
- brauðið semallir
á heimilinu velja

HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Kolfinna Nikulásdóttir, slagverksleikari og bak-
raddasöngkona í hljómsveitinni Retro Stefson, 
hafði lengi augastað á kápu sem kærastinn 
keypti svo handa henni í laumi.
„Ég sá kápuna í Trilogiu á Laugaveginum og langaði 
mikið í hana. Hún var þó ekki á mjög viðráðanlegu 

verði. Ég var samt alltaf að fara inn í búðina að skoða 
hana og máta og voru afgreiðslukonurnar farnar að 
kannast við mig. Ég held að þær hafi jafnvel lan ð
til að ég eignaðist kápuna þ í hlýsi K

Kolfinna fer annars ekki troðnar slóðir í fatavali, 

þrátt fyrir ungan aldur, og kaupir lítið af fjöldafram-
leiddum fötum. „Mér finnst skemmtilegt að kaupa 
hönnun sem ég veit að eitthvað er á bakvið. Það er 

líka gaman að styrkja hönnuði sem eru að reyna að 
lifa af ástríðu sinni,“ segir Kolfinna. Hún segir það 
þó kosta sitt og keypti hún til dæmis tvo rándýra 

kjóla um daginn. „Ég er mikil kjólastelpa en er eigin-
lega komin í smá pásu núna Ég er lík
skódellu en ve ð lík

Kápan keypt á laun

Kolfinna Nikulásdóttir var búin að máta kápuna svo oft í búðinni að afgreiðslukonurnar voru farnar að kannast við hana.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKARTFATNAÐUR FYRIR STERKAR KONURHildur Inga Björnsdóttir hannar skartfatnað sem setur punktinn yfir i-ið.
TÍSKA 2

RAFMAGNAÐ HEILSU-TJÓN
Garðar Bergendal á tæki sem bætir lífsgæði þeirra sem þjást af völdum neikvæðra rafbylgna.

HEILSA 4

Erum í Dugguvogi 2. Sími 557-9510

Erum í Dugguvogi 2 Sími 557 9

Húsgagna 
 Lagersala

Verðdæmi:Leðursófasett áður 239,000 kr
 Nú 119,900 kr 

Hornsófar tau áður 198,000 krNú 103,000 kr

Tungusófarverð frá 85,900 kr

ALLTAF BESTA VERÐIÐ

Allt um heilsu á einum 
stað
Heilsuvefurinn doktor.
is er tíu ára á þessu 
ári. Frá upphafi hafa 
hjúkrunarfræðingar 
ritstýrt vefnum.

TÍMAMÓT 34

HLÝINDI   Í dag verður suðaustan-
strekkingur á vesturhluta landsins, 
annars hægari. Rigning vestan til 
þegar líður á daginn, stöku dropar 
sunnan til en þurrt og bjart með 
köflum norðan til og austan. Milt.

VEÐUR 4
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Ferlinum lokið?
Handboltamaðurinn 
Jón Heiðar Gunnars-
son leikur kannski 
ekki aftur hand-
knattleik eftir að 
hafa fengið mar 
á heilann í leik 
gegn ÍBV.

ÍÞRÓTTIR 48

VEÐRIÐ Í DAG

FANGELSISMÁL „Nú orðið eru hér mjög margir 
strákar sem hafa farið illa út úr dópinu. Þeir 
þurfa á meiri aðhlynningu og leiðbeiningum 
að halda en þeir sem áður voru hér,“ segir 
Rúnar Eiríksson, varðstjóri á Litla-Hrauni, 
sem staðið hefur vaktina frá því 1981, lengst 
allra fangavarða í fangelsinu.

Meðferðargangurinn var tekinn í notkun 
12. nóvember en á honum eru ellefu fangar 
sem freista þess að halda sér edrú innan 
veggja fangelsis. „Við höfum allar götur frá 
því árið 2000 sótt um fjármagn til þess að 
koma upp svona starfi en aldrei fengið. Við 
töldum ekki vera hægt að bíða lengur með 

þetta og komum starfseminni á koppinn með 
þeim úrræðum sem voru við höndina,“ segir 
Þórarinn V. Hjaltason sálfræðingur hjá 
Fangelsismálastofnun. Ekkert fjármagn 
hefur fengist til þess að halda meðferðar-
ganginum úti en starfsfólk fangelsisins 
ákvað að bæta ganginum á verkefnalistann 
til þess að mæta brýnni þörf. „Í raun er þetta 
hrein viðbót við þau störf sem við vinnum 
hér fyrir,“ segir Einar Loftur Högnason. „En 
afskaplega gefandi og skemmtileg viðbót,“ 
segir Svala Þrastardóttir kollegi Einars.

Páll Winkel, forstjóri Fangelsismálastofn-
unar, segir hugmyndina um fyrirmyndar-

fangelsi byggja á því að föngum sé gefinn 
kostur á að ná tökum á vandamálum sínum 
og varnaðaráhrif refsinga nái fram að ganga.

„Ég held að það hljóti allir að gera sér 
grein fyrir því að á fáum stöðum er jafn 
mikil þörf fyrir afeitrunarstöð og sérhæfða 
meðferð og einmitt hér á Litla-Hrauni,“ segir 
Þórarinn.

Blaðamenn Fréttablaðsins heimsóttu 
fangelsið og ræddu við fanga, starfsfólk og 
stjórnendur um þau vandamál sem steðja að 
fangelsinu vegna fíkniefnaneyslu fanganna 
og vonir um lausn á þeim.

 - kdk/mh / sjá síður 18 og 20   

Fangaverðir bæta við sig 
vinnu til hjálpar fíklum
Rúmlega sjötíu prósent fanga á Litla-Hrauni mældust með fíkniefni í blóði í úttekt Fangelsismálastofnunar 
seint á síðasta ári. Meðferðargangi var í kjölfarið komið á. Starfinu er haldið úti með umframvinnu.

HANDBOLTI Samkvæmt áreiðanleg-
um heimildum Fréttablaðsins 
mun HSÍ nú ræða við Aron 
Kristjánsson um að taka við starfi 
landsliðsþjálfara karla en Dagur 
Sigurðsson gaf starfið frekar 
óvænt frá sér í gær. Forsvars-
menn HSÍ munu setjast niður með 
Aroni á næstu dögum. Aron sagði 
við Fréttablaðið í gær að hann 
hefði mikinn áhuga á að heyra 
hvað þeir hefðu fram að færa og 
væri til í að fá sér kaffibolla með 
þeim.  - hbg / sjá síðu 48

Dagur hafnaði HSÍ:

Aron er næstur 
í röðinni 

ARON KRISTJÁNSSON Efstur á lista HSÍ 
yfir arftaka Alfreðs Gíslasonar eftir að 
Dagur sagði nei. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VIÐSKIPTI „Við kunnum ekki við 
það að lönd reyni að taka evruna 
upp bakdyramegin,“ segir Jürgen 
Stark, stjórnarmaður í Evrópska 
seðlabankanum.

Hann fjallaði um hugsanlega 
einhliða upptöku Íslendinga á evru 
á Viðskiptaþingi Viðskiptaráðs í 
gær.

„Það er íslenskra stjórnvalda að 
ákveða þetta og taka um leið 
ábyrgð á afleiðingunum og þeirri 
áhættu sem fólgin er í einhliða 
upptöku. Seðlabanki Evrópu er á 
móti einhliða upptöku evru og 

mun ekki styðja við slíkt. Þá hefur 
þessi afstaða líka verið staðfest í 
sjálfu Evrópusambandinu.“

Percy Westerlund, sendiherra 
Evrópusambandsins gagnvart 
Íslandi, segir afstöðu sambands-
ins til einhliða upptöku evru hér á 
landi skýra. „Ég tel að það geti 
leitt til árekstra. Ísland og Evr-
ópusambandið eru náin. Þið eruð 
hluti af Evrópska efnahagssvæð-
inu. Þið eruð í Schengen-samstarf-
inu. Þið eruð í hópi okkar nánustu 
bandamanna. Ákveði náinn banda-
maður að stíga einhliða skref, sem 

gengur algjörlega gegn grund-
vallar reglum hins, þá verður því 
ekki vel tekið.“  - ikh / sjá síðu 6 

Einhliða upptaka Íslendinga á evru myndi leiða til árekstra við Evrópusambandið:

Komast ekki inn bakdyramegin

JÜRGEN STARK Evrópski seðlabankinn 
styður ekki einhliða upptöku evru hér 
á landi.

Hætt við að 
hætta

Jóhanna 
Vilhjálmsdóttir 
er ennþá 
starfsmaður 
Kastljóssins.

FÓLK 54

Plata Poetrix tilbúin
Sjálfvalinn besti textahöfundur 
íslenskrar tónlistarsögu kveðst ekki 
kunna neitt í tónlist.

FÓLK 46

SEÐLABANKASTJÓRI TEKUR Í SPIL Davíð Oddsson seðlabankastjóri var meðal keppenda við opnun Bridgehátíðar 2008. Spurður 
hvort keppt væri um Bermúdaskál sagði hann: „Nei, en fyrst minnst er á það þá held ég að Íslendingar hafi ekki þorað að vinna 
heimsmeistaratitilinn aftur því þeir hafi óttast að ég kæmi að taka á móti þeim eins og forðum.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HAPPDRÆTTI Íslensk getspá ætlar, í samstarfi við 
happdrættisfyrirtæki í átta öðrum Evrópulöndum, að 
byrja með nýtt risalottó og er stefnt að því að dráttur 
hefjist í lok ársins. Aðalvinningurinn verður á bilinu 
700-900 milljónir króna í hverri viku. Nýja lottóið 

gengur undir vinnuheitinu 
Eurolottó eða Euromillions en 
ekki er komin niðurstaða í 
nafnið enn.
„Þetta hefur verið lengi í 
vinnslu,“ segir Stefán Konráðs-
son, forstjóri Íslenskrar 
getspár. „Stefnt er að því að 
þetta hefjist í lok þessa árs en 
það er ennþá á vinnslustigi. 
Verkefnið er mjög spennandi. 
Við erum að tala um verulega 

háa vinninga,“ segir hann. 
Dráttur í nýja lottóinu verður vikulega og alltaf á 

föstudögum. Fyrsti vinningur verður á bilinu 700 til 
900 milljónir en til samanburðar má nefna að fyrsti 
vinningur í Víkingalottóinu er venjulega 50-100 
milljónir íslenskra króna. Til viðbótar aðalvinningi 
upp á tæpan milljarð kæmu átta til níu undirvinnings-
flokkar. 

Hópurinn sem stendur að nýja lottóinu eru Víkinga-
lottó-löndin Ísland, Svíþjóð, Danmörk, Noregur, 
Finnland og Eistland, ásamt Hollandi, Ítalíu og 
Þýskalandi. „Tugir milljóna manna koma að þessu og 
gera þetta meira spennandi en Íslendingar eru mjög 
pottasækin þjóð og hafa lengi verið,“ segir Stefán. 

Íslensk Getspá hefur ekki sótt um leyfi fyrir nýja 
lottóið enda undirbúningurinn tekið langan tíma. 
Stefán segir að marga enda þurfi að hnýta til að allt 
gangi upp en á von á því að niðurstaða verði komin 
um miðjan apríl. 

„Á undanförnum vikum höfum við fengið inn 
samstarfsaðila til að stækka pottinn. Þess vegna eru 
Ítalir og Þjóðverjar komnir inn. Eftir eru ýmis 
tækniatriði, til dæmis varðandi öryggismál, hvenær 
drættir eiga sér stað, negla endanlega niður á hvaða 
vikudögum er dregið og klukkan hvað því að ekki 
eru allir á sama tíma. Það þarf að samræma margt,“ 
segir hann.

„Þetta verður gríðarlega stórt og öflugt lottó. Við 
horfum jákvæðum augum til þess því að okkar starf-
semi gengur út á að styðja öryrkja, íþróttahreyfing-
una og ungmennafélögin og við erum stöðugt að 
leita leiða til að auka okkar framlag. Samkeppni 
erlendis frá með ólöglegum spilum eykst stöðugt 
þannig að við reynum okkar besta að standa okkur í 
samkeppninni.“   ghs@frettabladid.is

STÓRT OG ÖFLUGT „Þetta verður gríðarlega stórt og öflugt 
lottó,“ segir Stefán Konráðsson, forstjóri Íslenskrar Getspár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Milljarður í vinning 
í nýju Evrópulottói
Allar líkur eru á því að nýtt evrópskt lottó hefji göngu sína í lok ársins. Níu 
lönd standa að því og verður hæsti vinningurinn upp undir einn milljarður 
króna. Dregið verður á föstudögum. Lottóið hefur vinnuheitið Eurolottó.

Grísagúllas í súrsætri sósu

Réttur dagsins

0,5 ltr. Egils gos fylgir með

749 kr.

Þorbjörg, eruð þið ekki með 
réttu umhverfisráði?

„Við þurfum kannski bara að fara í 
umhverfismat.“

Furðuleg uppákoma varð í umhverfis- og 
samgönguráði á þriðjudag þegar tveir 
fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir og Gísli Marteinn Baldursson, 
héldu Helgu Jóhannsdóttur tilheyra F-list-
anum en ekki Sjálfstæðisflokknum. Fyrir 
vikið var Þorbjörg kjörin varaformaður en 
ekki Ásta Þorleifsdóttir af F-lista, eins og 
reiknað hafði verið með.

BRETLAND, AP Erkibiskupinn af 
Kantaraborg, Rowan Williams, 
segir Bretland geta tekið tillit til 
hefðbundinna 
laga íslams án 
þess ganga á 
borgaraleg 
réttindi.

Erkibiskup-
inn talaði 
frammi fyrir 
æðstu stjórn 
Ensku biskupa-
kirkjunnar eftir 
að ummæli hans 
í síðustu viku um mögulega 
upptöku sjaríalaga á Bretlandi 
vöktu mikla reiði. Ummælin 
umdeildu snerust um að sjaría-
lög geti gegnt hlutverki meðfram 
hjúskaparlögum, til dæmis hvað 
varðar skiptingu fjármuna 
hjóna.

Williams ítrekaði að hann 
myndi ekki tala fyrir aðstæðum 
þar sem sjaríalög stríddu gegn 
borgaralegum réttindum breskra 
þegna.  - sdg

Rætt um sjaríalög í Bretlandi:

Erkibiskup 
skýrir ummæli

ROWAN WILLIAMS
ÍSAFJÖRÐUR Reykingafólk á 
Ísafirði hefur fengið skjól í 
snjóhúsi sem veitingamenn í 
Kaffi Edinborg í Aðalstræti hafa 
hlaðið fyrir utan staðinn.

Anna Jakobína Arngrímsdóttir 
á Kaffi Edinborg segir að 
starfsmönnum staðarins hafi þótt 
þetta góð hugmynd og drifið í að 
framkvæma hana í fyrradag. Þeir 
vonist eftir frosti næstu daga svo 
húsið bráðni ekki.

Að sögn Önnu hafa gestir tekið 
hinu nýstárlega reykhúsi afar vel 
og yfirvöld engar athugasemdir 
gert. „Enda er þetta nú eiginlega 
bara skafl þótt hann sé að vísu 
óvenjulega kósí,“ útskýrir hún. 

       - gar

Ísfirskt hugvit í framkvæmd:

Snjóhús fyrir 
reykingafólk

SKIPULAGSMÁL Tillögur þátttak-
enda í samkeppni um framtíðar-
skipulag Vatnsmýrarinnar verða 
kynntar í dag. Að því er Dagur B. 
Eggertsson, oddviti Samfylkingar 
í borgarstjórn, sagði við frétta-
stofu Ríkisjónvarpsins í gær-
kvöldi, leggja margir keppenda 
fram tillögur þar sem lestarkerfi 
kemur við sögu.

Samkvæmt málefnasamningi 
meirihluti Sjálfstæðismanna og 
F-lista verður ekki tekin ákvörð-
un á yfirstandandi kjörtímabili 
um brottflutning Reykjavíkur-
flugvallar úr Vatnsmýri.

Sýning á tillögunum verður 
opnuð í Hafnarhúsinu í dag.  - gar

Skipulag í Vatnsmýri:

Tillögurnar 
kynntar í dag

VIÐSKIPTI „Við höfum verið að endurskoða eignasafn-
ið í heild sinni og minnka markaðsáhættu,“ segir Jón 
Sigurðsson, forstjóri FL Group. Félagið tapaði 67,3 
milljörðum króna á síðasta ári samanborið við 44,6 
milljarða króna hagnað í hittifyrra. Tapið er að 
langmestu tilkomið á fjórða ársfjórðungi í fyrra en 
þá nam það 63,2 milljörðum króna. Þetta er í takti 
við væntingar markaðsaðila. 

Líkt og fram kom á uppgjörsfundi FL Group í gær 
eru skráðar eignir félagsins færðar á markaðsvirði 
en þær hafa fallið í verði í dýfunni á alþjóðlegum 
hlutabréfamörkuðum.

Hluti af endurskoðuninni er sala  á Geysi Green 
Energy til hluthafa Geysis og Glitnis. FL Group 
verður áfram hluthafi í félaginu. Hannes Smárason, 
fyrrum forstjóri FL Group, er ekki á meðal kaup-
enda. 

Þá hefur eftirstandandi 1,1 prósents hlutur FL 
Goup í AMR verið seldur og hlutabréfaeign í 
Commerzbank komin undir eitt prósent. Þau 
tilheyra nú veltubók félagsins. Jafnframt hefur 
verið horfið frá skráningu Landic Properties (áður 
Stoða) á markað og hlutafjáraukningu á genginu 14,7 

eins og stefnt var að. „Augljóslega mun það ekki 
gerast á fyrri hluta ársins,“ sagði Jón og vísaði til 
aðstæðna á fjármálamörkuðum.  - jab

Nýir menn tóku til í eignasafni FL Group og hafa sett hlutafjáraukningu á salt:

Töpuðu 67 milljörðum í fyrra

STENGIRNIR STILLTIR Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarfor-
maður FL Group, og Jón Sigurðsson forstjóri rýna í uppgjör 
fjárfestingarfélagsins fyrir fundinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þrír undir áhrifum 
Ökumaður var tekinn undir áhrifum 
lyfja í Reykjavík í gærmorgun. Einnig 
var ökumaður í Borgarnesi handtekinn 
undir áhrifum fíkniefna í fyrrakvöld. Á 
sama tíma var þriðji maðurinn tekinn 
fyrir ölvunarakstur í Keflavík.

LÖGREGLUFRÉTTIR

KJARAMÁL „Þetta þokast frekar 
áfram heldur en afturábak. Ég 
býst við að þetta skýrist um eða 
eftir hádegi á morgun [í dag],“ 
sagði Vilhjálmur Egilsson, 
framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, sem í gærkvöld 
sat á fundi með formönnum 
landssambanda Alþýðusam-
bandsins.

„Hvað mig varðar er ég 
þokkalega bjartsýnn á að það sé 
að miða þónokkuð vel. Hins 
vegar er það þannig að maður 
veit aldrei hvernig hlutirnir 
gerast næsta dag. Það er nú 
einfaldlega einkenni svona 
samningaþjarks,“ segir Grétar 
Þorsteinsson, forseti ASÍ.     - gar

Kjaraviðræður í gærkvöld:

Miðar áfram en 
ekki afturábak

Markús Örn í nýtt starf
Geir Haarde forsætisráðherra hefur 
fengið leyfi utanríkisráðuneytisins 
til að kalla Markús Örn Antonsson 
sendiherra heim frá Kanada og gera 
hann að forstöðumanni Þjóðmenn-
ingarhússins frá 1. maí. Núverandi for-
stöðumanni, Guðrúnu Sigurðardóttur, 
hefur verið veitt lausn frá sama tíma.

STJÓRNSÝSLA

BORGARMÁL Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því að Kjartan 
Magnússon hafi verið að kanna 
hvort hann njóti stuðnings í borg-
arstjórastólinn ákveði Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson að stíga til hliðar, 
sem þykir nánast öruggt. Kjartan 
þvertekur hins vegar fyrir þetta. 
„Ég er ekkert að þreifa fyrir mér 
enda væri slíkt ótímabært,“ segir 
Kjartan.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er tíðinda að vænta í 
borgarstjóramálum Sjálfstæðis-
flokksins á næstu dögum, líklega 
um helgina.  Baráttan um borgar-
stjórastólinn stendur fyrst og 
fremst á milli Gísla Marteins 

Baldurssonar, sem þykir hafa 
nokkuð sterka stöðu inni í borgar-
stjórnarflokknum, og Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, sem gerir 
tilkall til borgarstjórastólsins á 
þeim forsendum að hún er í öðru 
sæti á lista flokksins í borginni. 

Kjartan telur kröfu sína rétt-
mæta í ljósi þess að hann, ásamt 
Vilhjálmi, var arkitektinn að 
núverandi meirihlutasamstarfi 
með F-listanum, Auk þrímenn-
inganna hefur Júlíus Vífill Ingv-
arsson einnig verið að þreifa 
fyrir sér. Möguleikar Kjartans 
og Júlíusar Vífils felast fyrst og 
fremst í því að ekki náist sátt um 
Gísla Martein eða Hönnu Birnu. 

Heimildir blaðsins herma enn 
fremur að beðið sé eftir því hvort 
Vilhjálmur komi með uppástung-
ur að eftirmanni sínum, víki hann 
til hliðar. Það mun vera vilji 
flokksforystunnar að borgar-
stjórnarflokkurinn leysi úr þessu. 
  - th

Borgarstjóramál Sjálfstæðisflokksins skýrast á næstu dögum:

Fjórir vilja borgarstjórastólinn
KJARTAN MAGN-
ÚSSON Borgar-
fulltrúinn segir 
ekki tímabært að 
ræða um borgar-
stjórastólinn.

SNJÓHÚSIÐ Anna Jakobína Arngríms-
dóttir þjónar reykingamönnum í snjó-
húsi Kaffi Edinborgar.   MYND/JOACHIM SCHMIDT

SPURNING DAGSINS



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Húsavík  
Egilsstaðir - Selfoss - Keflavík - Kringlan - Smáralind

elskenda
Dagur

2fyrir1
í bíó

Með hverjum keyptum blómvendi 
í Blómavali á höfuðborgarsvæðinu 
fylgir 2 fyrir 1 bíómiði á hina frábæru 
rómantísku gamanmynd 27 Dresses 
(27 Kjólar) með Katherine Heigl úr 
Grey´s Anatomy í aðalhlutverki. 
27 Dresses verður frumsýnd 

22. febrúar n.k.

15stk
túlípanar

999
Meðan birgðir endast

Valentínusar-
dagurinn...

...er í dag
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Komdu núna í Bílaland B&L og kynntu þér kostina
Glæsilegt úrval lúxusbílaLÚXUS

Opið virka daga frá kl. 10 til 18
og á laugardögum frá kl. 12 til 16

Bílaland B&L, Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík
575 1230 - luxusbilar@bilaland.is. 575 1230

L.R RANGE ROVER V8 diesel
Nýskr: 12/2006, 3600cc, 5 dyra, 
Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 25.000 þ.

Verð: 11.100.000

ALLIR INNFLUTTIR
OG ÞJÓNUSTAÐIR

AF UMBOÐI

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Bassel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

3°

4°

0°

1°

2°

11°

10°

10°

9°

7°

17°

16°

10°

9°

20°

6°

24°

16°
Á MORGUN 

5-10 m/s 
Úrkomusamt fyrir hádegi.

LAUGARDAGUR
8-13 m/s vestan til 

annars hægari.
45
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

HLÝINDI FRAM 
UNDAN  Umskipti 
hafa nú orðið í 
veðrinu. Næstu 
daga, um helgina 
og eitthvað fram 
yfi r helgi, eru horf-
ur á þokkalegum 
hlýindum sem aftur 
þýðir að snjó mun 
taka upp að miklu 
leyti. Það verður 
vætusamt vestan 
til en yfi rleitt þurrt 
fyrir austan. 
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ORKA „Ef þeir ætla að fara að taka eitthvað eitt 
út þá held ég að við ættum að hinkra með allar 
frekari framkvæmdir þangað til að kominn er 
meirihluti sem veit hvert hann er að fara,“ 
segir Ólafur Áki Ragnarsson, sveitarstjóri 
Ölfuss.

Sveitarfélagið hefur um árabil unnið með 
Orkuveitunni að virkjunum á Hellisheiði og 
bundið miklar vonir við atvinnuuppbyggingu, 
meðal annars vegna Bitruvirkjunar. Nýr 
varaformaður Orkuveitunnar, Ásta Þorleifs-
dóttir, hefur hins vegar lýst því yfir að hún sé 
andsnúin Bitruvirkun á Ölkelduhálsi og að 
nær væri að halda sig við Hverahlíðarvirkjun 
eingöngu, hún valdi síður umhverfisskaða.

„Ég hef sagt og stend við það að Ölkeldu-
hálsinn er, ásamt Krísuvík, eitt fallegasta 
háhitasvæðið í nágrenni höfuðborgarsvæðis-
ins og hefur gífurlegt gildi. Þannig að ég mun 
að sjálfsögðu ekki taka þátt í neinu sem ógnar 
því,“ sagði Ásta í viðtali við Fréttablaðið á 
þriðjudag.

Hún lagði þá til að beðið 
yrði með Bitruvirkjun og 
henni hugsanlega komið 
fyrir á öðrum stað.

„Það er búið að vinna 
þetta mál mjög lengi, allt 
frá því Reykjarvíkurlistinn 
var og hét, og í bestu sátt 
við Orkuveituna. Við höfum 
lagt mikla vinnu í þetta og 
talið þetta stefnu fyrirtækis-
ins. Ég vil því heyra einhver 
haldbær rök frá stjórn 
fyrirtækisins og að hún hafi 
samband beint við okkur, en 
ekki í gegnum fjölmiðla,“ 
segir Ólafur, sem ekkert 
hefur heyrt frá fyrirtækinu 
um þetta síðan nýr meiri-
hluti tók við.

Sveitarfélagið eigi um 
þessar mundir í viðræðum 
um stórfellda atvinnuupp-
byggingu; 300 til 500 manna 

Sveitarstjóri hótar að láta 
stoppa Hverahlíðarvirkjun
Sveitarstjóri Ölfuss segist ekki geta búið við stefnubreytingu í Orkuveitunni á 100 daga fresti. Nýr varafor-
maður OR hefur rætt um að bíða með Bitruvirkjun. Hinkrum með allar framkvæmdir, segir sveitarstjóri.

ÖLKELDUHÁLS Varastjórnarformaður Orkuveitunnar telur Ölkelduhálsinn eitt mikilvægasta háhitasvæðið á 
suðvesturhorninu. Það sé ómetanlegt til útivistar og rannsókna. Hún muni ekki taka þátt í neinu sem ógni þessu 
svæði.  MYND/RAFN HAFNFJÖRÐ

ÓLAFUR ÁKI 
RAGNARSSON

ÁSTA 
ÞORLEIFSDÓTTIR

Vandséð er að næg orka sé í boði til að keyra álver í 
Helguvík, fari svo að hvorki Bitruvirkjun né Hverahlíðar-
virkjun rísi á Hellisheiðinni.

Árið 2006 undirrituðu fulltrúar Norðuráls, Orkuveitu 
Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja undir viljayfirlýs-
ingu um raforkusölu til Helguvíkur. Þá var gert ráð fyrir 
því að orkuframleiðendurnir útveguðu allt að 435 MW, 
sem dygði fyrir 250.000 tonna framleiðslu.

Átti Orkuveitan að útvega 40 prósent orkunnar eða 
174 MW. 

Bitruvirkjun gæti framleitt allt að 135 MW en Hvera-
hlíðarvirkjun allt að 90 MW. Afgangurinn átti að koma af 
Suðurnesjum, til dæmis með stækkun Reykjanesvirkjunar.

Þess skal getið að Landsvirkjun ákvað í nóvember 
síðastliðnum að selja ekki frekari orku til álvera á Suður- 
og Vesturlandi.

ENGIN ORKA FYRIR ÁLVER Í HELGUVÍK?vinnustað. Þær viðræður standi og falli 
með Bitruvirkjun.

„Og það fer gífurleg vinna í þetta allt 
saman. Við ætlum  því ekki að taka þátt 
í því að á hundrað daga fresti sé breytt 
um stefnu,“ segir sveitarstjórinn.

Hann segir umdeildan samning milli 
Orkuveitu og Ölfuss, metinn á um 
hálfan milljarð, þó ekki brotinn með því 
að fallið verði frá virkjuninni. Því sé 
ekkert hugsanlegt skaðabótamál í 
uppsiglingu.

„En skipulagsvaldið er hjá okkur og 
við viljum sjá einhverja stefnu hjá 
fyrirtækinu í staðinn fyrir þennan 
leikaraskap.“ 

 klemens@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Athugun Ríkisendur-
skoðunar á orsökum og ábyrgð á 
tjóni sem varð á íbúðum á 
varnarsvæðinu á Miðnesheiði 
haustið 2006 er að ljúka. Valgerð-
ur Sverrisdóttir, þáverandi 
utanríkisráðherra, fól Ríkisendur-
skoðun að gera úttekt á málinu en 
í hálft ár tregðaðist ráðuneytið 
við að afhenda stofnuninni 
umbeðnar upplýsingar. 

Í kjölfar skrifa Fréttablaðsins í 
október á síðasta ári um sinnu-
leysi ráðuneytisins var brugðist 
við og gögnin afhent.  

Sigurður Þórðarsonar ríkis-
endur skoðandi segir skýrslu 
embættisins í umsagnarferli og að 
hún verði birt í næstu viku. - bþs

Frosttjónið á varnarsvæðinu:

Skýrslan birt í 
næstu viku

DÓMSMÁL Rúmlega fertugur 
karlmaður hefur verið dæmdur í 
eins mánaðar skilorðsbundið 
fangelsi fyrir að slá fósturson 
sinn í andlitið. Drengurinn var þá 
tíu ára og hlaut allnokkra áverka.

Atburðurinn varð á tjaldstæði 
við Þrastarlund á síðasta ári, þar 
sem fósturfaðirinn og móðir 
drengsins voru í útilegu með 
hann. Voru maðurinn og konan 
töluvert ölvuð þegar lögregla 
kom á vettvang. Stjúpfaðirinn 
neitaði sök í málinu en dómurinn 
taldi að með framburði drengsins 
og vitna væri komin fram lögfull 
sönnun þess að maðurinn hefði 
slegið drenginn.  - jss

Maður um fertugt dæmdur:

Sló fósturson 
sinn í andlitið

Ranghermt var í Fréttablaðinu í gær 
að Bakkafjara væri í Landsveit. Bakka-
fjara er í Landeyjum.

LEIÐRÉTTING

ORKA „Það er náttúrlega Norðurál 
sem tekur ákvörðun um þetta,“ 
segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar, aðspurður hvort 
hann telji grundvöll fyrir virkjun 
í Helguvík vera brostinn ef 
hvorki Bitruvirkjun né Hvera-
hlíðarvirkjun rísa. 

„Við förum ekki að taka fyrstu 
skóflustungu nema þeir séu 
tilbúnir en það er allt í rauninni 
að verða tilbúið fyrir fyrsta 
áfangann og það er ekki bundið 
við neina ákveðna virkjun.“

Árni segir að ef ekki sé næg 
orka til fyrir annan áfanga gefist 
nægur tími til að finna út úr því. 
„Við óttumst ekkert því við vitum 
að á öllum stöðum er fólk sem 
stendur við samninga,“ segir 
hann.  - jse

Árni Sigfússon:

Búið að tryggja 
næga orku

GENGIÐ 13.02.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

129,1076
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

66,97 67,29

131,44 132,08

97,58 98,12

13,089 13,165

12,218 12,290

10,436 10,498

0,6228 0,6264

105,62 106,24

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

DÓMSMÁL Þrír karlmenn hafa verið ákærðir fyrir að 
ráðast með ofbeldi á lögreglumenn við skyldustörf í 
janúar.

Árásarmennirnir sem eru litháískir ríkisborgarar 
réðust á lögreglumenn úr fíkniefnadeild lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan veitinga-
staðinn Monte Carlo í Reykjavík.

Einn mannanna er ákærður fyrir að hafa slegið 
einn lögreglumannanna í höfuðið með krepptum 
hnefa með þeim afleiðingum að lögreglumaðurinn 
hlaut stóra kúlu ofarlega á enni vinstra megin. 
Árásarmaðurinn er jafnframt ákærður fyrir að hafa 
slegið annan lögreglumann í andlitið með krepptum 
hnefa svo sá síðarnefndi hlaut roða og bólgu á 
vinstri kinn, bólgu á efri vör og tognun á hálshrygg.

Loks eru mennirnir allir ákærðir fyrir að hafa í 
sameiningu ráðist að þriðja lögreglumanninum, 
slegið hann ítrekað, meðal annars í höfuðið, og 

sparkað ítrekað í höfuð hans eftir að þeir höfðu fellt 
hann í götuna. Við þetta hlaut lögreglumaðurinn 
heilahristing, roðabletti í andliti og á hálsi, kúlu efst 
á höfði, hrufl á báðum hjám og tognun í hálsi, um 
vinstri olnboga og um þumallið hægra megin.  
 - jss

ÞINGFESTING Árásarmál gegn þremur karlmönnum hefur verið 
þingfest í héraðsdómi.

Þrír karlmenn ákærðir fyrir gróft brot gegn valdstjórninni:

Slösuðu þrjá lögreglumenn



YFIR 500 
NÁMSLEIÐIR

Í BOÐI! Framhaldsnám í Danmörku verður
kynnt í Norræna húsinu.

Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, 
Háskólinn á Hólum, Háskólinn

í Reykjavík, Landbúnaðarháskóli Íslands
og Listaháskóli Íslands kynna 

námsframboð sitt í Ráðhúsi Reykjavíkur.
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Lítil bleik gjöf
fyrir stóru ástina
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Við kynnum nýjan lit, bleikan iPod nano – 
tilvalinn fyrir ástina á Valentínusardaginn eða 
konudaginn. Þú getur fengið hann með sérstakri 
áletrun til elskunnar þinnar án aukakostnaðar.

iPod nano fæst annað hvort 4 eða 8 GB  og rúmar 
allt að 2.000 sönglög eða u.þ.b. 4–8 klst. af 
myndbandsefni. Ljósmyndin hér að ofan sýnir 
spilarann í raunstærð og með honum getur þú 
ekki aðeins hlustað á tónlist, heldur einnig horft 
á myndbönd.

iPod nano bleikur, 8 GB – 
tilboð með séráletrun 24.990 kr.

iPod nano
Innifalið í tilboði:
Sérmerktur elskunni 
þinni!

Við k
tilval
konu
áletr

iPo
ttit lb

Febrúar Konudagurinn
FebebrbrFeFe úaarrú Konud

Febrúar Valentínusardagurinn

Apple IMC

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík

Tilboðið gildir til 24. febrúar.

iPod nano
Raunstærð:
52 x 70 x 6,5 mm
Aðeins 49 g

VIÐSKIPTI Viðskiptaráð kallar eftir 
skýrri sýn og aðgerðum af hálfu 
stjórnvalda varðandi framtíðar-
skipan gjaldeyrismála hér á landi 
og aðgerðum til að styrkja efna-
hagslegan stöðugleika. 

„Ýmislegt virðist benda til þess 
að hag Íslendinga verði betur borgið 
til framtíðar með upptöku evru,“ 
segir Erlendur Hjaltason, formaður 
Viðskiptaráðs, en hann flutti opnun-
arræðu Viðskiptaþings í gær. Yfir-
skrift þingsins var: „Íslenska 
krónan: Byrði eða blóraböggull?“

Erlendur bendir á að fyrir-
komulag peningamála sé heitt 
umræðu efni í þjóðfélaginu og 
segir niðurstöðu skoðanakönnunar 
Við skipta     ráðs meðal aðildarfélaga 
sýna að fyrirtæki hér geti illa 
unað við óbreytt ástand. 

„Forsvarsmenn tveggja af hverj-
um þremur fyrirtækjum telja fjár-
málastjórn hins opinbera hafa dreg-
ið úr efnahagslegu jafnvægi og jafn 
margir eru fylgjandi því að Íslend-
ingar taki upp annan lögeyri en 
íslensku krónuna.“ Um leið eru 
samt töluvert fleiri félagar við-
skiptaráðs andvígir umsókn um 
aðild að Evrópusambandinu. 
Erlendur segir þó engan vafa leika 
á hagrænum yfirburðum þess að 
taka þátt í Myntbandalagi Evrópu í 
samanburði við einhliða upptöku 
evru. „Þess vegna er þeim mun 
brýnna að huga vel að efnahagsleg-
um áhrifum aðildar að Evrópusam-
bandinu, fyrir almenning, fyrir-
tæki, atvinnugreinar og Ísland í 
heild.“

Formaður Viðskiptaráðs sagði í 
ræðu sinni að svo virðist sem 
stefnumótun stjórnvalda skorti 
varðandi framtíðarskipan gjaldeyr-
ismála, eða hún sé ekki í takt við 
þarfir atvinnulífs og almennings. 
„Stjórnvöld hafa litið framhjá þeim 
vandamálum sem óhjákvæmilega 
tengjast sjálfstæðri peningastefnu. 
Þetta er óheppilegt, því þetta gerir 
þau áhrifalaus um þróun mála.“ 
Erlendur segir að frá upptöku verð-
bólgumarkmiðs 2001 megi að mestu 

rekja ójafnvægi í efnahagsmálum 
til ákvarðana og umsvifa hins opin-
bera, en krónan hafi verið gerð að 
blóraböggli fyrir hnökra í hag-
stjórn. „Það er því ljóst að aukinn 
efnahagslegur stöðugleiki er grund-
vallarforsenda þess að íslenska 
krónan eigi sér von um framtíð.“

Viðskiptaráð gagnrýnir stjórn-

völd enn frekar og bendir á að á 
meðan Seðlabankinn hækki vexti til 
að slá á verðbólgu haldi hið opin-
bera húsnæðisvöxtum lágum með 
niðurgreiðslu húsnæðislána gegn-
um Íbúðalánasjóð. „Þetta jafngildir 
því að stíga á bremsu og bensín á 
sama tíma,“ segir hann.

  olikr@frettabladid.is

Vilja evru en ekki ESB
Forsvarsmenn tveggja fyrirtækja af þremur vilja losna við krónuna. Um leið 
eru fleiri á móti Evrópusambandsaðild en fylgjandi. Á Viðskiptaþingi 2008 voru 
stjórnvöld gagnrýnd fyrir stefnuleysi í gjaldeyrismálum og lausatök í hagstjórn.

VIÐSKIPTI „Ég tel mjög ósennilegt 
að það sé grundvöllur fyrir slíku 
og ég tel ekki að það sé raunhæf 
leið,“ segir Geir H. Haarde, for-
sætisráðherra, um að stjórnvöld 
semji við Evrópska seðlabankann 
um stuðning eða bakland vegna 
skuldbindinga íslenskra fyrir-
tækja í evrum.

Hins vegar er undirbúningur 
hafinn á vettvangi ríkisstjórnar-
innar til að draga úr neikvæðum 
afleiðingum hugsanlegrar láns-
fjárkreppu á alþjóðamörkuðum. 
„Eðlilegt er að vinna að slíku í 
góðu samstarfi við aðila á mark-
aðnum,“ segir Geir Hilmar 
Haarde forsætisráðherra, sem 
upplýsti á Viðskiptaþingi í gær að 

í þessu skyni hafi forsvarsmenn 
fjármálafyrirtækja verið boðaðir 
á fund ríkisstjórnarinnar í dag.

Forsætisráðherra kvað könnun 
á afstöðu félaga Viðskiptaráðsins 
til gjaldmiðilsmála athyglisverða. 
„Hins vegar ber umræðan að 
undanförnu um bága stöðu 
krónunnar að mínum dómi nokk-
urn keim af þeim tilteknu aðstæð-
um sem nú er við að fást á fjár-
málamörkuðum og í alþjóðlegum 
efnahagsmálum,“ segir hann og 
áréttar að í raun séu kostirnir 
bara tveir, að halda krónunni og 
treysta efnahagslegan stöðug-
leika, eða ganga í Evrópusam-
bandið og taka í framhaldinu upp 
evru. „Það er einfaldlega ekki 

kostur að taka einhliða upp evru. 
Slíkt er ekki trúverðugt,“ segir 
hann.  - óká / ikh

FORSÆTISRÁÐHERRA Geir H. Haarde 
forsætisráðherra segir Evrópusambands-
aðild ekki á dagskrá ríkisstjórnarinnar og 
þar með ekki evru heldur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Evran er ekki á dagskrá frekar en Evrópusambandsaðild segir forsætisráðherra:

Fundar með bankastjórum í dag

HÆGFARA EVRUVÆÐINGU FYLGJA VANDAMÁL
„Áframhaldandi hægfara 
evruvæðingu fjármálalífsins 
fylgja mikil vandamál,“ segir 
Richard Portes, sérfræðingur 
í alþjóðafjármálum sem flutti 
erindi á Viðskiptaþingi í gær. 
Hann segir að stjórnvöld verði 
sem fyrst að gera upp við sig 
hvort þau vilji halda krónunni 
eða taka upp evru.

Hann segir landið ekki of lítið fyrir 
sjálfstæða mynt, en hún gæti verið 
stærstu fyrirtækjum landsins fjötur 
um fót.

Hann segir einhliða upptöku evru 
mögulega þótt henni fylgdu ókostir, 
auk þess sem landið nyti ekki ávinn-
ings af samstarfi við Evrópusambandið 

eða Myntbandalag Evrópu. Sú 
leið kunni þó að vera betri en 
að fyrirtæki landsins færi sig 
smám saman yfir í evruna, en 
slíkri þróun fylgdi óstöðugleiki.

Hægfara evruvæðing segir 
hann hins vegar tæpast munu 
ganga til baka jafnvel þótt 

hér yrðu umbætur í hagstjórn 
og stjórn peningamála. „Torséð er 
hvernig dregið verður úr áhrifamætti 
evrunnar, nema þá með því að ýta úr 
landi bönkunum og öðrum stórum 
fyrirtækjum,“ segir hann og telur að 
hér ætti alvarlega að hugleiða einhliða 
upptöku evrunnar. „Kannski ættuð þið 
að slá til. Ég held samt að betri lausn 
væri að ganga í Evrópusambandið.“

RICHARD 
PORTES

Á VIÐSKIPTAÞINGI 2008 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra afhenti 
námsstyrki Viðskiptaráðs á Viðskiptaþingi í gær. Geir Haarde forsætisráðherra upplýsti um 
aðgerðir til stuðnings fjármálafyrirtækjum og Erlendur Hjaltason, formaður Viðskiptaráðs, 
gagnrýndi stjórnvöld fyrir að vera samtímis á bremsu og bensíngjöf.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TOLLAR Gildandi fyrirkomulag um 
útboð tollkvóta er ekki til þess fall-
ið að lækka almennt vöruverð í 
landinu, að mati Páls Gunnars Páls-
sonar, forstjóra Samkeppniseftir-
litsins. Íhugar eftirlitið nú hvort 
beina skuli áliti til landbúnaðarráð-
herra vegna þessa. 

Einar Kristinn Guðfinnsson 
landbúnaðarráðherra hvatti í 
Fréttablaðinu í gær samkeppnisyf-
irvöld, og til þess bærar stofnanir, 
til að fylgjast með áhrifum tolla-
lækkana 1.mars á vöruverð í land-
inu, en þær áttu að stuðla að því að 
gera matvælaverð á Íslandi sam-
bærilegt verðlagi í nágranna-
löndunum. Minntist ráðherra þar á 

téð útboð tollkvótanna. Þar hafi 
breytt fyrirkomulag lækkað tolla 
um allt að 60 prósent.

Páll segir hins vegar að þetta 
fyrirkomulag útboða, það að hæst-
bjóðandi fái kvótann, þýði að kvót-
inn verði þeim mun dýrari. Það 
leiði því til hærra verðlags.

En ráðherra gæti fengið annað 
álit frá eftirlitinu, því þar á bæ 
telja menn einnig að innflutnings-
vernd á landbúnaðarvörum stuðli 
að hærra vöruverði og leiði til 
ýmissa samkeppnishindrana.

Páll áréttar að lokum að ekki sé á 
verksviði Samkeppniseftirlitsins að 
gera verðkannanir. Hins vegar 
fylgist það á ýmsan hátt með mat-

vörumarkaði. Eftirlitið hafi til að 
mynda haft aðkomu ýmissa hags-
munasamtaka að verðlækkunum á 
matvöru 1. mars til rannsóknar. - kóþ

Forstjóri Samkeppniseftirlitsins hefur haft verðlækkunina 1. mars til skoðunar:

Útboð tollkvóta hækkar verð
LANDHELGISGÆSLAN Skipulagðri 
leit að bandarísku flugvélinni 
sem hvarf af ratsjá um 50 
sjómílur vestur af Keflavík á 
mánudaginn hefur verið hætt.

Að sögn Landhelgisgæslunnar 
hefur verið leitað á öllu því svæði 
sem gera má ráð fyrir að 
björgunarbátur flugvélarinnar 
fyndist miðað við veðurfarslegar 
aðstæður og sjólag. Gæslan hefur 
beint þeim tilmælum til skipa og 
báta sem eiga leið um svæðið að 
þau svipist um eftir hverju því 
sem bent gæti til afdrifa flugvél-
arinnar. Gæslan mun svipast um 
á svæðinu í hefðbundnum 
eftirlitsferðum sínum. - jse

Landhelgisgæslan:

Leit hætt að 
flugmanninum

PÁLL 
GUNNAR 
PÁLSSON 
Segir Sam-
keppniseft-
irlitið hafa 
fylgst með 
verðbreyt-
ingunum 1. 
mars.

Vilt þú að Dagur Sigurðsson 
verði næsti landsliðsþjálfari í 
handbolta?
Já  57%
Nei  43%

SPURNING DAGSINS Í DAG

VIlt þú láta setja Geirsgötu í 
stokk?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN
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FLEX
hágæða

rafmagnsverkfæri
í miklu úrvali

Aseta ehf 
Tunguháls 19
110 Reykjavík
sími: 533 1600
aseta@aseta.is
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RV Unique örtrefjaræstikerfið
- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt

Nánari upplýsingar 
veita sölumenn og ráðgjafar RV

Bodil Fur, 
sölumaður hjá 
RV Unique í Danmörku   

UniFlex II H  Fiber ræstivagn
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

VERSLUN „Það er erfitt að nefna 
mörg stór fyrirtæki á íslenskum 
markaði sem ekki hafa gengið í 
gegnum eigendaskipti á síðustu 
árum,“ segir Stefán Karl Segatta, 
framkvæmdastjóri neytendasviðs 
hjá Skeljungi.

Því skekki það umræðuna að 
taka olíufélögin ein út og segja 
eigendur þeirra hafa fjármagnað 
kaupin á þeim með því að hækka 
álagninguna.

Runólfur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda, lýsti því yfir í 
gær að olíufyrirtækin hefðu aukið 
álagningu sína um allt að fimm 
krónur á hvern lítra. Þetta sé 

meðal annars vegna þess að nýir 
eigendur hafi komið að olíufélög-
unum. Þeir hafi síðan hækkað 

álagninguna til að fjármagna fjár-
festingar sínar.

Stefán vill ekki dæma um 
útreikninga Runólfs en segir að 
betra væri að horfa á verðþróun 
til lengri tíma. Hann neitar því  
ekki að fjárfestingar kunni að 
spila þar inn í.

„Og það má alveg taka þessa 
umræðu,“ segir hann. Aðalatriðið 
sé þó að álagning olíufélaganna 
hafi ekki hækkað meira en sem 
nemur hækkun kostnaðar til 
dæmis launa, flutnings og fjár-
bindingar.

Ekki náðist í forstjóra Olís og 
stjórnarformaður N1 svaraði ekki 
skilaboðum.   - kóþ

Framkvæmdastjóri hjá Skeljungi svarar gagnrýni framkvæmdastjóra FÍB:

Olíufélög lík öðrum félögum

MENNTUN Starfsemi á einkarekna 
leikskólanum Hvarfi í Kópavogi 
er í uppnámi. Þjónustusamningur 
ÓB Ráðgjafar, sem rekur skólann, 
var sagt upp um áramótin og renn-
ur út 1. maí. Hvorki starfsfólk né 
foreldrar vita hvað verður um 
leikskólann þá.

„Við vitum ekki hvort leikskól-
inn fer undir aðra rekstraraðila, 
hvort hann verður boðinn út aftur 
eða hvort Kópavogsbær ætlar að 
taka yfir reksturinn,“ segir Edda 
Guðrún Guðnadóttir, trúnaðar-
maður starfsmanna á Hvarfi. „Við 
vitum ekki hjá hverjum við vinn-
um þá, eða hvort við þurfum yfir-
höfuð að mæta í vinnu eftir 1. 
maí.“

ÓB Ráðgjöf hefur rekið leik-
skólann frá 1. nóvember 2005 sam-
kvæmt þjónustusamningi við 
Kópavogsbæ. Þeim samningi var 
sagt upp um áramótin vegna erfið-
leika í samstarfi milli Kópavogs-
bæjar, sem á skólann, og ÓB Ráð-
gjafar. Engin ákvörðun hefur 
verið tekin um áframhaldandi 
rekstur skólans.

„Það hefur verið mikil óánægja 
meðal margra foreldra með þessa 
rekstraraðila, og fólk vill fá á 
hreint hvert framhaldið verður,“ 
segir Hlynur Þór Sveinbjörnsson, 
faðir fjögurra ára drengs á Hvarfi. 
„Okkur hefur ekkert verið til-
kynnt hvað gerist 1. maí, við vitum 
bara að samningnum var sagt 
upp.“

Aðspurður hvers vegna svo 
mikil óánægja hafi verið meðal 

foreldra segist Hlynur ekki vilja 
tiltaka neina sérstaka ástæðu, það 
hafi einfaldlega verið óánægja 
með ýmsa þætti rekstrarins hjá 
ÓB Ráðgjöf.

Samúel Örn Erlingsson, formað-
ur leikskólanefndar Kópavogs-
bæjar, segir að það sé í höndum 
bæjaryfirvalda hvert rekstrar-
fyrirkomulag skólans verði, og 
það sé verið að ákveða núna. 
 salvar@frettabladid.is

Vita ekki hvað verður 
um leikskólann í maí
Óvissa ríkir um framtíð einkarekna leikskólans Hvarfs í Álfahverfi í Kópavogi. 
Þjónustusamningi við rekstraraðila hefur verið rift, en enginn veit hvað tekur við 
þegar hann rennur út 1. maí. Málið er í vinnslu, segir formaður leikskólanefndar.

HVARF Þjónustusamningur Kópavogsbæjar við ÓB Ráðgjöf rennur út 1. maí, en 
honum var sagt upp vegna erfiðleika í samstarfi við rekstraraðila. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STEFÁN KARL 
SEGATTA 
Framkvæmda-
stjóri hjá 
Skeljungi segir 
hækkun á 
eldsneytisverði 
ekki óeðlilega.
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FRAMKVÆMDIR Fjórir aðilar vega 
nú og meta útboðsskilmála vegna 
nýrrar ferju sem sigla á milli 
Vestmannaeyja og Bakkafjöru í 
Landeyjum.

Að undangengnu forvali var 
Eimskipi, Nýsi, Samskipum og 
fyrirtæki Vinnslustöðvarinnar og 
Vestmannaeyjabæjar gefinn 
kostur á að bjóða í verkið. 

Útboðsgögn voru send út í jan-
úar og rennur frestur til að skila 
inn tilboðum í byrjun apríl.

Í skýrslu stýrihóps um Bakka-
fjöruhöfn er gert ráð fyrir að 
ferjan – sem líkt og forverinn 
kallast Herjólfur – kosti rúmlega 
1,7 milljarða króna. Verktakinn 
skal  útvega, eiga og reka ferjuna 
samkvæmt ítarlegum skilmálum 
um ferðafjölda, stærð og sjó-
hæfni. 

Samhliða þessu er verið að 
ljúka nauðsynlegri skipulags-
vinnu vegna hafnarmannvirkja í 
Bakkafjöru. Er vonast til að ljúka 
megi vegagerð í sumar svo að 
hægt verði að hefja sjálfa hafnar-
gerðina.

Miðað er við að siglingar nýs 
Herjólfs milli Bakkafjöru og Eyja 
geti hafist árið 2010.  - bþs

Nýr Herjólfur og 5,6 milljarða framkvæmdir:

Fjórir eru að íhuga 
rekstur nýs Herjólfs

5,6 MILLJARÐAR KRÓNA
Kostnaðaráætlun stýrihóps
Verkliður                            Kostnaður
Undirbúningur og hönnun  300
Aðst.sköpun og bráðab.vegur 360
Fyrirstöðugarðar                          190
Skjólgarðar hafnar og dýpkun 1.770
Ferjubryggja og aðstaða           800
Ferja                                         1.730
Vegagerð                                  450

FJÁRHÆÐIR ERU Í MILLJÓNUM KRÓNA

HERJÓLFUR Gangi áætlanir eftir hefur nýtt skip siglingar milli lands og Eyja árið 2010.
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– Mest lesið
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STJÓRNMÁL Frumvarp 
Össurar Skarphéðins-
sonar iðnaðarráðherra 
um orkumál er enn til 
meðferðar í þingflokki 
Sjálfstæðisflokksins. 
Ríkisstjórnin hefur 
þegar samþykkt frum-
varpið fyrir sitt leyti 
sem og þingflokkur 
Samfylkingarinnar.

Arnbjörg Sveinsdótt-
ir, þingflokksformaður 
Sjálfstæðisflokksins, 
telur að umfjöllun 
flokksins sé langt komin 
og vonast til að verkinu 
ljúki á næsta fundi þing-
flokksins. Fulltrúar 
flokks ins í iðnaðarnefnd 
hafa haft frumvarpið til 
sérstakrar meðferðar en 
þeir eru Kristján Þór 
Júlíusson, Björk Guð-
jónsdóttir, Herdís Þórð-
ardóttir og Ragnheiður 
Elín Árnadóttir.

Kristján Þór segir þau hafa 

gefið sér góðan tíma til 
að fara yfir málið sem sé 
stórt og umfangsmikið 
og taki á mörgum prins-
ippmálum. Hann vill ekk-
ert segja til um hvort 
lagðar verði til umfangs-
miklar breytingar á efni 
þess. 

Spurður hvort líklegt 
sé að málið verði klárað á 
næsta þingflokksfundi 
segist Kristján vona það. 
Hann segir þó að vika eða 
mánuður til eða frá skipti 
ekki máli í hans huga 
enda lögunum ætlað að 
gilda um ár og áratugi. 
„Við vöndum okkur við 
hlutina,“ segir Kristján.

Í frumvarpinu er skil-
ið á milli samkeppnis-
starfsemi og almanna-
þjónustu í rekstri 
orkufyrirtækja og kveð-
ið á um að orkuauðlindir 

sem eru í samfélagslegri forsjá 
verði það áfram. - bþs

Orkumálafrumvarp enn í þingflokki sjálfstæðismanna:

Vonast til að klára 
málið á næsta fundi

ARNBJÖRG 
SVEINSDÓTTIR

KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON

HELLISHEIÐARVIRKJUN Í orkumálafrumvarpi iðnaðarráðherra er kveðið á um að 
orkuauðlindir sem eru í samfélagslegri forsjá verði það áfram.
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BRUSSEL, AP Franco Frattini, sem 
fer með dómsmál í framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins, kynnti 
í gær tillögur að víðtækri upp-
stokkun landamæragæslu á ytri 
landamærum Schengen-svæðisins 
svonefnda, sem Ísland er líka aðili 
að. Í tillögunum er meðal annars 
kveðið á um skyldu allra sem um 
ytri landamærin fara til að láta 
skrá fingraför sín og jafnvel fleiri 
lífkenni, og að gervihnöttum og 
fjarstýrðum eftirlitsflugvélum 
verði beitt til að fylgjast með 
mannaferðum á landamærasvæð-
um fjarri byggð, svo sem á sjó og 
til fjalla. 

Frattini sagði nýja kerfið myndu 
bæta öryggi á ytri landamærum 
Schengen-svæðisins, sem 24 Evr-
ópulönd eru nú aðilar að. Það myndi 
hindra fólk bæði í að komast inn á 
svæðið ólöglega og að dvelja leng-
ur en vegabréfsáritanir heimila. Í 
þessu skyni eigi að beita „full-
komnustu tækni til að ná sem 
mestu öryggi,“ tjáði Frattini frétta-
mönnum í Brussel. Sagðist hann 
vonast til að nýju reglurnar geti 
gengið í gildi fyrir árið 2013.

„Við viljum vera örlát við heið-
arlegt fólk sem sækir okkur heim 
frá löndum utan Evrópu, en við 
viljum sýna mafíuhópum, aðilum 
sem stunda smygl á fólki, glæpa-

mönnum og hryðjuverkamönnum 
fulla hörku,“ sagði hann. 

Talsmenn mannréttindasamtaka 
gagnrýna áformin og segja þau 
hugsuð til að bægja fátæktarflótta-
mönnum frá Afríku og öðrum 
heimshornum frá Evrópu undir 
yfirskini baráttu gegn glæpum og 
hryðjuverkum.   - aa

LÍFKENNI Í tillögunum er gert ráð fyrir að 
fingraför allra sem ferðast inn á Scheng-
en-svæðið verði skráð.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eftirlit með ytri landamærum Schengen-svæðisins: 

Lífkennaskráning 
verði skylda

LÍFKENNI Í tillögunum er gert ráð fyrir að fingraför allra sem ferðast inn á Schengen-
svæðið verði skráð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tölum saman
Hótel KEA á Akureyri
í kvöld kl. 20.00

Allir velkomnir!

Staðan í heilbrigðismálum
Guðlaugur Þór Þórðarson, heilbrigðis-
ráðherra, fer yfir stöðuna í heilbrigðismálum 
á opnum fundi á Hótel KEA á Akureyri 
í kvöld kl. 20.00. 

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000  /  FRÍ HEIMSENDING*

BANDARÍKIN, AP Barack Obama er 
kominn með ótvíræða forystu í 
kapphlaupinu við Hillary Clinton 
um að verða forsetaefni Demó-
krataflokksins. 

Eftir forkosningar í þremur 
ríkjum Bandaríkjanna á þriðju-
dag hefur hann tryggt sér meira 
en 1.220 kjörmenn af þeim 2.025 
sem þarf til að hljóta útnefning-
una. 

Clinton er þó ekki langt á eftir 
honum, með rétt tæplega 1.200 
kjörmenn, og vonast til að ná for-
ystunni á ný þegar forkosningar 
verða í Texas og Ohio í næsta mán-
uði. Þær vonir fara þó dvínandi, 
því samkvæmt skoðanakönnunum 

hefur Obama einnig verið að saxa 
á forskot hennar þar.

Óslitin sigurganga Obama að 
undanförnu laðar enn fleiri kjós-
endur til hans, þannig að Clinton er 
farin að örvænta um framhaldið.

Munurinn á milli þeirra er þó 
svo lítill að líklega verður kapp-
hlaup þeirra ekki útkljáð fyrr en á 
flokksþingi Demókrataflokksins í 
lok ágúst. Þá kemur til kasta „ofur-
kjörmannanna“, það er að segja 
nærri 800 forystumanna flokksins 
sem mega verja atkvæði sínu að 
vild.

Clinton hefur notið mun meiri 
stuðnings meðal þeirra en Obama, 
en á hinn bóginn er mikill þrýst-

ingur á forystumenn flokksins að 
greiða atkvæði í samræmi við 
niðurstöður úr forkosningum.  - gb

CLINTON Í TEXAS Hillary Clinton treystir 
á að snúa við taflinu þegar forkosningar 
verða í Ohio og Texas í næsta mánuði.

NORDICPHOTOS/AFP

Obama kominn með ótvíræða forystu:

Clinton farin að örvænta

Bush vill friðhelgi
George W. Bush Bandaríkjaforseti 
þrýstir nú á þingið um að sam-
þykkja reglur um að símafyrirtæki, 
sem gert hafa leyniþjónustumönn-
um kleift að hlera símtöl, njóti 
friðhelgi þannig að ekki verði hægt 
að sækja þau til saka fyrir athæfið. 
Til rökstuðnings máli sínu sagði 
hann hryðjuverkamenn vera að 
skipuleggja miklu verri voðaverk en 
árásirnar 11. september.

BANDARÍKIN
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FJARSKIPTI Vodafone leigir aðstöðu 
fyrir fjarskiptabúnað í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar samkvæmt 
samningi sem undirritaður var 
fyrir skömmu. 

Er Vodafone með þessu að 
tryggja viðskiptavinum sínum 
betri farsímaþjónustu á flug-
vallarsvæðinu. Segir í tilkynn-
ingu frá fyrirtækinu að Vodafone 
njóti mikilla vinsælda hjá 
erlendum ferðamönnum á Íslandi.

Þá kemur fram að árið 2007 
hafi tæplega 2,2 milljónir farþega 
farið um flugstöðina og áætlað sé 
að fjöldi farþega verði kominn í 
3,2 milljónir árið 2015.    - ovd

Farþegar fái betri þjónustu:

Vodafone 
í Leifsstöð

FRÁ UNDIRRITUN SAMNINGSINS
Gestur G. Gestsson og Hrönn Ingólfs-
dóttir.

BÚFERLAFLUTNINGAR Verulega dró 
úr aðflutningi erlendra ríkisborg-
ara til landsins á síðasta ári 
samkvæmt Hagstofunni. Árið 
2006 voru aðfluttir 5.535 fleiri en 
brottfluttir en á síðasta ári voru 
3.352 aðfluttir umfram brott-
flutta. 255 fleiri Íslendingar 
fluttu frá landinu á síðasta ári en 
til þess, en árið 2006 var þessi 
mismunur 280 manns. 

Árið 2005 og 2006 fluttu tvöfalt 
fleiri erlendir karlmenn en konur 
landsins og er skýringin rakin til 
þenslu. Á síðasta ári varð 
breytingu á þessu því hlutfall 
kynjanna var nær jafnt eða 1.558 
karlar og 1.539 konur. - jse 

Aðflutningur útlendinga:

Færri flytja til 
landsins

FÉLAGSMÁL Nokkur fækkun var 
milli ára á umsóknum í jólaaðstoð 
Mæðrastyrksnefndar, Rauða 
kross Íslands og Hjálparstarfs 
kirkjunnar. Fyrir síðustu jól voru 
afgreiddar rúmlega 1.500 
umsóknir en tæplega 1.650 
umsóknir fyrir jólin 2006.

Segir í tilkynningu frá úthlut-
unaraðilum að öryrkjar hafi verið 
fjölmennir eins og undanfarin ár 
auk þess sem einstæðar mæður 
og barnmargar fjölskyldur voru 
meðal umsækjenda.

Um 100 sjálfboðaliðar unnu í 
alls 800 klukkustundir og mörg 
fyrirtæki studdu úthlutunina 
rausnarlega með vörum og 
gjafakortum. Er þeim öllum 
þakkaður stuðningurinn.  - ovd

Mataraðstoð hjálparsamtaka:

Færri sóttu
um jólaaðstoð

KONUR Í MÆÐRASTYRKSNEFND Margir 
sjálfboðaliðar lögðu hönd á plóg til að 
allt gengi sem best fyrir sig.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Atvinnuleysi minnkar 
Atvinnuleysi í Bretlandi dróst saman á 
síðasta ársfjórðungi 2007 og mældist 
það 5,2 prósent, miðað við 5,4 pró-
sent á þriðja ársfjórðungi, að því er 
stjórnvöld tilkynntu í gær.

BRETLAND

DRÁTTARBEISLI OG

VETRARDEKK FYLGJA

TIL AFGREIÐSLU STRAX!

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

•  5 þrepa sjálfskipting  •  Hátt og lágt drif
•  ESP-stöðugleikastýring  •  Ný og glæsileg innrétting
•  16" álfelgur   •  Vindskeið og þokuljós
•  Öflug 170 hestafla dísilvél •  Hraðastillir (Cruise Control)
•  Þakbogar    •  3.500 kg. dráttargeta

Fullbúinn alvöru jeppi með  ríkulegum staðalbúnaði
KIA Sorento

Verð frá 3.850.000 kr.

FÆR Í FLESTAN SNJÓ
170 hestafla dísilvél, sjálfskiptur með 3.500 kg. dráttargetu 

Ó
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GJALDEYRISMÁL Gengi Bandaríkjadals hefur 
verið að hækka síðustu daga og krónan þar 
með að veikjast. Í gær var miðgengi 
Bandaríkjadollars skráð á tæpar 68 krónur 
og er þar með farið að nálgast þær 69,5 
krónur sem það var um miðjan ágúst í 
fyrra. Dollarinn var 58,5 krónur í byrjun 
nóvember. Evran hefur einnig verið að 
styrkjast og var komin upp í tæpar 100 
krónur síðdegis í fyrradag. 

Katrín Ólafsdóttir, lektor við Háskólann 
í Reykjavík, segir að það séu góðar fréttir 
að krónan sé að veikjast hægt og rólega. 
„Það hefði getað gerst mjög snögglega, 
hratt og mikið í einu,“ segir hún og bendir 
á að veiking krónunnar kæli hagkerfið. 
„Þetta mun koma að hluta til fram í 
verðbólgu en hefur ekki afgerandi áhrif á 

kjaramálin ef veikingin verður áfram 
svona hæg.“

Gunnar Haraldsson, forstöðumaður 
Hagfræðistofnunar, bendir á að vextir hafi 
lækkað í Bandaríkjunum og víðar, en 
hávaxtastefna Seðlabanka Íslands hafi 
haldið vaxtamuninum uppi hér á landi og 
stutt við gengi íslensku krónunnar. Ekki 
virðist hafa verið flótti úr krónunni. 

„Þetta eru ekki bara innlend áhrif 
heldur hluti af heildarmynd. Það er margt 
sem hefur áhrif á þetta. Kannski eru 
einhverjir að velta því fyrir sér hvort 
stýrivextir fari lækkandi og einhvers 
konar vaxtalækkunarferli fari af stað,“ 
segir hann og minnir á að veiking krón-
unnar komi sér vel fyrir útflutnings-
atvinnugreinarnar. - ghs

Hagfræðingar um veikingu krónunnar:

Dollarinn er kominn í 68 krónur

KATRÍN ÓLAFSDÓTTIR

GUNNAR HARALDSSON

HÆGT OG 
SÍGANDI Krónan 

hefur verið að 
 veikjast 
síðustu 

vikur. 



Gildir til 26. febrúar 2008

Afsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

VERKFÆRA
DAGAR

VERÐHRUN

Á VERKFÆRUMVERÐHRUN

Á VERKFÆRUMRafhlöðuborvél
Worx, 18V, 2 rafhlöður, 
13mm patróna, 
hleðslutími 1 klst, 55Nm
5244833

17.499
23.499

Vinnubolur
Mascot
5862646-55

1.999
2.799



Lyklasett
Toolux,
6,8,10,12,
13,14,
17,19 mm
5099146

999
1.995

Höggborvél
DWT, 500W, borar fylgja
5245280

Hleðsluborvél
Verto, 14,4V, 2 rafhlöður, 
5245006

Hleðsluborvél
Hitachi, 12V,
3 rafhlöður, ljós,
67 stk bitar og 
borar fylgja, 
hleðslutími
40 mín
5247028

3 rafhlöður

Stingsög
DWT, 550W, framkast, stillanlegur hraði
5245277

Slípirokkur
Worx, 850W , 
125 mm, taska
5244870

6.999
12.499

Verkfærataska
Keter, 26”, 
málmlæsing,
660x280x270 mm
5024776

2.999
4.999

Verkfæra-
taska
Keter, 22”
5024624

1.999
3.495

Vinnugalli
Beaver, sterkur
m/hnépúðavösum
5859580-9

Hallamál
Komelon,
230 mm, segull
5014039

299
480

Tangarsett
Cosmos, 8 stk
5052764

1.499
2.855

Háþrýstidæla
Nilfisk/Alto, 110 
bör, 440 ltr á klst, 
turbo stútur og 
sápuhólf, 5 m slanga
5254255

Kraftpakkinn

7.999
11.999

3.499
5.999

5.999
7.999

1.995

2.699

19.499
29.995
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OFBELDI Enginn dómur hefur fallið 
í mansalsmáli í kynlífsiðnaði hér á 
landi, engar skaðabætur hafa 
verið greiddar og ekki er nein virk 
leit að fórnarlömbum í gangi. 
Aðeins ein kona hefur fengið hæli 
hér á landi vegna þess að hún var 
talin vera fórnarlamb mansals. 

„Mansal er ekki í dagsljósinu og 
enginn hefur yfirsýn yfir það, 
hvorki hér né annars staðar í Evr-
ópu,“ segir Guðrún Jónsdóttir, 
talskona Stígamóta. 

Fulltrúar fjórtán stofnana, ráðu-
neyta og félagasamtaka mynda 
starfshóp, sem er hluti af sam-
starfsverkefni Norðurlandanna 
og Eystrasaltsríkjanna, og hafa 
hist í tvö ár undir forystu Guðrún-
ar. Innan hópsins hefur myndast 
þverfaglegt teymi sem hefur 
mótað með sér óformlegar vinnu-
reglur um hvernig bregðast skuli 
við ef mansal kemur upp. 

„Við höfum gert vísi að vinnu-
reglum fyrir okkur sjálf,“ segir 
Guðrún. „Við getum kallað hvert 
í annað ef við hittum fórnarlamb 
mansals og þurfum einhvers 
konar hjálp. Þetta er ein leið til 
að tryggja samræmd vinnu-
brögð.“

Norðmenn hafa eytt 1.120 millj-
ónum íslenskra króna í mansals-
verkefni og Danir hafa ákveðið að 

eyða 800 milljónum íslenskra 
króna í mansalsverkefni næstu 
árin en Íslendingar hafa ekki sett 
krónu í slík verkefni enn sem 
komið er. Guðrún segir að félags-
málaráðherra hafi þó sett á fót 
starfshóp til að vinna aðgerða-
áætlun gegn mansali. Það er til 
viðbótar mansalsrannsókn sem 
Rauði krossinn hyggur á.

„Við gerum ráð fyrir að þessari 
áætlun fylgi peningar. Ég er full 
bjartsýni vegna þess að Jóhanna 
Sigurðardóttir hefur tekið að sér 
þennan málaflokk og lýst yfir að 
hún vilji takast á við þau verkefni 
sem taka þarf á,“ segir Guðrún. 

Mismunandi er hvernig mansal 

er skilgreint en almennt má segja 
að mansal tengist vændi eða kyn-
ferðislegri misnotkun. Guðrún 
segir að súlustaðirnir beri merki 
mansals og nefnir sem dæmi 
ummæli eins eigendanna að hann 
hefti frelsi kvennanna á staðnum í 
átta tíma eftir að vakt lýkur.

„Það er ekki nægilegt að segja 
að kona hafi komið af fúsum og 
frjálsum vilja til landsins. Það er 
líka mansal ef milligöngumaður-
inn nýtir sér bágar aðstæður henn-
ar. Einnig þótt konurnar séu ekki 
fluttar á milli landa. Þess vegna 
getum við skilgreint íslenskar 
konur í vændi sem fórnarlömb 
mansals.“   ghs@frettabladid.is

Ein kona fengið 
hæli vegna mansals 
Enginn dómur hefur fallið í mansalsmáli hér á landi og engin virk leit að fórn-
arlömbum er í gangi. Aðeins ein kona hefur fengið hæli. Nágrannaþjóðirnar 
hafa eytt miklu í mansal en Íslendingar hafa ekki sett krónu í þessi mál.

EKKI Í DAGSLJÓSINU Mansal er ekki í dagsljósinu og enginn hefur yfirsýn yfir það, hvorki hér né annars staðar í Evrópu. Nágranna-
þjóðirnar hafa sett háar fjárhæðir í málaflokkinn en Íslendingar eru rétt að byrja að móta áætlanir og vinnureglur. 

STJÓRNMÁL „Landsbyggðin er ekki 
öll hrædd við að landið verði eitt 
300 þúsund manna kjördæmi. Ég 
hef trú á því að það yrði það besta 
sem gæti komið fyrir byggð í land-
inu,“ segir Grímur Atlason, 
bæjarstjóri í Bolungarvík. Athygli 
vekur að bæjarstjóri í litlu bæjar-
félagi á Vestfjörðum tali um Ísland 
sem eitt kjördæmi.

Grímur segir frændhygli og 
kjördæmapot ráða öllu. Sem dæmi 
nefnir hann skipan í stjórnir og 
ráð. „Það sem gerist er alltaf sama 
ruglið. Það fer eftir því hvaða ráð-
herra er við völd og hvar hann á 
heima hver tekur við starfinu. 
Þannig er hending hvort hæfasti 

umsækjandinn er ráðinn eða hvort 
besti kosturinn er valinn í ráð eða 
nefndir á vegum hins opinbera 
þegar ráðherra á í hlut,“ segir 
Grímur sem telur einnig allar 
útdeilingar fjármuna byggja á 
þeim tengslum sem menn hafa.

„Ef þú lítur á landið sem heild 
ferðu að sjá hvað skiptir máli, til 
dæmis í mótvægisaðgerðum,“ 
segir Grímur aðspurður um hvort 
það að gera landið að einu kjör-
dæmi breyti stöðunni. Telur hann 
mótvægisaðgerðir eigi að miðast 
að þeim svæðum sem þær þurfa. 
„Þú ert með þingmenn og ráðherra 
sem geta ekki sagt nei við sín 
héröð því þá falla þeir af stallin-

um. Það byggir ekki á langtíma-
sýn eða byggðastefnu heldur 
hentistefnu.“   - ovd

Segir ákvarðanir ráðherra ekki byggja á byggðastefnu heldur hentistefnu:

Vill landið sem eitt kjördæmi

GRÍMUR ATLASON Bæjarstjóri Bolungar-
víkur telur að frændhygli og kjördæma-
pot ráði öllu. MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

AÐGERÐAÁÆTLUN GEGN MANSALI
Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráð-
herra hefur sett á fót starfshóp til að 
vinna aðgerðaáætlun gegn mansali.

VÍSIR AÐ VINNUREGLUM „Við höfum 
gert vísi að vinnureglum fyrir okkur 
sjálf,“ segir Guðrún Jónsdóttir, talskona 
Stígamóta.
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DANMÖRK Öll helstu dagblöð Dan-
merkur birtu í gær skopmynd af 
Múhameð spámanni með sprengju 
í vefjarhetti sínum. Með mynd-
birtingunni vilja þau lýsa yfir 
stuðningi við teiknara myndarinn-
ar, Kurt Westergaard.

Daginn áður hafði danska lög-
reglan handtekið þrjá menn sem 
áformuðu morðtilræði gegn West-
ergaard. Danir óttast nú nýja öldu 
mótmæla í Danmörku og víðar um 
heim gegn endurbirtingu myndar-
innar, sem upphaflega birtist 
ásamt ellefu öðrum skopmyndum 
af Múhameð í Jótlandspóstinum 
haustið 2005.

Leiðtogar danskra múslima for-
dæmdu áformin um að myrða 
Westergaard, en sögðu jafnframt 
rangt að endurbirta umdeilda 
teikningu hans af spámanninum. 

„Við erum svo ósátt við að teikn-
ingin sé endurprentuð,“ segir 
Mostafa Chendid, leiðtogi trúfé-
lags múslima í Danmörku, í viðtali 
við bandarísku fréttastofuna AP. 
Hann sagði að samtökin, sem voru 
í forystu fyrir mótmælunum gegn 
teikningunum árið 2006, ætli að 
efna til mótmæla fyrir utan þing-
húsið í Kaupmannahöfn.

„Engu blóði hefur verið úthellt í 
Danmörku út af þessu máli, og 
engu blóði verður úthellt. Við 
erum að reyna að róa fólk, en við 
skulum sjá til hvað gerist. Við 
skulum byrja að tala saman,“ sagði 
hann.

Múslimar í Indónesíu brugðust 
illa við þegar blaðamaður frá 
norska dagblaðinu Aftenposten 
skýrði þeim frá að skopmyndin 
hafi verið endurbirt. 

„Við skiljum ekki hvernig hægt 
er að birta þessar teikningar 
aftur,“ sagði Sayaiful Bahri Ans-
hori, talsmaður múslima á 
Indónesíu. „Bera þessir menn 
enga virðingu fyrir íslam?“ Hann 
var ekki í vafa um að enn á ný yrði 
efnt til mótmæla víða um heim.

Samkvæmt íslamstrú eru allar 
myndbirtingar af spámanninum 
bannaðar, hvort heldur þær eru 
jákvæðar eða neikvæðar, og er til-
gangur bannsins að koma í veg 
fyrir skurðgoðadýrkun.

Árið 2006 efndu múslimar víða 
um heim til harðra mótmæla gegn 

birtingu skopmyndanna í Jót-
landspóstinum haustið áður. 
Almennt fóru mótmælin friðsam-
lega fram, en víða var mikil heift í 
fólki. Víða var kveikt í dönskum 
fánum og í Nígeríu var kveikt í 
mörgum kirkjum og fórust þar 
tugir manna. gudsteinn@frettabladid.is

DÖNSKU BLÖÐIN Í GÆR Eftir að danska lögreglan kom upp um áform um að myrða 
skopteiknarann Kurt Westergaard birtu öll helstu dagblöð Danmerkur í gær hina 
umdeildu Múhameðsteikningu hans. NORDICPHOTOS/AFP

Múhameðsteikning 
endurbirt í blöðum
Danir óttast nú nýja holskeflu mótmæla eftir að helstu dagblöð landsins endur-
birtu skopmynd af Múhameð. Leiðtogi danskra múslima vill hefja samræður.

ÖRYGGI Hópbílar hafa nýlokið við að útbúa DVD-
öryggisdiska sem nota á í rútum fyrirtækisins. Eru 
þeir hugsaðir til að kynna þá öryggisþætti sem hafa 
þarf í huga þegar ferðast er með langferðabílum. 
Farþegar eru hvattir til þess að nota öryggisbelti og 
farið er vel yfir hvernig bregðast eigi við ef óhapp eða 
slys ber að höndum. Í dag þekkist öryggismyndefni af 
þessu tagi aðallega í flugvélum en með aukinni tækni í 
langferðabílum verður breyting þar á. 

Efni þessara nýju diska er mun ítarlegra en efnið 
sem sýnt var á gömlu myndböndunum og munu þeir 
leysa spólurnar alfarið af hólmi. Myndefnið er um 
tveggja mínútna langt og uppbyggt þannig að texti 
er lesinn upp samhliða myndrænu efni. Hægt er að 
velja á milli fjölda tungumála.

Pálmar Sigurðsson, skrifstofu- og starfsmanna-
stjóri Hópbíla, segir þá lengi hafa haft hugmynd um 
að gera svona disk. Eftir að fyrirtækið fór í áhættu-

greiningu í nóvember í fyrra, og farið var yfir hvaða 
hættur geta steðjað að á rútuferðalögum, varð 
diskurinn til. 

Pálmar segir að byrjað hafi verið að nota diskinn 
strax í fyrra og að almenn ánægja sé með 
útkomuna. - kka

Hópbílar útbúa öryggismyndefni fyrir langferðabíla sína: 

Aukið öryggi í hópferðabílum

HÓPBÍLAR Starfsmannastjóri Hópbíla segir að ákveðið hafi 
verið að gefa út DVD-diskinn eftir að fyrirtækið fór í áhættu-
greiningu í nóvember.

ÁSTRALÍA, AP Kevin Rudd, forsætisráðherra Ástralíu, 
bað í gær frumbyggja landsins formlega afsökunar á 
þeirri illu meðferð sem þeir máttu sæta af hálfu 
hvítu innflytjendanna, sem tóku sér öll völd í landinu 
í byrjun síðustu aldar.

Árum saman hafa frumbyggjar krafist afsökunar-
beiðni frá stjórnvöldum, en án árangurs, einkum 
fyrir að hafa á árunum 1910 til 1970 tekið allt að 100 
þúsund börn nauðug frá foreldrum sínum. Þessi börn 
eru jafnan nefnd „stolnu kynslóðirnar“ í Ástralíu.

Rudd hafði lofað því í kosningabaráttu sinni á 
síðasta ári að hann myndi láta það verða eitt sitt 
fyrsta verk að biðjast afsökunar fyrir hönd stjórn-
valda.

Í gær mættu um hundrað frumbyggjar, allt saman 
fólk af „stolnu kynslóðunum“, til að fylgjast með 
þegar Rudd bar fram afsökunarbeiðnina á þjóðþingi 
landsins í höfuðborginni Canberra.

„Verkinu er ekki lokið, þetta er bara byrjunin,“ 
sagði Lowitja O‘Donoghue, 75 ára kona sem á yngri 
árum var tekin frá foreldrum sínum. Hún sagði verst 
að móðir sín hefði ekki lifað nógu lengi til að upplifa 
þessa stund. 

Þótt Rudd hafi beðist afsökunar hefur hann ekki fallist 
á að stjórnin greiði frumbyggjum skaðabætur.   - gb

Forsætisráðherra Ástralíu stendur við kosningaloforð:

Frumbyggjar beðnir afsökunar
TILFINNINGA-
ÞRUNGIN STUND 
Frumbyggjar 
fylgdust með 
þegar Kevin 
Rudd bar fram 
afsökunarbeiðni á 
þjóðþingi Ástralíu 
í gær. 
  NORDICPHOTOS/AFP
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Í 27 ár hefur Rúnar Eiríksson, 
varðstjóri á Litla-Hrauni, staðið 
vaktina yfir föngum. Í febrúar-
slabbinu á Suðurlandi leiðir hann 
blaðamenn um svæðið með lykla í 
hönd. Hann heilsar vinalega mönn-
unum sem standa úti í kuldanum 
við Rimlakjör, verslun fangelsis-
ins, og segir blaðamönnum að 
margir þeirra séu góðir strákar.

Rúnar hefur séð marga menn 
koma og fara. „Ég hef séð miklar 
breytingar verða á vistmönnunum 
hér. Nú orðið eru hér margir ungir 
strákar sem hafa farið illa út úr 
dópinu. Þeir þurfa því á meiri 
aðhlynningu og leiðbeiningum að 
halda en þeir sem áður voru hér,“ 
segir Rúnar. 

Við erum stödd inni í skrifstofu-
byggingu við hlið fangelsisins. 
Rúnar lítur út um gluggann og út á 
lóðina þar sem fangarnir standa 
og segir hugsi: „Ég held að upp-
bygging alvöru meðferðardeildar 
sé mjög nauðsynleg í þessu fang-
elsi.“ Hann bætir við að hann bindi 
miklar vonir við nýjan forstöðu-
mann Litla-Hrauns, Margréti Frí-
mannsdóttur, sem og nýjan for-
stjóra Fangelsismálastofnunar, 
Pál Winkel. „Þau tvö eru mjög ný í 
þessu starfi en það er kraftur í 
þeim og bullandi áhugi sem gæti 
orðið til þess að tekið yrði á með-
ferðarmálum eins og þörf er á 
vegna þeirra breytinga sem hafa 
átt sér stað meðal vistmanna,“ 
segir hann. 

Meirihlutinn undir áhrifum
Síðastliðinn september var gerð 
allsherjar úttekt á fíkniefna- og 
lyfjaneyslu fanga hér á landi. Nið-
urstöðurnar sýndu að á Litla-
Hrauni hafði 71 prósent fanga 
neytt fíkniefna eða bannaðra lyfja. 
Ástandið í öðrum fangelsum var 
mun betra. Í kjölfarið var tekin 
ákvörðun um að opna svokallaðan 
meðferðargang á Litla-Hrauni. 
Fangelsismálastofnun var ekki 
úthlutað umfram fjármagni til að 
standa að þessu úrræði og hefur 
það því helst byggst upp á aukinni 
vinnu starfsmanna fangelsisins og 
auðvitað löngun fanganna sjálfra 

til að halda sig frá eiturlyfjum. Í 
viðtali við Fréttablaðið 9. febrúar 
eftir að krufningarskýrsla sýndi 
að í fangelsinu hefði fangi látist 
eftir að hafa verið gefið meþadon 
við fráhvörfum sagði Matthías 
Halldórsson aðstoðarlandlæknir: 
„Þessi atburður sýnir ef til vill 
þörfina á því að koma upp með-
ferðar- og afeitrunardeild í fang-
elsinu, og ég ætla að vona að 
hægt verði að koma slíkri aðstöðu 
í gagnið sem fyrst.“

„Við erum vonarstjörnur Fangelsis-
málastofnunar“
Það er ekki algengt að blaðamenn 
fái að ganga um fangelsið og ræða 
við fanga eins og þá lystir. Á með-
ferðarganginum skilur Margrét 
Frímannsdóttir, forstöðumaður 
Litla-Hrauns, okkur þó eftir til að 
fangarnir geti haft meira næði til 
að spjalla við okkur. Það er mikil 
reykingarlykt inni á ganginum. 
Við borðið sitja nokkrir menn sem 
við könnumst við úr dóm sölum, 
fréttum sem við höfum sjálf skrif-
að og suma frá unglingsárum 
okkar sjálfra. Fljótt takast með 
okkur skemmtilegar samræður 
enda andrúmsloftið á ganginum 
létt og viðmælendurnir með ein-
dæmum skemmtilegir. „Við erum 
vonarstjörnur Fangelsismála-
stofnunar,“ segir einn fanganna 
þegar blaðamenn eru búnir að 
kynna sig og allir skella upp úr. 

„Finnst þér hún ekki falleg?“
„Viltu fá að sjá litlu stelpuna 
mína?“ segir einn fanginn eftir 
stuttar samræður og býður til 
klefa. Á veggnum er fjöldi mynda 
af lítilli stúlku sem brosir framan 
í ljósmyndarann. „Finnst þér hún 
ekki falleg?“ segir fanginn, Jens 
Hjartarson, stoltur, lítur á mynd-
irnar og veit augljóslega að við 
spurningunni er aðeins eitt svar. 
Nokkurra mánaða gömul börn fá 
nánast alla til að hugsa að framtíð-
in verði mikið betri en fortíðin og 
fyrir þau vilja flestir foreldrar 
fórna öllu. Það tekst þó ekki alltaf, 

sér-

staklega ekki þegar fólk glímir við 
eiturlyfjafíkn og alkóhólisma. 
Jens horfir áfram hugfanginn á 
myndina, hann er ungur og virðist 
líklegur til að geta staðið sig eftir 
að afplánun lýkur. Hann vonast til 
að fá reynslulausn innan skamms. 
Jens viðurkennir að hafa lengi 
verið í rugli en allt horfi nú til 
bóta. „Ég losna fljótlega út. Það 
bíður mín vinna og svo auðvitað 
fjölskyldan. Ég held að mér eigi 
alveg eftir að takast að vera edrú 
núna,“ segir hann og brosir.

Afslappað andrúmsloft
Eins og gefur að skilja hafa allir 
fanganna á meðferðarganginum 
komist í kast við lög og glímt við 
fíkniefni. Margir eru ögn feimnis-
legir og aðeins einn samþykkir að 
láta sjást í andlitið á sér og fæstir 
treysta sér til að koma fram undir 
nafni. 

Það að eiga skemmtileg sam-
töl, flissa að bröndurum og 
kalla þessa menn, sem margir 
hverjir eru nokkuð nafntogað-
ir vegna fortíðar sinnar, for-
nöfnum eins og um hversdags-

legar samræður sé að ræða 

slær okkur samt ögn út af laginu. 
Það er hægt að láta sér líka vel við 
menn, jafnvel þótt þeir hafi brotið 
af sér og sitji svo sannarlega ekki 
inni að ástæðulausu. 

Loksins edrú í meira en mánuð
Jón Einar Randversson er einn 
þeirra sem eru tilbúnir til að ræða 
við okkur undir nafni. Hann er 
laglegur ungur strákur sem ekki 
er með á hreinu hve lengi hann á 
eftir að sitja inni þar sem nokkur 
af hans málum eru ófrágengin 
fyrir dómstólum. Hann segist hafa 
byrjað ungur í óreglu og mikið 
verið á götunni. „Ég á mjög góða 

fjölskyldu sem alltaf hefur staðið 
á bak við mig,“ segir hann og 
kveikir sér í sígarettu „Ég er 
svarti sauðurinn,“ segir hann og 
hlær. Hann hefur mjög góða nær-
veru en segist þó sjálfur ómögu-
legur í mannlegum samskiptum. 
Eins og flest allir fangarnir vitna 
um við okkur segir hann helst kost 
meðferðargangsins vera léttinn af 
því að vita ekki af dópi í næsta 
klefa við sig. „Þetta lítur allt mjög 
vel út hjá mér. Ég vil vera á normal 
brautinni, mig er farið að langa í 
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UPPELDISSTAÐA

20 eða 
yngri

21 til 25 26 til 30 31 til 40 41 eða 
eldri

Tveir foreldrar
Einstætt foreldri

Við erum vonarstjörnur
Líklega eru hvergi á Íslandi jafn margir fíklar saman komnir og á Litla-Hrauni. Fangavörður með tæplega þrjátíu ára reynslu 
segir starf sitt hafa breyst mikið. Sífellt fleiri ungir strákar sem hafa farið illa út úr neyslu komi í fangelsið. Eins og staðan er nú 
er ekki gert ráð fyrir neinum sértækum meðferðarúrræðum eða afeitrun á Litla-Hrauni. Karen D. Kjartansdóttir og Magnús Hall-
dórsson litu við á ganginum og spurðu fanga, starfsfólk og stjórnendur um framtíðarvonir á bak við rimlana. 

OPINSKÁTT SAMTAL Jón Einar Randversson sést hér ræða við blaðamann í klefa sínum. Hann segist aldrei hafa verið edrú jafn 
lengi og nú eftir að hann byrjaði í neyslu. Hann vonar að meðferðarstarf á Litla Hrauni verði styrkt svo hægt sé að grípa fíklana 
strax þegar þeir koma inn niðurbrotnir.  

SAMTAL PRESTS OG FANGA Hreinn S. Hákonarson prestur sést hér ræða við fangana á meðferðarganginum. Við hlið Hreins er 
Hans Alfreð Kristjánsson fangi sem hefur verið á ganginum frá því honum var komið á laggirnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

MENNTUNARSTAÐA 
FANGA ÁÐUR EN 
AFPLÁNNUN HÓFST

Grunnmenntun eða minna
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fjölskyldu og standa mig í lífinu. 
Það er mjög gott að geta stefnt á 
það,“ segir hann. Ljósmyndari 
kemur þá inn og spyr hvort hann 
geti fengið að smella af mynd. Jón 
segir það vera í lagi en styður hönd 
við kinn til að andlitið sjáist ekki. 

„Ég hef verið að reyna að vera 
edrú í bráðum fimm ár og verið 
inn og út af meðferðarstofnunum. 
Ég hef samt aldrei náð meira en 
einum mánuði fyrr en núna. Nú 
hef ég verið edrú í hálft ár,“ segir 
Jón. Hann útskýrir að honum hafi 
tekist að verða edrú á ganginum 
sem hann hafi verið á áður en vilj-
að komast á meðferðarganginn til 
að geta haldið sér þannig.

„Strákar sem hafa verið í dópi 
frá því þeir voru tólf eða fjórtán 
ára eiga mikið erfiðara en aðrir. 
Ég er rosalega lélegur í mannleg-
um samskiptum og öllu svona. Það 
er mikill ótti í mér við að tala við 
fólk og óöryggi sem maður er 
búinn að byggja upp í kringum 
neysluna,“ segir Jón hreinskilnis-
lega. Hann er einlægur og hefur 
sett sér skýr markmið. 

Jón segir lífið í fangelsinu oft 
ólíklegt til betrunar enda endur-
komur vegna ítrekaðra brota 
algengar. „Ég bara vona að það 
komi fleiri svona gangar. Þú veist, 
þannig að menn geti byggt þetta 
meira og meira upp hjá Fangelsis-
málastofnun og reynt verði að 
grípa fíklana strax þegar þeir 
koma inn niðurbrotnir.“

„Hey, þetta var bara harmleikur 
alkóhólistans“
Þegar við áttum okkur á því að við 
höfum líklega dvalið mun lengur á 
ganginum en yfirvöld ætluðust til 
ákveðum við að drífa okkur út. Við 
veifum til fanganna, þökkum fyrir 
skemmtilegt spjall og göngum að 
næstu útgönguleið eins og við erum 
vön. Hurðin opnast ekki þegar á 
hana er ýtt og fangarnir flissa 
góðlátlega að einfeldninni og 
þekkingarleysi á læstum hurð-
um. Spjallið heldur því áfram 
um stund. Við endurtökum 
spurningarnar um hvort ekki séu 
allir sáttir og förum yfir það hvaða 
nöfn megi nefna. „Mér er alveg 
sama hvað þið gerið,“ segir Hans 
Alfreð Kristjánsson, maður um 
fimmtugt. Hann er elstur fanganna, 
hefur notað eiturlyf í tugi ára og 
hefur töluverða reynslu af að um 
hann sé skrifað í fjölmiðlum. Hans 
er þó einn þeirra fáu sem hefur tek-
ist að vera á meðferðarganginum 
frá því hann var opnaður í nóvem-
ber og virðist því standa sig vel. 

Sá nafntogaðasti fanganna segir 

þó að líklega sé búið að fjalla nóg um 
hann að undanförnu í blöðum og 
ljósvakamiðlum. „Hey! þetta var 
bara harmleikur alkóhólistans,“ 
segir hann einlægur um brotið og 
skiljanlega sjá allir ástæðu til að 
hlæja af þeim ummælum. „Harm-
leikur alkóhólistans! Þetta verður 
pottþétt fyrirsögnin hjá þeim,“ heyr-
ist sagt þegar okkur er loks hleypt út 
um dyrnar.

„Einmitt hér á Litla-Hrauni“
„Í raun er þetta hrein viðbót við 
þau störf sem við vinnum hér 
fyrir,“ segir Einar Loftur Högna-
son við borð þar sem fagfólk, 

starfsfólk og stjórnendur, hefur 
komið saman til að ræða við 
blaðamenn um starf meðferð-
ardeildarinnar og þá framtíð-
arsýn sem það vonast eftir á 
Litla-Hrauni. „En afskaplega 

gefandi og skemmtileg við-
bót,“ segir Svala Þrastardóttir 

fangavörður um hæl og undir það 
tekur Einar heilshugar. „Það væri 

bara eðlilegt að það væri gert ráð 
fyrir þörfinni fyrir alvöru með-
ferðardeild hérna,“ bætir hann við 
og undir það taka allir við borðið. 
Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðing-
ur hjá Fangelsismálastofnun, 
bætir svo við: „Ég held að það 
hljóti allir að gera sér grein fyrir 
því að á fáum stöðum er jafn mikil 
þörf fyrir afeitrunarstöð og sér-
hæfða meðferð og einmitt hér á 
Litla-Hrauni.“

RÚNAR EIRÍKSSON Á VAKTINNI Rúnar hefur staðið vaktina yfir föngum frá því árið 
1981. Hann segir vistmenn Litla-Hrauns hafa breyst mikið í gegnum tíðina. 
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HORFT INN UM LUKTAR DYR Innanstokksmunir í þessum fangaklefa eru allir boltaðir niður, öryggisins vegna. 

Flestir fanganna á Litla-Hrauni 
þurfa á meðferð að halda. Þeir eru 
veikir. Í mörgum tilfellum vegna 
þess að þeir eru háðir fíkniefnum, 
og hafa verið um árabil, en einnig 
vegna þunglyndis, kvíða og annarra 
fylgifiska neyslu og sviptingu frelsis. 
„Það hefur lengi staðið til að koma 
þessum gangi upp. Þetta er ekki 
bara okkar hugmynd, heldur ekki síst 
fanganna sjálfra,“ segir Anna Kristín 
Newton sálfræðingur hjá Fangelsis-
málastofnun. Hún segir meðferða-
ganginn vera „draum sem rættist“ 
en hann hefur nú verið starfræktur 
í rúma þrjá mánuði. „Frá opnun 12. 
nóvember höfum við haft samstarf 
fanga, heilbrigðisstarfsfólksins og 
annarra starfsmanna að leiðarljósi. 
Það mikilvægasta sem starfið gengur 
út á er að búa til rútínu, dagskrá sem 
fangarnir geta byggt líf sitt á. Hún 
snýst um að vakna á morgnana, fá 
sér morgunmat, kaupa inn og reyna 
að lifa eðlilegu lífi án þess að snerta 
fíkniefni. Þetta getur verið mikið átak 
fyrir menn sem hafa kannski aldrei 
unnið neitt og aldrei þurft að vakna 
að morgni,“ segir Anna Kristín.
 
Hversdagsleg markmið 
– stór skref
Meðferðin er ekki byggð upp á sama 
hátt og hefðbundnar vímuefnameð-
ferðir sem oftar en ekki eru byggðar 
upp á stífum lyfjagjöfum og fyrirlestr-
um. Markmiðið er að byggja grunn 
að betri sjálfsmynd, grunni betrunar. 
„Þetta hefur gengið alveg ágætlega,“ 
segir Einar Loftur Högnason fanga-
vörður sem vinnur með föngunum á 
degi hverjum ásamt kollega sínum, 
Svölu Þrastardóttur. „Sami kjarninn 
hefur verið saman þarna svolítið lengi 
núna og hann hefur staðið sig mjög 
vel. Vissulega er þetta ekki alltaf dans 
á rósum en heilt yfir hefur reynslan 
af þessu verið góð,“ segir Svala. „Eins 
og gefur að skilja er mikil eftirspurn 
eftir gangi sem þessum innan veggja 
fangelsisins.“

Sálfræðingar Fangelsismálastofn-
unar, Þórarinn Hjaltason og Anna 
Kristín, segja meðferðaganginn í raun 
og veru hálfgert „kraftaverk“ þar sem 

fjármagn til reksturs gangsins hefur 
ekki fengist. „Við höfum allar götur 
frá því árið 2000 sótt um fjármagn 
til þess að koma upp svona starfi en 
aldrei fengið. Við töldum ekki vera 
hægt að bíða lengur með þetta og 
komum starfseminni á koppinn með 
þeim úrræðum sem voru við hönd-
ina,“ segir Þórarinn. „Það er ekkert 
sjálfsagt að gera þetta því í raun er 

þetta hrein viðbót á verkefnum.“
Dvöl á meðferðarganginum byggir 

á því að fangarnir sýni vilja til þess 
að takast á við vandamál sín. Setji 
sér markmið og haldi sér frá vímu-
efnum. „Það eitt að setja markmiðin 
getur verið erfiður þröskuldur fyrir 
marga,“ segir Þórarinn. 

Fastir liðir – betrun
Fastir liðir hjá föngunum eru AA-
fundir og samræður með Hreini 
S. Hákonarsyni presti. Á þessum 
fundum fá fangarnir tækifæri til 
þess að ræða líðan sína og tilfinn-
ingar. Stundum gengur það vel 
en stundum verr, eins og gengur. 
Smátt og smátt tekst mönnum að 
brjótast út úr skelinni sem hefur 
umlukt þá um langt skeið. „Við 
reynum að skapa gott andrúmsloft 
saman til þess að ræða málin. Það 
kemur fátt í staðinn fyrir það þegar 
menn geta farið að tala um hvernig 
þeim líður óþvingað,“ segir Hreinn. 
„Þegar menn hafa stigið það skref 
þá eru menn komnir langt. Þá 
fara menn að kynnast sjálfum sér 
upp á nýtt og geta tekist á við ný 
verkefni.“

Ef föngunum tekst að ná mark-
miðunum sem þeir setja sér þá 
er kominn grunnur til að byggja á. 
Hann kann að vera viðkvæmur og 
auðbrjótanlegur í fyrstu en smám 
saman verður hann lífæð betrunar. 
„Venjulegt fólk getur vaknað að 
morgni og farið í vinnu. Fárveikir 
sjúklingar, sem aldrei hafa farið í 
gegnum afeitrunarferli, eiga auðvitað 
í vandræðum með þetta,“ segir Anna 
Kristín. 

Hún segir það í raun „með 
ólíkindum“ að afeitrunardeild sé 
ekki á Litla-Hrauni og í fangelsum 
yfirhöfuð. „Ég held að það sjái það 
allir að ef dvöl í fangelsi á að geta 
verið betrunarvist, að minnsta kosti 
upp að vissu marki, þá verður að 
koma upp afeitrunardeild fyrir fíkla.“ 
Í nýrri fangelsisbyggingu sem enn 
er á teikniborðinu er gert ráð fyrir 
afeitrunardeild. „Án hennar verður 
alltaf ákveðið hlutfall fanga sem nær 
aldrei bata,“ segir Anna Kristín.  

MARKMIÐIÐ AÐ GETA VAKNAÐ OG ELDAÐ

Fjörutíu efni
1. Heimili
2. Heimilisofbeldi
3. Frelsi
4. Ég sjálf(-ur) og framtíð mín
5. Miskunnsemi
6. Ofbeldi
7. Að vilja gleyma
8. Hæfileikar
9. Jákvæðni og neikvæðni
10. Ég og aðrir
11. Þráhyggja
13. Dauðinn
14. Að hafa eitthvað fyrir stafni
15. Refsingar
16. Fyrirgefning
17. Kvíði – áhyggjur
18. Faðir minn
19. Hið illa – satan
20. Illmælgi
21. Reiði
22. Hamingjan
23. Karlmennskuímyndin
24. Síðustu árin – minningar
25. Tilgangur lífsins
26. Sjálfsmorð
27. Fjölmiðlar og fangelsi
28. Gleði
29. Streita
30. Þunglyndi
31. Ljós
32. Móðir mín
33. Kvenímyndin
34. Guð
35. Samviska
36. Freisting
37. Virðing – sjálfsvirðing
38. Sannleikur
39. Bæn
40. Eftirsjá – iðrun

UMRÆÐUEFNI
PRESTSINS OG FANGA

HEIMILD: FANGELSISMÁLASTOFNUN

HEIMILD: FANGELSISMÁLASTOFNUN

Fyrsta grein af fjórum
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Karlar Konur
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nám, fróðleikur og vísindi

Kjarni málsins
> Fjöldi framhaldsskólanema sem lærðu ítölsku skólaárið 
2006 til 2007.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Íslenskunemar halda Mímisþing, málþing í samstarfi við 
ReykjavíkurAkademíuna, laugardaginn 16. febrúar. Mál-
þingið verður haldið á 4. hæð JL-hússins við Hringbraut. 
Dagskrá stendur frá klukkan 12.00 til 18.00, með tveimur 
hléum, þar sem boðið verður upp á léttar veitingar og 
kaffi. 

Meðal þess sem verður í boði er erindi Sigrúnar Amm-
endrup um flámæli á 19. öld. Heimir Freyr Viðarsson mun 
velta upp þeirri spurningu hvort þágufallssýki hafi einnig 
verið að finna í forníslensku og Ásta Sigurjónsdóttir fjallar 
um samspil sögumanns, lesenda og Sturlu í skáldsögunni 
Sendiherrann 
eftir Braga 
Ólafsson. 
Fundar-
stjóri er 
Kristín 
Þóra Pét-
ursdóttir.

■ Málþing

Íslenskunemar halda Mímisþing

Ný rannsókn sýnir að 
kennarar af erlendum upp-
runa hafa jákvæð viðhorf 
til skólans. Áhyggjur af 
íslenskuframburði geta 
valdið streitu. Kennararnir 
geta einangrast og sam-
skipti milli kennara verið 
yfirborðskennd og slitrótt.

Upplifun flestra grunnskólakenn-
ara af erlendum uppruna af 
íslenskri skólamenningu er 
jákvæð við fyrstu kynni. En hinir, 
sem í byrjun höfðu neikvæða upp-
lifun af starfinu, geta síðar upplif-
að einangrun í starfi. Þetta kemur 
fram í niðurstöðum rannsóknar 
sem Björk Helle Lassen, kennari 
við Ingunnarskóla í Reykjavík, 
hefur gert. 

Björk kynnti rannsókn sína á 
fyrirlestri í Kennaraháskóla 
Íslands í gær og fjallaði þá um 
reynslu og upplifun kennara af 
erlendum uppruna af því að starfa 
í grunnskólum á Íslandi. Björk 
tók viðtöl við 84 grunnskólakenn-
ara af erlendum uppruna á árun-
um 2005-2006 og fylgdi síðan eftir 
persónulegum frásögnum 29 
kennara. 

„Segja má að fyrstu erfiðleikar í 
starfi hafi verið tungumálið en 
það var einstaklingsbundið hve 
fljótt kennararnir náðu tökum á 
því. Það var hins vegar erfitt að 
rekja einangrun í starfi eða vönt-
un á félagsskap utan vinnunnar til 
áhrifa af fyrstu kynnum. Þetta bar 
lítið á góma. Það var frekar að 

munur milli tungumála hefði meiri 
áhrif á kennarana og dæmi voru 
um streitu vegna framburðar,“ 
segir Björk.

Lítið var minnst á samstarf 
innan skólans umfram hefðbundna 
verkaskiptingu. „Kennararnir 
töldu sig njóta faglegs sjálfstæðis 
en þeir söknuðu meiri samvinnu 
milli kennara og að meiri virðing 
væri borin fyrir starfinu. Sérstak-
lega var talað um að meiri faglega 
umræðu milli kennara vantaði og 
að samskipti þeirra væru yfir-
borðskennd og slitrótt. Sumir 
kennaranna upplifðu einangrun 
og jafnvel að þeir væru misskildir. 
Þrátt fyrir það höfðu allir jákvætt 

viðhorf til íslensks skóla samfélags, 
töldu það opið og bjóða upp á tæki-
færi til að bæta og þróa.“

Flestir kennaranna höfðu 
reynslu af kennslu barna af 
erlendum uppruna en sumir höfðu 
efasemdir um getu skólasamfé-
lagsins til að sinna þörfum þeirra. 

„Þeir lögðu áherslu á móður-
málskennslu erlendu barnanna 
samhliða íslenskukennslu og 
sumir töldu blöndun í bekk vera 
betri kost en sérkennslu. Kennar-
arnir töldu erlend áhrif jákvæð 
fyrir íslenskt samfélag en sumir 
höfðu áhyggjur af því að þau gætu 
leitt til stéttaskiptingar,“ segir 
Björk. ghs@frettabladid.is

Streita vegna framburðar

SÖKNUÐU MEIRI SAMVINNU Björk Helle Lassen kennari kynnti niðurstöður viðtals-
rannsóknar sinnar í gær. Hún segir að grunnskólakennararnir, sem hún talaði við, 
hefðu talið sig njóta faglegs sjálfstæðis en saknað meiri samvinnu milli kennara og 
að  meiri virðing væri borin fyrir starfinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

„Það er veikleikamerki ef íslensk-
an er að verða ónothæf í vísinda-
samfélaginu á Íslandi,“ segir Har-
aldur Bernharðsson málfræðingur 
hjá Stofnun Árna Magnússonar. 
Hann er einn frummælenda á 
málþingi Íslenskrar málnefndar 
sem haldið verður á morgun, 
föstudag, þar sem fjallað verður 
um stöðu íslenskunnar í vísinda-
samfélaginu. 

„Framtíð og staða tungumáls 
ræðst ekki af fjölda þeirra sem 
tala málið, heldur að tungumálið 
sé notað á öllum sviðum samfé-
lagsins,“ segir Haraldur og telur 
vísindasamfélagið vera þar mikil-
vægt svið.  Sem dæmi nefnir 
Haraldur að skrif fræðimanna séu 
minna metin í vinnumatskerfi 
Háskóla Íslands, séu þau skrifuð á 
íslensku. 

Þá þurfi að huga að því þegar 
verið sé að bjóða upp á kennslu á 
ensku. „Þar er Háskólinn á Bifröst 
að stíga nýtt skref með því að 
bjóða upp á námsbraut á ensku,“ 
segir  Haraldur. „Það er ákveðinn 
skilningur á því að íslenskir 
háskólar séu að laða að sér erlenda 
sérfræðinga og erlenda nemend-
ur, en hið sjálfgefna svar virðist 
að kenna þá á ensku. Það er ekki 
hugað að því að erlendir nemendur 
eða sérfræðingar hafi áhuga á því 

að læra íslensku.“ Hann bendir 
meðal annars á að þegar erlendir 
sérfræðingar komi hingað til 
starfa, verði vinnumálið enska, en 
sérfræðingunum sé ekki mark-
visst boðið upp á að læra íslensku.

„Ef Háskóli Íslands ætlar sér að 

verða alþjóðlegur háskóli, þarf að 
taka íslenskuna með í þeirri 
útrás,“ segir Haraldur.

Málþingið verður haldið í stofu 
101 í Háskólatorgi Háskóla Íslands 
og stendur frá klukkan 14.00 til 
17.00.  - ss

Málnotkun í íslenskum fræðum og vísindum:

Veikleikamerki að nota ekki íslensku

HARALDUR BERNHARÐSSON Segir mikilvægt að íslenska sé notuð á öllum sviðum, 
líka í vísindasamfélaginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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„Að þrífa aldrei of 
vel,“ segir Grímur 
Atlason, bæjarstjóri 
Bolungarvíkur 
spurður um húsráð. 
„Því þá venjumst við 
sambúðinni með 
bakteríum og slíku 
og verðum þannig mun sterkari á 
svellinu.“ Hvaðan hann hafi þetta 
góða húsráð svarar Grímur: „Ég hef 
þróað þetta með mér. Ég áttaði mig á 
þessu með tímanum. Kostirnir eru að 
þá fær maður minna af flensum og 
svoleiðis og svo er náttúrulega annar 
kostur að geta verið meira saman.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
ÞRÍFUR EKKI OF VEL
■ Að þrífa ekki of vel er besta ráðið 
sem Grímur Atlason, bæjarstjóri Bol-
ungarvíkur, getur gefið, því þá verðum 
við sterkari á svellinu.

Orkusparnaðardagurinn verður haldinn á Ítalíu á morgun. 
Þannig á að vekja athygli almennings á umhverfis- og 
orkumálum, sporna við hlýnun jarðar og efla þátttöku og 
aðgerðir í umhverfisvernd. Nokkrar þjóðir nota þessa aðferð 
til að hvetja stofnanir og heimili til að draga úr orkuneyslu. 

Eygerður Margrétardóttir hjá Umhverfissviði Reykjavík-
urborgar vekur athygli á deginum. ,,Okkur finnst þetta 
spennandi og ég tel að við ættum að feta í fótspor þeirra,“ 
segir Eygerður. Enginn slíkur dagur er þó í bígerð hér á 
landi. 

Árið 2005 var þessi dagur fyrst haldinn á Ítalíu, en vinsæll 
útvarpsþáttur þar á landi kom með hugmyndina sem var svo 
sett í framkvæmd. Síðast þegar orkusparnaðardagurinn var 
haldinn var slökkt á ljósum sem lýsa upp nokkur helstu 
minnismerki Ítala. Þúsundir  veitingahúsaeigenda kveiktu á 
kertum og buðu upp á kvöldverði sem krefjast lítillar orku 
við matreiðslu eins og kemur fram á netsíðu Umhverfissviðs.
 - áf

Ítalir reyna að spara orku á orkusparnaðardegi hinn 15. febrúar:

Orka spöruð gegn hlýnun jarðar

EYGERÐUR MARGRÉTARDÓTTIR Finnst hugmynd Ítala um 
orkusparnaðardag góð.

■ Nota sparperur
■ Þíða ísskápa reglulega
■ Ekki setja húsgögn fyrir 
framan ofna.
■ Ekki láta hleðslutæki 
vera í sambandi áfram eftir 
notkun.
■ Slökkva ljós í herbergjum 
sem enginn er í. 
■ Stilla tölvuna á hvíld ef 

hún stendur ónotuð í tíu 
mínútur. 
■ Of lítið loft í dekkjum 
eykur eldsneytisneyslu. 
■ Vera oftar samferða 
öðrum í einkabílum. Kynna 
sér almenningssamgöngur 
og nota þær meira. Ganga 
oftar eða hjóla styttri vega-
lengdir og hvíla bílinn.

SPARNAÐARRÁÐ

Útgjöldin
> Neysla á eggjum á hvern íbúa, í kílóum talið. 

Farsímanotanda af yngri 
kynslóðinni er best borgið 
hjá SKO, samkvæmt verð-
könnun Fréttablaðsins. 
Mest þarf hann að borga 
hjá Vodafone og Símanum. 
Fimmtíu prósenta munur er 
á hæsta og lægsta verði.

SKO býður upp á ódýrustu far-
símaþjónustuna fyrir dæmigerð-
an notanda af yngri kynslóðinni. 
Dýrust er þjónustan hjá Vodafone 
og Símanum. Þetta er niðurstaðan 
í verðkönnun Fréttablaðsins.

Verðskrár hjá fjarskiptafyrir-
tækjum geta verið æði flóknar og 
gert neytendum erfitt um vik að 
bera saman verð á þjónustu milli 
fyrirtækja. Til að einfalda saman-
burðinn í verðkönnun Fréttablaðs-
ins var búinn til ímyndaður far-
símanotandi, sem notast jafnt við 
SMS sem símtöl til að vera í sam-
bandi við aðra og er með fyrir-
framgreitt frelsiskort í stað hefð-
bundins símreiknings.

Notandinn hringir úr farsíman-
um sínum í tíu mínútur á dag, og 
er hvert símtal að meðaltali tvær 
mínútur að lengd. Það gerir sam-
tals 150 símtöl á mánuði, þar sem 
hann talar í 300 mínútur. Fjöldi 
símtala hefur áhrif á upphafs-
gjald, sem er einn af kostnaðar-
liðunum.

Símtölin skiptast jafnt á milli 
farsíma og heimasíma; notandinn 
hringir í 150 mínútur á mánuði í 
farsíma og 150 mínútur í heima-
síma. Símtöl í farsíma skiptast 
þannig að helmingurinn er í far-
síma innan sama kerfis, eða 75 
mínútur, og hinn helmingurinn í 
farsíma utan kerfisins. Af mínút-
unum 75 sem eru í farsíma innan 
kerfis eru 25 þeirra þó í skráða 
farsímavini.

Þess utan sendir notandinn tíu 
SMS á dag, eða 300 á mánuði. Í 
verðskrám fjarskiptafyrirtækj-
anna er ekki gerður greinarmunur 
á SMS-sendingum innan og utan 
kerfis.

Miðað við þessa notkun er mán-

aðargjaldið lægst hjá SKO, eða 
6.241 króna. Næstlægst er það hjá 
Nova, eða 7.606 krónur. Næst á 
eftir kemur Síminn með 9.275 
krónur, og að lokum Vodafone með 
9.459 krónur sem er hæsta verðið.

Til að einfalda verðsamanburð-
inn var ekki tekið tillit til sértil-
boða sem gilda fyrir ákveðna dag-
setningu. Aðeins var farið eftir 
verðskrá fyrirtækjanna miðað við 
notkun dæmigerðs notanda.

Ekki var heldur gerður greinar-
munur á símtölum í Nova-farsíma 
og símtölum í aðra farsíma utan 
kerfis, en Síminn og Vodafone 
rukka meira fyrir símtöl í farsíma 
í Nova-kerfinu.

 salvar@frettabladid.is

Frelsið ódýrast hjá SKO

DÆMIGERÐ NOTKUN
Viðskiptavinur af yngri kynslóðinni
Mínútur á mánuði  300
  - Í heimasíma  150
  - Í farsíma utan kerfis  75
  - Í farsíma innan kerfis  75
    - Þar af í farsímavin  25
SMS á mánuði  300

7.606 kr.8.000
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4.000

2.000

0

SÍMINN VODAFONE SKO NOVA

■ Upphafsgjald   ■ Símtöl í farsíma innan kerfis
■ Símtöl í farsíma utan kerfis   ■ Símtöl í heimasíma   ■ SMS

VERÐSAMANBURÐUR Á FARSÍMAÞJÓNUSTU
Mánaðarlegur kostnaður miðað við dæmigerða notkun

9.275 kr. 9.459 kr.

6.241 kr.

HEIMILDIR:  VERÐSKRÁR SÍMFYRIRTÆKJANNA

ÓHEIMILT ER AÐ VÍSA TIL VERÐKÖNNUNAR FRÉTTABLAÐSINS Í AUGLÝSINGUM NEMA MEÐ LEYFI

Af vef Umhverfissviðs Reykjavíkurborgar 

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

„Bestu kaupin eru án efa íbúðin mín. Við 
keyptum hana fyrir nokkrum árum þegar 
markaðurinn átti eftir að hækka allveru-
lega en þar að auki tókst mér að draga litlu 
fjölskylduna mína úr Hlíðunum og aftur í 
Vesturbæinn þar sem okkur líður afskaplega 
vel,“ segir Tinni Sveinsson, ritstjóri Húsa 
og híbýla. 

„Frá íbúðinni er stutt í skóla og 
skemmtilegur andi í hverfinu. Það er allt 
fullt af göngustígum og þótt hverfisbúð-
um fari fækkandi eru þær nokkrar eftir 
þarna og nóg að gera í þeim. 

Ég átti verulega erfitt með að hugsa 
um verstu kaupin. Ég hef ekki keypt nein 
bjánaleg tæki í gegnum tíðina 
sem ég nota ekki. Tevélina 
mína fékk ég gefins og get 
því ekki tiltekið hana og 

eggjasuðuvélina nota ég þannig að hún telst 
varla sem slæm kaup. 

Það dót sem ég kaupi en nota ekki mikið 
eru annars vegar bækur og hins vegar Play-

station-leikir. Ég stenst mjög sjaldan mátið 
þegar ég sé girnilega bók en hún 

fer bara í staflann, sem fer því ört 
stækkandi. Um leikina er því 
þannig farið að þar sem ég er nú 
gamall tölvuleikjahundur reyni ég 
að fá börnin mín í lið með mér. 
Ég kippi því oft ódýrum leikjum 
með heim og fæ þau með í 
leikjastund en þær enda því 

miður yfirleitt þannig að þau segja 
bara kurteislega: „Pabbi minn, 

halt þú bara áfram að leika 
þér“ og skilja mig einan 
eftir við tölvuna.“

NEYTANDINN:  TINNI SVEINSSON, RITSTJÓRI HÚSA OG HÍBÝLA

Eggjasuðutækið kemur í góðar þarfir



Tilboðslán
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minna á ári og 317.277 kr. minna í heildina.
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Öllum þykir okkur sjálfsagt, að 
læknar og hjúkrunarfólk láti 

sér annt um líðan fólks og heilsu-
far. Það stendur læknum nær en 
öðrum að leggjast gegn reykingum 
og öðrum heilsufarsógnum. Með 
líku lagi finnst okkur flestum 
eðlilegt, að náttúrufræðingum sé 
annt um umhverfisvernd og 
viðskiptafræðingar stuðli að betri 
rekstri fyrirtækja og traustari 
fjármálum, því það eru þeirra ær 
og kýr. Almenna reglan er þessi: 
menn reyna að láta gott af sér leiða 
á þeim sviðum, þar sem þeir kunna 
bezt til verka. Það er gott verklag í 
umræðu og stjórnsýslu og einnig í 
einkarekstri og heimilislífi. Eftir 
þessari reglu ættu lögfræðingar að 
láta sér annt um lög og rétt og gera 
viðvart, ef út af ber. Það er engin 
tilviljun, að lögfræðingar í 
Pakistan fara nú fremstir í flokki 
þeirra, sem heimta aukið sjálfstæði 
dómstólanna þar gegn yfirgangi 
herforingjastjórnar Músarafs. 
Þessi einfalda regla á einnig við 
um tómstundir. Ekki færi vel á því, 
að eigendur banka með beina eða 
óbeina ríkisábyrgð stunduðu 
kappakstur í frístundum sínum eða 
prestar sæktu súlustaði, en mín 
vegna mættu þeir víxla tómstunda-
gamni sínu. Þetta er í reyndinni 
spurning um meira en mannasiði: 
þetta er spurning um hagnýta 
nærgætni við skjólstæðinga og 
viðskiptavini. Glannar eiga ekki að 
reka banka, og prestar eiga helzt 
ekki að drýgja hór. 

Virðing Alþingis
Það hlýtur að vera áleitið umhugs-
unarefni handa lögfræðingum, að 
70 prósent Íslendinga vantreysta 
dómstólunum og hafa gert það 
síðan Gallup, nú Capacent, hóf 
slíkar mælingar. Nærtæk skýring á 
litlu áliti dómskerfisins er römm 
pólitísk hlutdrægni í skipun manna 
í dómaraembætti, enda nýtur 
Alþingi, taugamiðstöð stjórnmála-
lífsins, jafnlítils álits og dóms-
kerfið samkvæmt sömu 
mælingum. Ekki verður séð, að 

nýkjörið þing með fjölda nýrra 
þingmanna innan borðs hafi einsett 
sér að auka virðingu Alþingis, enda 
hefur þingið til dæmis ekki hirt um 
að lyfta lokinu af meintum 
ólöglegum símahlerunum eða lýsa 
stuðningi við mannréttindi, svo 
sem úrskurður Mannréttinda-
nefndar SÞ knýr þó á um, að gert 
verði fyrir 14. júní. Þann dag 
rennur út frestur Alþingis til að 
gefa nefndinni skýr svör um 
breytingar, sem myndu duga til að 
samræma fiskveiðistjórnarkerfið 
Mannréttindasáttmála SÞ og þá um 
leið okkar eigin stjórnarskrá. 
Þingheimi býðst nú að greiða 
atkvæði með mannréttindum með 
því að samþykkja örstutta 
þingsályktunartillögu Jóns 
Magnússonar, Atla Gíslasonar og 
fjögurra annarra þingmanna, en 
tillaga þeirra bíður nú að því er 
virðist svæfingar í nefnd. Þingið 
treystir sér ekki til að lýsa 
stuðningi við mannréttindi þrátt 
fyrir áfelli Mannréttindanefndar 
SÞ. Ríkisstjórnin ætti að sýna þá 
háttvísi að draga framboð Íslands 
til Öryggisráðs SÞ til baka, enda 
mun framboðið ekki hljóta 
brautargengi við þessar aðstæður. 
Mannréttindabrjótar eiga ekkert 
erindi í Öryggisráðið. 

Siðareglur
Lögfræðingar hafa flestir verið 
fámálir um úrskurð Mannréttinda-
nefndarinnar og ýtt undir gamlar 
grunsemdir um meðvirkni 
stéttarinnar með stjórnvöldum. 
Nokkrir hafa þó látið úrskurðinn til 
sín taka, einkum lögmennirnir 
Lúðvík Kaaber, Magnús 

Thoroddsen og Ragnar Aðalsteins-
son. Engum ætti að standa það nær 
en lögfræðingum að heimta 
réttarbætur, þegar Alþingi hefur 
með fulltingi Hæstaréttar orðið 
uppvíst að skipulegum mannrétt-
indabrotum aldarfjórðung aftur í 
tímann. Formaður þingflokks 
Sjálfstæðisflokksins lýsir kröfum 
um réttarbætur sem árásum á 
sjávarútveginn. Lítur Sjálfstæðis-
flokkurinn svo á, að sjávarútvegur 
Íslendinga þurfi á mannréttinda-
brotum að halda? 

Það vekur líka eftirtekt, að 
lögfræðingar, sem þekktu til 
málsatvika, skyldu ekki telja sér 
skylt að kunngera eða bergmála 
lögfræðiálit Gauks Jörundssonar 
prófessors 1983 þess efnis, að 
lagaheimildir brysti til kvótaút-
hlutunar, sem þá þegar hafði átt 
sér stað. Álitinu virðist hafa verið 
stungið undir stól í stjórnarráðinu 
á sínum tíma; það er nýfundið. 
Lögfræðingar eiga helzt ekki að 
hylma yfir lögbrot. 

Annar siður sumra lögfræðinga 
er að deila við dómarann. Sigurður 
Líndal prófessor hefur haldið til 
streitu þeirri röksemd, að 
eignarréttarákvæði í 72. gr. 
stjórnarskrárinnar réttlæti 
kvótakerfið þrátt fyrir jafnræðis- 
og atvinnufrelsisákvæðin í 65. og 
75. grein, jafnvel þótt Mannrétt-
indanefnd SÞ hafi með vandlegum 
rökstuðningi hafnað þessu 
sjónarmiði hans. Ekki fer vel á því, 
þegar svo stendur á, að lögfræð-
ingur, sem tapar máli á æðsta 
úrskurðarstigi án áfrýjunarréttar 
að lögum, til dæmis í Mannrétt-
indanefnd SÞ, haldi áfram að 
þrátta um úrskurðinn eftir á eins 
og Sigurður Líndal hefur nú gert á 
opinberum vettvangi. Lögfræðing-
ar, sem tapa málum á æðsta 
úrskurðarstigi og grípa þá til þess 
ráðs að rengja dómarana, grafa 
undan trausti almennings á lögum 
og rétti. Heggur þá sá er hlífa 
skyldi. Siðareglur lögmanna þyrftu 
að taka á þessum vanda og ná til 
allra starfandi lögfræðinga. 

Heimur laganna 

Í DAG | Hefðir lögfræðinga
ÞORVALDUR GYLFASON

Nýtt met?
Það er gömul saga og ný að deilt 
sé um embættisveitingar ráðherra, 
sérstaklega ef gengið er framhjá 
umsækjendum sem hafa verið metn-
ir hæfari en sá sem hreppir hnoss-
ið. Nú hefur Árni Bragason, einn 
þeirra sem sóttu um starf forstjóra 
Umhverfisstofnunar en fengu ekki, 
óskað eftir rökstuðningi Þórunnar 
Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra 
fyrir ráðningu Kristínar Lindu 
Árnadóttur í það starf. Að því 
loknu ætlar hann að vísa 
málinu til Umboðsmanns 
Alþingis. Árni heldur því 
fram að hvorki fleiri né færri 
en sjö umsækjendur hafi 
verið hæfari en Kristín Linda. 
Sé það rétt hefur Þórunn 
Sveinbjarnardóttir mögu-

lega sett einhvers konar met. Árni 
Mathiesen sniðgekk þó aðeins þrjá 
hæfari umsækjendur, að mati dóm-
nefndar, þegar hann skipaði Þorstein 
Davíðsson héraðsdómara.

Of mikið dót
Rósa Guðbjartsdóttir, varaþingmaður 
Sjálfstæðisflokks, hefur lagt fram fyrir-
spurn til fjármálaráðherra um tolla-
mál íslenskra ferðamanna. Rósa vill 
vita hversu margir Íslendingar voru 

teknir með of mikinn varning við 
komu til landsins í fyrra og 
hversu háar upphæðir 
voru greiddar í virðis-

aukaskatt og sektir. Þetta 
er býsna sérhæfð fyrir-
spurn. Rósa skyldi þó ekki 

hafa eitthvað á 
samviskunni?

Markús heim
Forsætisráðherra hefur kallað Markús 
Örn Antonsson sendiherra heim frá 
Ottawa til að taka við embætti for-
stöðumanns Þjóðmenningarhússins 
í september. Á heimasíðu forsætis-
ráðuneytisins kemur fram að Markús 
Örn státi af fjölbreyttum starfsferli, 
meðal annars sem útvarpsstjóri, 
borgarfulltrúi og borgarstjóri. Staða 
forstöðumanns Þjóðmenningarhúss-
ins var ekki auglýst, sem gefur þeirri 
kenningu byr undir báða vængi að 
Markús Örn muni ekki sitja þar lengi 

heldur verði kallaður til að leysa 
forystukreppuna í borgarstjórnar-
flokki sjálfstæðismanna þegar þeir 
taka við keflinu af Ólafi F. Magnús-

syni. Það þykir þurfa nýtt blóð í 
staðinn fyrir Vilhjálm. 

bergsteinn@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Kjaramál

Greinilegt er að samtök atvinnurek-
enda leggja nú allt kapp á að fá ríkis-

stjórnina til að undirgangast loforð um að 
hvergi verði komið til móts við kjarakröf-
ur launafólks innan almannaþjónustunnar 
umfram það sem Samtökum atvinnulífs-
ins þóknast. Þessi krafa SA, sem m.a. 
hefur komið fram í Fréttablaðinu, gengur 
út á að ríkisstjórnin hundsi samningsrétt 
BSRB og annarra samtaka sem semja fyrir launa-
fólk innan almannaþjónustunnar. 

Í annan stað er þetta krafa um að ríkisstjórnin 
svíki gefin fyrirheit um að bæta verulega kjör 
stétta innan velferðarþjónustunnar. Að undanförnu 
hafa borist fréttir af manneklu á velferðarstofnun-
um, innan löggæslunnar og á ýmsum þjónustusvið-
um. Enginn deilir um að þetta er vegna óhóflegs 
álags og ónógra kjara. Í aðdraganda síðustu 
Alþingiskosninga og einnig nú í haust hafa 
ráðherrar og þingmenn innan beggja stjórnar-
flokkanna sagst myndu styðja kjarabætur í 

almannaþjónustunni í komandi kjarasamn-
ingum, en samningar eru lausir gagnvart 
ríkisstarfsmönnum í vor og bæjarstarfs-
mönnum í haust. 

Spurningar gerast áleitnar við kröfugerð 
Vilhjálms Egilssonar, framkvæmdastjóra 
SA, á hendur ríkisstjórninni. Er hann að 
aðstoða stjórnina, skera stjórnarflokkana 
niður úr snöru eigin loforða? Þá er rétt að 
ítreka spurningu mína um hvernig á því 
standi að ekki fáist svör frá umönnunarráð-
herrunum, Jóhönnu félagsmálaráðherra og 
Guðlaugi Þór heilbrigðisráðherra, um hver 

sé sýn þeirra á launakjör starfsfólks á hjúkrunar-
stofnanir og stofnanir fyrir aldraða og fatlaða? 
Telja Samfylking og Sjálfstæðisflokkur sig laus 
allra mála vegna kröfugerðar atvinnurekenda? 

Ráðherrarnir mega vita að þegar nær dregur 
samningum verður gengið eftir því við þau 
hvernig þau ætli að axla ábyrgð sína gagnvart 
stofnunum þar sem starfsfólk er á flótta undan 
bágum kjörum. Faðmlag þeirra við atvinnu-
rekendur breytir þar engu um.

Höfundur er formaður BSRB.

SA gegn samningsrétti

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

A
ldrei hefur fallið dómur á Íslandi í mansalsmáli. 
Ástæðan er þó ekki sú að fórnarlömb mansals sé hér 
ekki að finna. Skýringin er miklu fremur að yfirvöld 
hafa til þessa hafnað því að horfast í augu við þessa 
neyð.

Á meðan yfirvöld skella skollaeyrum við mansali er þó ljóst 
að fórnarlömb þess ganga hér meðal okkar, konur sem hingað 
hafa komið til að vinna fyrir sér með nektardansi og jafnvel ann-
arri kynlífstengdri vinnu. Þeir, eða öllu heldur þær, sem koma að 
málefnum kvenna sem hafa orðið fyrir kynbundnu ofbeldi eru 
eru sammála um að mansal þrífst á Íslandi og þær hafa í starfi 
sínu hitt fyrir fórnarlömb mansals. 

Engin markviss leit að fórnarlömbum mansals fer fram hér á 
landi og engu fjármagni hefur verið sérstaklega varið til þess að 
fá yfirsýn yfir og koma böndum á mansal. Þar stöndum við að 
baki nágrannaþjóðum okkar en bæði Norðmenn og Danir verja, 
eða hyggjast verja umtalsverðu fjármagni í mansalsverkefni. Í 
þeim löndum er sem sagt farið að horfast í augu við vandann og 
leitast við að bregðast við honum. „Mansal er ekki í dagsljósinu 
og enginn hefur yfirsýn yfir það, hvorki hér né annars staðar í 
Evrópu,“ segir Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta, þó í frétt 
í Fréttablaðinu í dag. 

Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra hefur komið á fót  
starfshópi sem ætlað er að vinna aðgerða áætlun gegn mansali. 
Að auki er Rauði krossinn með rannsókn á mansali í bígerð. 

Sömuleiðis mynda fulltrúar fjórtán stofnana, ráðuneyta 
og félagasamtaka starfshóp um mansal og er sá starfshópur 
hluti af samstarfsverkefni Norðurlanda og Eystrasaltsríkja. 
Hópurinn hefur hist reglulega í tvö ár undir forystu Guðrúnar 
hjá Stígamótum. Meðal þess sem hann hefur áorkað er að nú 
styðja þeir einstaklingar sem hitta fórnarlömb mansals á mis-
munandi vettvangi hver annan og leitast við að samræma vinnu-
brögð sín. Líklegt er að ef ekki væri fyrir atbeina þessa hóps 
þá væru yfirvöld á Íslandi enn algerlega blind fyrir mansali og 
fórnarlömbum þess hér á landi. 

Í frétt blaðsins í dag segist Guðrún Jónsdóttir gera ráð fyrir 
að aðgerðaáætlun Jóhönnu fylgi peningar. „Ég er full bjartsýni 
vegna þess að Jóhanna Sigurðardóttir hefur tekið að sér þennan 
málaflokk og lýst yfir að hún vilji takast á við þau verkefni sem 
taka þarf á,“ segir Guðrún. 

Í það minnsta má binda vonir við að það eitt að mansal er nú 
komið á dagskrá í fyrsta sinn leiði til þess að við því verði brugð-
ist, að yfirvöld hætti að snúa blinda auganu að mansali á Íslandi 
þegar þeim sem úti á akrinum eru ber saman um að það þrífist 
hér rétt eins og annars staðar. 

Sú aðgerðaáætlun sem starfshópi Jóhönnu er ætlað að vinna 
að á eftir að líta dagsins ljós. Fyrir liggur að henni verður að 
fylgja fjármagn annars verður hún bara að enn einni skýrslunni 
sem dagar uppi í skúffu meðan mansali vex fiskur um hrygg.

Íslensk yfirvöld hafa hingað til skellt 
skollaeyrum við mansali.

Mansal á 
dagskrá

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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Kolfinna Nikulásdóttir, slagverksleikari og bak-
raddasöngkona í hljómsveitinni Retro Stefson, 
hafði lengi augastað á kápu sem kærastinn 
keypti svo handa henni í laumi.

„Ég sá kápuna í Trilogiu á Laugaveginum og langaði 
mikið í hana. Hún var þó ekki á mjög viðráðanlegu 
verði. Ég var samt alltaf að fara inn í búðina að skoða 
hana og máta og voru afgreiðslukonurnar farnar að 
kannast við mig. Ég held að þær hafi jafnvel langað 
til að ég eignaðist kápuna því hún var svo fín á mér,“ 
lýsir Kolfinna.

Eitthvert kvöldið fór hún síðan með kærastanum 
sínum út að borða og þá dró hann kápuna upp úr poka. 
„Ég varð ekkert smá ánægð enda hafði ég farið í búð-
ina daginn áður til að spyrja um kápuna og fékk þá að 
vita að hún væri farin.“ Kolfinna segir afgreiðslu-
konuna hafa sagt að einhver ljóshærð stelpa hefði 
keypt kápuna til að villa enn frekar um fyrir henni.

Kolfinna fer annars ekki troðnar slóðir í fatavali, 
þrátt fyrir ungan aldur, og kaupir lítið af fjöldafram-
leiddum fötum. „Mér finnst skemmtilegt að kaupa 
hönnun sem ég veit að eitthvað er á bakvið. Það er 
líka gaman að styrkja hönnuði sem eru að reyna að 
lifa af ástríðu sinni,“ segir Kolfinna. Hún segir það 
þó kosta sitt og keypti hún til dæmis tvo rándýra 
kjóla um daginn. „Ég er mikil kjólastelpa en er eigin-
lega komin í smá pásu núna. Ég er líka með algera 
skódellu en verð líklega að bíða dálítið með að kaupa 
mér næsta par.“

Kolfinna segir nóg að gera í tónlistinni og er ánægð 
með þær góðu viðtökur sem hljómsveit hennar hefur 
fengið. Við erum að spila mjög víða og það var til 
dæmis frábært að vera með á Iceland Airwaves.

Kolfinna er nemandi í MH og tekur virkan þátt í 
leikfélaginu. „Núna erum við að æfa mjög skemmti-
legt spunaverk sem heitir E1ntak og verður það 
frumsýnt í Undirheimum í MH fyrsta mars.

vera@frettabladid.is

Kápan keypt á laun
Kolfinna Nikulásdóttir var búin að máta kápuna svo oft í búðinni að afgreiðslukonurnar voru farnar að kannast við hana.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKARTFATNAÐUR FYRIR 
STERKAR KONUR
Hildur Inga Björnsdóttir 
hannar skartfatnað sem setur 
punktinn yfir i-ið.
TÍSKA 2

RAFMAGNAÐ HEILSU-
TJÓN
Garðar Bergendal á tæki sem 
bætir lífsgæði þeirra sem þjást 
af völdum neikvæðra 
rafbylgna.
HEILSA 4

Erum í Dugguvogi 2. Sími 557-9510Erum í Dugguvogi 2. Sími 557-9510

Húsgagna 
 Lagersala

Opnunartími
Mán - Föstudagar  09 - 18
Laugardaga   11 - 16

Verðdæmi:
Leðursófasett áður 239,000 kr

 Nú 119,900 kr 
Hornsófar tau áður 198,000 kr

Nú 103,000 kr

Tungusófar
verð frá 85,900 kr

ALLTAF BESTA VERÐIÐ



[ ]Sjöl og treflar gegn kuldanum detta aldrei úr tísku. Fallegir hand-
prjónaðir ullartreflar setja punktinn yfir i-ið þegar skunda skal út í 
frostið, og halda á manni yl.

Hildur Inga Björnsdóttir 
hannar skartfatnað sem setur 
punktinn yfir i-ið.

Hönnuðurinn Hildur Inga Björns-
dóttir hannar undir merkinu Xir-
ena. Hún hannar flíkur til að nota 
yfir eða undir önnur föt og eiga 
þær að setja punktinn yfir i-ið. 
Flíkunum er meðal annars ætlað 
að höfða til skapandi kvenna á 
öllum aldri sem vilja marka sér 
sérstöðu. 

„Línunni tilheyra toppar, pils, 
kjólar og leggings og fötin er 
ýmist hægt að nota spari eða 
hversdags. Sumar flíkurnar má 
líka nota á mismunandi vegu. Þær 
eru úr teygjanlegum ítölskum 
jersey-efnum og skreyttar með 
þæfðri íslenskri ull,“ segir Hildur 
Inga.

Hún tekur þátt í verkefninu ÚH-
18 á vegum Útflutningsráðs 
Íslands ásamt átta öðrum fyrir-
tækjum. Verkefnið miðar að því 
að koma íslenskum fyrirtækj-
um á framfæri erlendis og 
stefnir Hildur helst á bresk-
an og þýskan markað. Hún 
fékk styrk frá Félagi kvenna 
í atvinnurekstri til þátttöku 
í verkefninu og lætur mjög 
vel af því. 

Auk fatahönnunarinnar 
málar Hildur Inga 
myndir og er að byrja 
að fikra sig áfram með 
skartgripahönnun. „Ég 
mun tvinna þetta 
þrennt saman en ég 
vinn allt út frá svipaðri 
hugmyndafræði. Í skart-
gripunum er steina- og 
sjávarþema og svo hef ég 
verið að mála konur úr 
íslensku þjóðsögunum sem 
jafnvel stökkbreytast í 
steina. Í fatahönnuninni fæ 
ég innblástur úr náttúrunni 
og eiga flíkurnar að höfða 
til sterkra og sjálfstæðra 
kvenna,“ útskýrir Hildur 
Inga en fötin fást í verslunun-
um Cific í Bankastræti 11 og 
101 Skjöldur að Pósthússtræti 
13. vera@frettabladid.is

Skartfatnaður fyrir sterkar 
og sjálfstæðar konur

Rithöfundurinn Þórdís Björnsdóttir í skart-
toppi sem ber nafnið Sjófugl.  

Hildur Inga í skartpilsi á vinnustofu sinni á Korpúlfsstöðum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TÍSKUVIKUNNI Í NEW YORK LAUK Í SÍÐUSTU VIKU EN ÞAR MÁTTI 
SJÁ HÖNNUÐI SÝNA VOR- OG HAUSTLÍNUR FYRIR ÁRIÐ 2008.

Tískuvikunni lauk án krassandi upákoma og þóttu fötin sem 
hönnuðir kynntu þetta árið settleg. Áhrifa sjötta áratugarins 
mátti sjá gæta í dömulegum sniðum, blóma-
mynstrum og léttum efnum og kemst Suzy 
Menkes, tískugagnrýnandi hjá Herald Tri-
bune, svo að orði að íhaldssamar mæður 
hefðu sannarlega lagt blessun sína yfir 
þessar flíkur sem sýndar voru í New York 
þetta árið þar sem þær hefðu kannast 
við þær úr eigin fataskáp. - rt

Reem Acra er þekktust fyrir 
glæsilega kvöldkjóla og þótti 
léttleiki og glamúr einkenna 
haustlínu hennar fyrir 2008.

Rebecca Taylor sýndi léttar skyrtur 
og kjóla í dökkum litum og 
blómamunstri fyrir haustið. 

Myndlistarmað-
urinn Sunna 
Sigfríðardóttir í 
skartkjól sem nefn-
ist Hafbrim.

Einfaldur og 
glæsilegur 

kvöldkjóll frá 
Reem Acra 

en hún þótti 
sjálfri sér 

samkvæm í 
elegans. 

Tíðindalaust á tískuviku

Bill Bliss sýndi 
dömuleg 
snið og 
aðskorna jakka 
sem minntu 
óneitanlega á 
fatnað sjötta 
áratugarins.

Létt efni 
bylgjuðust 
um fætur 
fyrirsætn-
anna hjá 
Rebeccu 
Taylor og 
litirnir 
dökkir.

s: 557 2010

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! 50MB frítt
myndasvæði!

Búðu til myndaalbúm
á síðunni þinni!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Valentino úr veislunni
Hátískusýning er afrakstur af löngu og erfiðu starfi þar sem ómæld 
vinna hefur verið lögð í hverja flík. Upp í 2.000 vinnustundir fyrir einn 
kjól. Vinna sem lifir á sýningarpallinum í nokkrar mínútur, stundum til 
að hverfa að eilífu í gleymsku í geymslu tískuhússins.

Valentino Caravani færði tískuáhugafólki fallega gjöf í tilefni af 
síðustu sýningu sinni í París á dögunum. Hann leyfði sjónvarpsmönn-
um að fylgjast með undirbúningi sýningarinnar, allt frá teikniborðinu 
að sýningarpöllunum á Rodin-safninu. Vinnustofan er í Róm og þar 
fylgdist meistarinn með hverju handtaki. Valentino byrjaði ungur að 
teikna og átti erfitt með að hemja sig fyrir síðustu sýninguna; hefði 
getað hannað þrisvar sinnum meira. Hann var aðeins 26 ára á þeirri 
fyrstu 1957. 

Á vinnustofunni eru áttatíu hendur sem sitja tímunum saman við 
sauma, sumar eru búnar að vera með Valentino í fjörutíu ár og þekkja 
hvert spor. Á eftir fylgja mátanir með fyrirsætum og lagfæringar því 
allt á að vera fullkomið. Þótt Valentino hafi átt mikillar velgengi að 
fagna í París hefur hann alltaf hannað og saumað á Íalíu og því eru 
milljónakjólarnir 75 sendir til Parísar rétt fyrir sýninguna. Með þeim 
fer helmingur sauma kvennanna til að fullkomna verkið þegar fyrir-
sæturnar sem eiga að sýna kjólana máta daginn fyrir sýninguna. Meira 
að segja Roberta eldabuska „mamma italiana“ fylgir með svo starfs-
fólkið borðar ítalskt eins og heima til að halda við starfsanda liðsins. 

Á síðustu stundu mætir Natalia Vodianova topp-módel, stjarna 
sýningarinnar, til að máta kjólinn sem opnar hana. Hvert smáatriði er 
þaulæft, tónlistin hefur verið valin, styrkurinn ákveðinn, allt frá 
ítölskum óperum til Amy Winehouse, kvikmyndatónlistar úr „La Dolce 
Vita“ Fellinis og „2046“ Wong Kar-Wai.

Aðsetur tískuhúss Valentinos í París er á skartgripatorginu Place 
Vendôme, aðeins nokkra metra frá Ritz-hótelinu, þar sem gestir 
hönnuðarins gista og þnngað þarf að senda fjölda kjóla sem samskipta-
deild tískuhússins lánar, því auðvitað klæðast gestirnir Valentino á 
síðustu sýningunni og listinn er langur. Eftir sýninguna leka tár af 
hvörmum margra aðstoðarmanna og kvenna sem og fyrirsætna, blað 
er brotið.

Valentino segir að leyndarmál hátískunnar sé að efnið eigi að líta út 
eins og enginn hafi snert það þegar flíkin er tilbúin. Hann hefur í 45 ár 
fegrað konur, aldrei gert úr þeim furðuverk í nafni frumleika. Líkt og 
Michael-Angelo okkar tíma, óður til kvenlegrar fegurðar. Og Valentino 
segir: „Betra að fara úr veislunni meðan þar er enn fullt af fólki“. 
Þannig kveður listamaður heim tískunnar.   bergb75@free.fr 

Náttúran býr yfir helstu 
leyndarmálunum um fegurð 
kvenna. Hunang og sítróna eru 
þar fremst í flokki fyrir unaðs-
mjúkt hörund.

Í öllum þorpum Provence-héraðs í 
Suður-Frakklandi eru býflugur 
ræktaðar til framleiðslu á undur-
sætu hunangi, en hunang er einmitt 
meðal mest hrífandi fjársjóða nátt-
úrunnar og eitt elsta fegurðarlyf 
veraldar. Áhrif þess á húðina eru 
mýkjandi og endurnærandi því hun-
ang er ríkt af sykri, stein-
efnum og vítamínum.

Blanda hunangs og sítr-
ónu er eftirsóknarverð 
og nú hefur franski 
snyrtivöruframleið-
andinn L‘Occitane 
framleitt baðvörur úr 
blöndu þessara mikil-
vægu fegurðargjafa 
náttúrunnar. Honey & 
Lemon línan ilmar auð-
vitað ótrúlega 
girnilega, 
ásamt því að 
vera 
hrein 
upplifun 
fyrir lík-
ama og sál. 
 
 - þlg

Húðgaldrar 
hunangs og sítrónu

Honey & 
Lemon-
baðlínan frá 
L‘Occitane en 

Býflugnarækt er áberandi í 
Provence-héraði í Suður-Frakk-

landi.

 

60% 
afsláttur 

af öllum vörum 

Laugavegi, s.  561-1680

Rýmingarsala í 3 daga 
Allt að 90% afsláttur

Freemans/Clamal • Reykjavíkurvegi 66 • Hafnarfjörður • S: 565 3900

Fyrstir koma 

fyrstir fá!

Reykjavík: Mörkin 4,  sími: 533 3500                       Akureyri: Hofsbót 4,  sími: 462 3504                       Opið virka daga: 10-18 og laugardaga: 11-15

Síðasti dagur rýmingarsölunnar



[ ]Teygjur eru okkur nauðsynlegar til að halda liðleika. Á hverjum 
degi ætti að gera hlé á vinnu í nokkrar mínútur og teygja vel á 
stífum vöðvum í fótum og baki.

Með tilkomu linnulausrar 
tæknivæðingar í íslensku sam-
félagi hefur rafsegulsvið í nán-
asta umhverfi aukist. Garðar 
Bergendal á tæki sem bætir 
lífsgæði þeirra sem þjást af 
völdum neikvæðra rafbylgna.

„Ég lagði stund á þessi fræði eftir 
að hafa fengið krabbamein í höf-
uðið fyrir áratug síðan. Þá kom til 
mín maður sem gat umpólað raf-
bylgjum, en undir húsinu, nánar 
tiltekið beint undir rúmi mínu, 
reyndist vera ákveðin tegund 
jarðsprungna sem kallast öðru 
nafni jarðára og magnar upp raf-
segulbylgjur,“ segir Garðar Berg-
endal hjá Kletti rafbylgjumæling-
um sem hindrað getur neikvæð 
áhrif rafbylgna úr jörðu. Þegar 
blaðamaður tekur á Garðari hús 
er hann á leið til hjóna sem bæði 
eru nýgreind með krabbamein.

„Læknarnir vildu meina að 
krabbameinið væri tilkomið 
vegna spennustöðvar við hlið húss 
þeirra, en það er ekki einleikið 
hversu oft ég fer til fólks sem býr 
í námunda við spennustöð og er 
komið með krabbamein. Verst er 
að neikvæðar rafbylgjur má laga 
og með því fyrirbyggja sjúkdóma, 
en því miður er fólk oft orðið 
alvarlega veikt þegar það leitar til 
mín,“ segir Garðar sem af reynslu 
veit að slæmum sjúkdómshorfum 
má snúa til betri vegar með ump-

ólun rafmagns í umhverfi 
sjúklings.

„Minnisstætt eru margt minna 
viðskiptavina en ofarlega í huga 
hjón úr Keflavík. Systir húsfreyj-
unnar hafði samband fyrir fjórum 
árum og þegar þangað kom taldi 
ég víst að maðurinn væri helsjúk-
ur og konan var rúmföst líka. 
Mánuði eftir að ég hafði umpólað 
rafmagninu voru bæði komin með 
fótaferð, og fyrir ári leit ég til 
þeirra aftur og þá var maðurinn 
laus við krabbann, farinn að vinna 
á ný, og konan á hröðum batavegi. 
Annað dæmi snertir fólk með 
kæfisvefn sem losnar við súrefnis-
vélina eftir umpólun rafmagns. 
Þessar staðreyndir tala sínu máli, 
en sjálfur tek ég mest mark á 
sjálfum mér og losnaði við 
krabbann eftir að rafmagn var 
lagað heima,“ segir Garðar sem 
kennir sterkum rafmagnsbylgj-
um að stórum hluta um þann far-
aldur sem krabbamein er orðið í 
Íslendingum.

„Við erum alltaf að framleiða 
meira rafmagn, leggja spennu-
stöðvar, kapla í jörðu og síma-
möstur sem senda frá sér afar 
skaðlegar rafbylgjur. Í skólum 
hvet ég krakka til að minnka notk-
un farsíma og nota meinlausari 
vekjaraklukkur á morgnana. Eldri 
menn hafa misst eistun, sem talið 
er vegna þess að þeir hafa gems-
ann hringlandi í buxnavösum. 
Lengi get ég áfram talið upp 
heilsutjón af völdum neikvæðra 

rafbylgna sem hvarvetna mælast 
öflugar og vaxandi, en í sumar 
fékk ég verkbeiðni vegna ungl-
inga í garðyrkjustörfum sem 
fengu í sig rafmagn úr moldinni,“ 
segir Garðar, sem á dögunum 
vann sitt verk í Norðlingaskóla 
við góðan árangur, en starfsfólk 
staðfestir að andrúmsloft sé þar 
allt annað og líðan skólafólks 
betri.

„Bændur hafa mikið leitað til 
mín vegna búfénaðar sem illa 
þrífst og þar hef ég lagfært raf-
magn, en í kjölfarið hefur nyt í 
kúm aukist um fimmtán prósent 
og júgurbólga horfið með öllu. 
Rafmagnsbylgjur hafa áhrif á allt 
sem lifandi er og nóg að skoða 
hvernig umhorfs er í Straumsvík 
þar sem jörð er sviðin undir raf-
magnslínum,“ segir Garðar sem 
síðan 2000 hefur árlega mælt raf-
bylgjur úr jörðu, tenglum, tölv-
um, gsm-símum og ljósum á yfir 
200 heimilum og vinnustöðum.

„Allar þessar bylgjur hafa áhrif 
á fólk og skepnur, og geta valdið 
ýmsum kvillum eins og mígreni, 
síþreytu, svefntruflunum, vöðva-
bólgu, exemi, húðþurrki, fóta-
verkjum og liðkasti í mjöðm, en 
einnig alvarlegum sjúkdómum á 
borð við krabbamein. Þetta má allt 
laga með varanlegum árangri, en 
víst þyrftu stjórnvöld að vera 
meðvitaðri um áhrif neikvæðra 
rafbylgna og koma til móts við 
þjóð sína til að fyrirbyggja frekara 
heilsutjón.“ thordis@frettabladid.is

Rafmagnað heilsutjón

JÓGA

Ásta Arnardóttir • 862 6098
www.this.is/asta • astaarn@mi.is
www.lotusjogasetur.is • Borgartúni 20

MORGUN / HÁDEGI / SÍÐDEGI

BYRJENDANÁMSKEIÐ HEFST 22. OKT.
KUNDALINI HEFST 22. OKT.

JÓGA
MORGUN / HÁDEGI / SÍÐDEGI
BYRJENDANÁMSKEIÐ HEFST 18.FEB

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

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.

Heimsins minnstu heyrnartæki koma frá ReSound . . . . . . . . . . . . . .

Hér má sjá Garðar Bergendal 
að störfum með rafprjóna 
sem leita uppi neikvæðar 
rafbylgjur. Slíkan ófögnuð 

má laga á varanlegan hátt og 
koma í veg fyrir ýmsa kvilla 

sem hrjá mannfólkið; allt frá 
húðþurrki upp í krabbamein.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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[ ]Púðar geta gefið heimilinu alveg nýjan svip. Gamall og 
slitinn sófi verður eins og nýr þegar litríkum og fallegum 
púðum er komið fyrir og sleppur við ferð á haugana.

Notalegar kvöldstundir

Þótt dagurinn sé 
farinn að 
lengjast veru-
lega er ennþá 
dimmt á kvöldin 
og auk þess kalt og 
hráslagalegt úti. 
Fátt er því 
notalega á 
síðkvöldum en að 
vera bara heima 
og koma sér fyrir 
á góðum stað með 
bók. Fallegur 
standlampi getur 
þá komið sér vel 
og ekki verra ef 
birtan frá honum 
er svolítið hlýleg. 
 emilia@frettabladid.is

Pfaff. 
25.900 
krónur.

Epal. 
44.800 
krónur.

Lúmex. 65.690 krónur.

Epal. 78.400 krónur.

Pfaff. 
65.400 
krónur.

Fallegur lampi sem gefur frá 
sér hlýlega birtu er sannkall-
að þarfaþing á dimmum 
vetrarkvöldum.

Margbreytilegur 
stjaki
DANSKI HÖNNUÐURINN LOUISE 
CAMPBELL Á HEIÐURINN AÐ KERTA-
STJAKA SEM ER HÆGT AÐ SETJA 
SAMAN AÐ VILD.

Kertastjakinn samanstendur af að 
minnsta kosti sjö kertastjökum og 
sex tengingum. Stjakarnir minna á 
kristalla en tengingarnar á blóm-
sveig. Nafn stjakans, „The More 
The Merrier,“ þýðir í raun því meira 
því betra en hægt er að kaupa 
eins margar pakkningar og maður 
vill og tengja stjakana saman eftir 
eigin höfði.  -ve
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BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR TOYOTA LAND CRUISER 200 
LUXURY 2008, 6 Þrepa Ssk, 5.7L V8 381 
Hestafl, 8 MANNA, Bakkmyndavél, Navi, 
Leður, Topplúga, Og margt fleira, Verð 
10.990 þ.Nánari uppl á www.arnarbilar.
is rn: 120497 S: 567 2700.

HONDA CR-V árg 5/05, ek 34.þ km, 2.0L 
Ssk. Álfelgur, Dráttarkrókur, Sumardekk 
a felgum fylgja, Topp eintak, Verð 2.450.
þ áhv 2.128 þ. Nánari uppl á www.arn-
arbilar.is rn: 110959 S. 567 2700

MMC OUTLANDER SPORT árg 12/2004, 
ek 54.þ km, 2.0L Bsk. Leður, Topplúga, 
dráttarkúla, Flottur bíll, Verð 1.990 þ. 
áhv 1.520 þ. Nánari uppl á www.arnar-
bilar.is rn: 120430 S: 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

BMW X5 árg.’06. Ek. 19.500 km. Fallegur 
bíll! Hvítur / ljóst leður að innan. Sem 
nýr! Verð aðeins 4.900.000. Sími 893 
0200.

Mercedes Benz GL-450 árg. ‘07. Ek. 
12.700 km. Stórglæsilegur! Leður/
öskugrátt. 7 manna. DVD, 2 skjáir. 
Loftpúðafjöðrun. Hiti í framsætum. 
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur ofl. Bíll 
með frábærum aukabúnaði og kostar 
nýr rúmar 12 milj. Er í ábyrgð! Verð 
aðeins 7.900.000 Sími 893 0200.

Black Beauty!/Mercedes Benz GL-450 
Árg.’07 Skráður júlí 06. Ekinn 19.000 km. 
Svartur, Leður/öskugrátt. 7 manna. Með 
öllu!! Loftpúðafjöðrun. Hiti í sætum. 
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur. Stigbretti 
& togkrókur (ekki á mynd) ofl. Bíll með 
öllu! Verð aðeins : 8.300.000.- Góður 
staðgr. afsláttur! Er í ábyrgð! Kostar nýr 
11.5-12 milj. FOSSHAMAR ehf. Sími 820 
1909 & 893 0200.

Black Beauty!/Mercedes Benz GL-450 
Árg.’07 Skráður júlí 06. Ekinn 19.000 km. 
Svartur, Leður/öskugrátt. 7 manna. Með 
öllu!! Loftpúðafjöðrun. Hiti í sætum. 
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur. Stigbretti 
& togkrókur (ekki á mynd) ofl. Bíll með 
öllu! Verð aðeins : 7.900.000.- Góður 
staðgr. afsláttur! Er í ábyrgð! Kostar nýr 
11.5-12 milj. FOSSHAMAR ehf. Sími 820 
1909 & 893 0200.

Fosshamar
Sími: 8201909

ghs.foss(hjá)simnet.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 6/2006 
Ek.61 þkm,álfelgur, 8manna,6 diska 
magasín,dráttarbeisli,filmur.ofl.ofl Verð 
4890 þús —-SKOÐA SKIPTI Bílabankinn 
s.588-0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

 Bílar til sölu

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.

Chevrolet 1500 Silverado LTZ árg. 2007 
ekinn 16 þ. km einn með öllu. DVD, 
topplúga, 20“ dekk. Bara flottur!!. S. 898 
2811. www.plusgallery.is

Toyota Double Cap Diesel árg. 1991 ek. 
237 þ. 33“ dekk og hús. Verð 260 þ. S. 
898 2811.

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Ákvílandi 4.5 
mill. Verð 4.990 mill. Uppl. í s.822 
8166.

Mazda 3, árg. 2006/’08, ekinn aðeins 
14 þús. Til sölu. Þessi draumabíll er 
engum líkur. Búin öllum hugsanlegum 
aukahlutum og tækninýjungum. Ekki 
láta þennan framhjá þér fara!!! Birgir 
695 2728.

Hyundai Tarracan ‘04 áhv. 2,9 ásett 
3390 þ. 38“ breyttur, ek. 62 þ. Á nýjum 
dekkjum. 160 l tankur, driflæsing, hlut-
föll, short shifter, kroni demparar. S. 
866 9174.

LAND ROVER DEFENDER 2003 km 
180.000. breyttur 37“ ný dekk,spil,snor-
kel,loftkæling, Topp standi: verð: 
2.550.000 S: 6956668

Honda Civic 1.4, ‘97, ek. 170 þ. bsk. 
sk. 08. Ný timareim. V 380 þús. S. 
820 3478.

4x4
VW Golf skutbíll 4x4 árg. ‘98 ekinn 120 
þ., 5gíra, nagladekk. Gangverð 300 þ. 
en þitt verð 220 þ. Uppl. í s. 662 8290.

Toyota Tumdra - Fæst á
Glænýr bíll. Sportpakki, „20 álfelgur, 
brettakantar, leðurinnrétting, nýja 5,7 
vélin, klædd skúffa, sjálfskiptur ofl. ofl. 
ofl. Uppl. í síma 861 3316.

Nissan X-Trail Sport árg. ‘03, ek. 73 þús. 
Ásett verð 1590 þús. Tilboð 1250 þús. 
Uppl. í s. 894 5000.

Toyota Rav 4 SPORT PERFORMANCE 
flottari tegund. Sjálfskiptur 4x4 ekinn 
aðeins 45þ árg 05’ sk 2010 ásett 2.5 
tilboð 2.2 uppl í síma 891 6769.

BMW 760i v12
08/2003, ek. 118 þús, 21“ alpina felgur. 
Þessi er drekkhlaðinn af aukahlutum. 
Sjón er sögu ríkari. Lán ca 5,4 millj. 
Ásett verð 8.990 millj. Skoða tilboð og 
skipti. Uppl. í s. 820 4469.

Ódýr bíll. Til sölu Ford Escord árg. ‘96. 
Verð 50 þ. Uppl. í s. 867 3022.

Tilboð tilboð!
VW Passat árg. 12/’98, álf, krókur, 
nýskoð. Listaverð 535 þús. Tilboð 380 
þús. Uppl. í s. 691 9374.

Mazda 3 árg. ‘04 ek. 80 þ. mm ssk. 
Verð 1350 þ. Yfirtaka á láni. Uppl. í s. 
868 3409.

 0-250 þús.

Góð kaup! Ford Ranger ‘92 árg. Ekin 
200þ.km. Góð nagladekk fylgja. 
Kúplingin er farin að slappast og ég gef 
50 þ.kr afsláttur út á það sem gera 150 
kall. Ingi 897 0209

Mazda 626’96,ek.204 þús ssk 
NÝ.SK’09,S+Vdekk.bíll í Toppstandi.
V.165þ S.695-2381

 250-499 þús.

Dekur Toyota Avensis Sol 1998 1600 
cc. 5 gíra, hatchback ek. 129 þ. Sk 09. 
Sumar og vetrard., original álfel. Verð 
aðeins 456 þ. S. 892 5299.

Gullmoli
Til sölu hvítur Polaris XC 700 árgerð 
2000, ekinn 1000 km. Verð 510.000. 
Fæst á 390.000 stgr. Fyrstur kemur, 
fyrstur fær. Upplýsingar í síma 866-
7764

 1-2 milljónir

Toyota Rav4 langur 05/05 snyrtilegur 
bíll sjálfsk hiti í sætum, verð nú 1.990 
þús uppl 697 6767

Chrysler PT Cruiser ‘01, ek 55 þús, gull-
moli, beinskipt, glertopplúga, ný-vetrar-
dekk, 17“ dekk, verð 1390 þús, áhvílandi 
lán 990 þús. Birgir 820 22 23.

 2 milljónir +

M. Benz R500 4 Matic 2006 ek. 46 þús. 
Þessi er með öllu. Ásett 7.390 þ. Tilboð 
5.990 þ. 1140 þ. út og yfirtaka 4850 þ. 
Ath skipti. S. 868 4785.

Volvo S40 svartur, ek. 22 þ., árg. 
05/2005. 1,8 bensín, bsk., 17“ low 
Profile sumar- og vetrardekk fylgja með. 
Álfelgur, ljósgrátt leður og álinnrétting. 
Deluxe pakki. Einn eigandi. Verð 2,150 
m.kr. GSM 856 7150.

Flottur F350 bíll til sölu. Árg. 2005 og 
ekinn 87þús. Glæsilegur bíll í topp-
standi. Uppl. í 695-4000.

4WD Lancer Evo IX 9/2007, - SEM NÝR 
- umboðsbíll, ek. 8 þús. 6 gíra, túrbína, 
Intercooler, stöðugleikakerfi, vindskeið/
spoiler. Lán 4270 :||: Verð 4470,- Birgir 
820 22 23

 Bílar óskast

Skólastrákur óskar eftir bíl. jeppa/fólks-
bíl. 0-100 þúsund. Sími 866 3838.

Skoðaður bíll óskast fyrir allt að 120 
þús. stgr. Uppl. í s. 894 9002.

Einstæð 2 barna móðir óskar e/ bíl 
á verðb. 40-50 þ. helst sk. Uppl. í s. 
844 6531.

Óska eftir bílum fyrir ca 15-100 þús. 
stgr. Mega vera klesstir eða bilaðir. 
Athuga allt. Uppl. í s. 898 2111.

Óska eftir bíl á 0-100 þ. ekki eldri en 
‘96. Má þarfnast lagfæringar. S. 691 
9374.

 Jeppar

Hilux árg. ‘07 ekinn 11 þús., 35’’. Verð 
3.9 bein sala. Uppl. Bílasölu Vesturlands 
sími 437 2100.

[ 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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Kraftvélar ehf. ///   Dalvegi 6-8 ///   201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///   Fax 535 3501 ///   www.kraftvelar.is

Komatsu Hjólaskóflur
Höfum til sölu 

WA80, WA100, WA320, WA430 og WA480

TIL SÖLU



NORDICPHOTOS/GETTY

Brúðarkjólar háðir hefðum og tísku
Valið á brúðarkjól getur verið erfitt enda þarf 
kjóllinn bæði að vera fallegur og þægilegur BLS. 8

brúðkaup
FIMMTUDAGUR 14. FEBRÚAR 2008

H Ó T E L  H V O L S V Ö L L U R
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Við höldum hátíðlega 
uppá Valentínus

Laugardaginn 16. febrúar.

Þú býður makanum og við bjóðum þér.
Glæsileg og rómantísk helgi.

Gisting.
4 rétta kvöldverður.

Dinnertónlist og dans.
Morgunverður.

Kr. 9.900.- fyrir ykkur bæði.

Sviðamessa
dags. 23/02 2008

Forréttir
Aðalréttir

Svið, reykt og ný; sviðasulta, sviðalappir og 
aðrir réttir.
Eftirréttahlaðborð

Kvöldið byrjar kl. 19:00 með fordrykk í Sögusetrinu 
þar sem verður messað yfir fólki.

kl. 20:00 byrjar borðhald með ýmsum skemmtiatriðum.
Veislustjóri verður Árni Johnsen

Eftir borðhald og skemmtiatriði er dansleikur.
Verð án gistingar kr. 3.900.-
Verð með gistingu kr. 8.400.-

A t h :  Ö l l  v e r ð  m i ð a s t  v i ð  g i s t i n g u  í  t v e g g j a  m a n n a  h e r b e r g i  á  m a n n .  A u k a  f y r i r  e i n s m a n n s  h e r b e r g i  k r .  3 . 5 0 0  . -

Við tökum vel á móti þér

Frábær aðstaða
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einstakt
eitthvað alveg

Skipholt 50A • sími: 581 4020
www.gallerilist.is
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Elísabet Englandsdrottning og Philip Mountbatten héldu upp á 60 
ára brúðkaupsafmæli sitt í lok síðasta árs. Hér eru nokkrar stað-
reyndir um samband þeirra, tilhugalíf og brúðkaup.

● Elísabet og Philip kynntust í brúðkaupi frænku Philips árið 1934.
● Trúlofun þeirra var tilkynnt 9. júlí 1947 en þau giftu sig 20. nóv-
ember sama ár.
● Demantarnir í trúlofunarhringnum voru úr demöntum úr kór-
ónu móður Philips. 
● 2.000 gestum var boðið í brúðkaupið í Westminster Abbey.
● Meðal gesta voru konungur og drottning af Danmörku, konung-
ur og drottning af Júgóslavíu, konungar Noregs og Rúmeníu og 
Shah af Íran.
● Elísabet var í silkikjól eftir Sir Norman Hartnell og með kórónu 
sem búin var til fyrir Maríu drottningu árið 1919.
● Gröf óþekkta hermannsins var eini steinninn sem ekki var þak-
inn sérstöku teppi í kirkjunni. Daginn eftir brúðkaupið lét Elísa-

bet leggja brúðarvöndinn við gröfina líkt og 
móðir hennar lét gera.
● Mikil tónlist ómaði í brúðkaupinu en 
meðal annars söng 91 söngvari í athöfn-
inni.

● Athöfnin var send út beint í útvarp-
inu en hún var einnig kvikmynduð 
og sýnd í bíósölum um allan heim. 
● Um tíu þúsund heillaskeyti bár-
ust Buckingham-höll.
● Hjónakornin fengu um 2.500 
gjafir frá velunnurum alls staðar 
að úr heiminum.
● Brúðkaupsveislan var haldin í 
Buckingham-höll.
Brúðkaupsnóttinni eyddu þau í 
Broadlands í Hampshire, heim-

ili frænda Philips, jarls af Mount-
batten.
● Hluta hveitibrauðsdaganna eyddu 
þau á Möltu.
● Drottningin og maður hennar 
eignuðust fjögur börn. Karl, Önnu, 
Andrés og Játvarð. Samtals eru 
barnabörnin sjö.
● Elísabet og Philip héldu upp á 

sex ára brúðkaupsafmæli það ár 
sem Elísabet var krýnd drottning.
● Í nóvember 2007 héldu hjónin 
upp á demantsbrúðkaup en fimm 

kórsöngvarar sem höfðu tekið 
þátt í giftingarathöfninni sex-
tíu árum áður tóku þátt á ný í 

athöfninni í Westminster Abbey.

Konunglegt brúðkaup

Ragnhildur Fjeldsted, eigandi 
blómabúðarinnar Dans á 
rósum á horni Lokastígs og 
Baldursgötu, hefur áralanga 
reynslu af blómaskreytingum. 
Hún hefur bæði starfað hér 
heima og í London og hefur 
séð um fjölmörg brúðkaup, 
stór sem smá. 

Ragnhildur segir mjög einstakl-
ingsbundið hvernig brúðhjón 
vilji hafa brúðarvendi og annað 
skraut. 

„Ég mæli alltaf með því að 
brúðurin finni sitt uppáhalds-
blóm og leyfi því að njóta sín í 
vendinum. Ég bendi samt fólki á 
þau blóm sem mest framboð er 
af á hverjum tíma. Það er bæði 
ódýrara og þá er maður viss um 
að fá það ferskasta sem völ er á.“ 
Ragnhildur segir að hvítur, bleik-
ur og límónugrænn séu áberandi 
litir í brúðarvöndum á vorin og 
sumrin en oft vill fólk dekkri liti 
um haust og vetur. „Þetta getur 
þó verið allavega og gaman þegar 
blómin endurspegla persónuleika 
brúðhjónanna,“ segir Ragnhildur. 

Hún segir að svokallaðir kúlu-
vendir séu geysilega vinsælir. 
Þeir eru nettir, elegant og auð-
velt að bera þá. Oft eru rósir og 
orkideur í lykilhlutverki en hún 
segir allt eins hægt að nota önnur 
blóm.

„Ég bendi fólki oft á að leggja 
áherslu á veglegar blómaskreyt-
ingar sem njóta sín betur en 
margar litlar. Það gerir daginn 
tignarlegan og veisluna glæsi-
lega. Þá er upplagt að fá fagfólk 
til þess að gera stóru skreyting-
arnar og síðan er hægt að fá vini 
og fjölskyldu til að hjálpa til að 
gera ýmislegt smálegt sem dreg-
ur úr kostnaði,“ útskýrir Ragn-
hildur. 

Hún segist ráðleggja brúðhjón-
um af hreinskilni hverju hægt 
sé að sleppa og hvað sé mikil-
vægt að leggja áherslu á. Hún 
leggur mikið upp úr því að hitta 
brúðhjónin, finna taktinn og taka 
síðan mið af þeirra óskum og 
væntingum. - ve

Leyfir uppáhaldsblómum 
brúðarinnar að njóta sín

Það getur verið fallegt að skreyta veislu-
borðin með háum vöndum í stíl við brúðar-
vöndinn.

Dramatískur og munúðarfullur vönd-
ur. Í honum er dökkbleik bóndarós, 
gerbera, rósir og svört calla-lilja. 
Hann er svo bundinn saman með 
svörtum borða.  

Þessi vöndur er dálítið villtur. Hann er 
gerður úr appelsínugulri brúðarkollu og fá 
öll smáu blómin að njóta sín til fulls. Ragn-
hildur segir gaman þegar fólk þorir að velja 
óhefðbundnar skreytingar.

Ragnhildur Fjeldsted í búð sinni Dansi á rósum á horni Lokastígs og Baldursgötu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ragnhildur gifti sig í október á síðasta ári. 
Veislan var haldin á Hótel Búðum og var 
hún með skelja- og kuðungaþema. Hún 
notaði sandlitaða, fölbleika og kremaða liti 
í blómaskreytingarnar sem harmóneruðu 
vel við haustlitina, hafið og umhverfið. 
Ragnhildur segir gaman að tengja þemað 
við eitthvað sem er brúðhjónunum kært og 
endurspeglar þeirra stíl.

Klassískur 
kúluvöndur 
með hvítum 
rósum.

Orkideu-
vendir 
hafa verið 
vinsælir og 
er þessi úr 
Phalanopsis 
orkideu.
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● Eldaðu rómantíska máltíð og 
bjóddu ástinni kampavín í fordrykk. 
Bittu demantinn á glasfótinn eða 
settu hann ofan í glasið.
● Gefðu ástinni þinni unaðsnudd 
en nuddaðu ekki vinstri höndina 
fyrr en síðast. Renndu þá hring á 
baugfingur hennar og berðu fram 
bónorðið.
● Skrifaðu bónorð á óvæntan stað 
þar sem elskan þín býst ekki við 
því: með litríkum segulstöfum á ís-
skápshurð, varalit á baðherbergis-
spegil eða sjálflýsandi stjörnum á 
svefnherbergisloftið.
● Feldu ástarorð á litlum miðum 
um allt hús. Skrifaðu um það sem 
þú elskar í fari þinnar heittelskuðu 
á hvern miða, með ábendingu um 
næsta felustað. Á síðasta miðanum 
gæti staðið: „Vegna alls sem ég hef 
tjáð þér í dag, og svo margs annars, 
vil ég eyða ævinni með þér. Viltu 
giftast mér?“
● Settu trúlofunarhring í stað kon-
fektmola meðal annarra munn-
bita í konfektkassa. Þegar yndið þitt 
opnar kassann skaltu falla á kné og 
bera upp bónorðið.
● Kvikmyndahús sýna skjáaug-
lýsingar áður en bíómyndir hefj-

ast. Kauptu eina slíka sem lýsir upp 
ástarorðin og nafn þeirrar sem þú 
elskar, en mundu að koma tíman-
lega í salinn.
● Efndu til stefnumóts í falleg-
um garði þar sem einnig er hesta-
girðing. Leigðu riddarabúning 
og hvítan hest og komdu henni 
á óvart með því að ríða í hlað og 
bjóðast til að verða prinsinn henn-
ar til æviloka. Sýndu demantshring 
með konunglegum tilburðum og 
biddu um hönd hennar.
● Fáðu listmálara til að mála af 
henni mynd með hring á fingri. 
Vertu tilbúinn með hringinn þegar 
þú gefur henni myndina og spurn-
ingar vakna um hringinn.
● Leigðu flugvél til að orða hlut-
ina rétt þegar hún flýgur yfir höfð-
um ykkar í lautarferð eða úti á báti. 
Vertu klár með hring til að full-
komna augnablikið.
● Ráddu töframann til að skemmta 
ykkur heima og biddu hann um að 
láta demantshring birtast óvænt í 
lokaatriðinu.
● Leggðu á minnið ástarljóð, eða 
semdu þitt eigið, og gættu þess að 
merking orðanna hafi sérstaka þýð-
ingu fyrir ástina þína.

● Skreyttu jólatré 
með ljósum og aðeins einum hlut; 
rauðum borða utan um flauelsöskju 
og plataðu hana í tveggja manna 
jólaboð.
● Biddu föður hennar um hönd 
hennar. Þegar leyfi er veitt skaltu 
halda fjölskylduboð og biðja elsk-
unnar þinnar í einrúmi. Þegar hún 
játast þér skaltu tilkynna ástvinum 
trúlofun ykkar.
● Bjóddu ástinni þinni á kínversk-
an veitingastað og komdu bónorði 
fyrir í vísdómsköku.
● Biddu þjón að hafa hringaskrín 
sem valkost á eftirréttaseðlinum. 
Segðu elskunni þinni að hún sé það 
sæt og þú fáir hana ekki staðist.
● Settu trúlofunarhring ofan í 
morgunkornspakka og spurðu 
hvort hún sé búin að finna dótið 
sem fylgir í pakkanum.
● Útbúðu vefsíðu með nafni henn-
ar og bónorðinu þínu með mynd af 
demantshring í skríni. Sendu henni 
vefslóðina eða setjist niður saman 
til að vafra um vefinn.
● Farið í óvænta lautarferð eða á 
ströndina þar sem þú skrifar „Gifstu 
mér“ með steinum, blómum eða 
skeljum.  - þlg

Viltu giftast mér?Ótal fallegar leiðir eru til að bera 
upp bónorð. Falleg minning um 
nýstárlegt bónorð gerir brúð-
kaupsdaginn enn betri. 

Bónorð er fallegur undanfari hjónabands og gleymist aldrei þeim 
sem eigast. Bónorð má bera fram á gamaldags, hefðbundinn 
hátt, en vitaskuld einnig á óformlegri nótum með hjálp hug-
myndaflugs og útsjónarsemi. Alltaf skyldi vanda til bónorðs 
af bæði lífi og sál, að ógleymdu ástföngnu hjarta.
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Brúðarstell í miklu úrvali.
Bjóðum upp á aðstoð 
við gerð brúðarlista. 
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Lífrænt súkkulaði bragðbætt 
með pipar hljómar kannski 
ekki girnilega en Edda Heiðrún 
Backman, sem rekur verslunina 
Súkkulaði og rósir, fullyrðir að 
það standist venjulegu súkku-
laði fyllilega snúning.

„Það er eiginlega betra,“ segir 
Edda. „Þetta er breskt hágæða 
súkkulaði bragðbætt með vanillu 
og hægmeltanlegum sykri sem lík-
aminn breytir ekki í fitu heldur 
nýtir orkuna yfir daginn. Við erum 
að selja mikið af því. Svo erum 
við með línu fyrir sykursjúka og 
þá sem ekki vilja bæta á sig fitu 
og líka fyrir fólk sem er á hreinu 
grænmetisfæði.“

Í versluninni hjá Eddu fæst líka 
súkkulaði til drykkjar og ljúffeng 
konfekthjörtu til gjafa en rósir 
fylgja konfektkössunum sem fást 
frá tveggja mola og upp í hundrað 
mola.

Edda segir gjafakörfurnar vin-
sælar og einnig súkkulaðigos-
brunnana en hægt er að fá lífræna 
súkkulaðið dökkt, ljóst og hvítt 
í gosbrunnana. Edda mælir með 
ljúffengum lífrænum konfektmol-
um í Valentínusargjafirnar og í 
brúðkaupsveisluna og veitir verð-
andi brúðhjónum ráðleggingar í 
vali á konfekti og kertum, servíett-
um og blómum fyrir stóra daginn. 
 - rat

Lífrænt konfekt og rauðar rósir

Edda Heiðrún ráðleggur Brúðhjónum með 
val á kertum og blómum í veisluna.

Gjafakörfurnar vinsælu með lífrænu kon-
fektmolunum og hjartalaga súkkulaði.

Edda Heiðrún, sem rekur verslunina Súkkulaði og rósir, segir lífræna súkkulaðið 
betra en þetta venjulega. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

● BRÚÐKAUPSTERTU-
STAÐREYNDIR   Hinn hækk-
andi röð brúðartertunnar endur-
speglar velgengni og hvíti hluti 
tertunnar hreinleika.

Fyrsta brúðkaupstertan eins og 
við þekkjum hana í dag var búin 
til fyrir brúðkaup dóttur Viktoríu 
drottningu árið 1859.  

Á tímum Rómarveldis voru 
kökur stundum brotnar yfir höfði 
brúðarinnar til að óska hinum 
nýbökuðu hjónum velfarnaðar og 
frjósemi. Gestirnir reyndu síðan 
að komast yfir brot úr kökunni 
til að fá eitthvað af lukkunni fyrir 
sjálfa sig.

Forn bresk hefð lýsti sér með 
því að brúðkaupsgestir röðuðu 
upp kökum og brauði í stóra 
hrúgu. Brúðurin og brúðguminn 
átti síðan að kysstast yfir hrúguna 
án þess að velta henni. Ef það 
tókst var talið að þau ættu vísa 
lífstíðar velferð.



Leigjum einnig út hoppukastala
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Brúðarkjóll eftir Noel Chu frá alþjóðlegri tískusýn-
ingu í Hong Kong í síðasta mánuði.

Módel sýna brúðarkjóla á tísku-
sýningu í Sófíu í Búlgaríu í síðustu 
viku. Kjólarnir eru frá búlgarska 
tískuhúsinu Mon Amour.

● ÁSTIN BLÓMSTRAR Á VALENTÍNUSARDAG  
Í dag er 14. febrúar, sem nefndur er Valentínusardagur. 
Í ýmsum löndum er hefðbundið að elskendur tjái ást 
sína, til dæmis með elskendakorti, gjöfum og með því 
að fara út að borða. Tækifærið er einnig notað til að senda 
nafnlausa ástarjátningu til þess sem ástarinnar nýtur. 

Valentínusardagur hefur notið vaxandi vinsælda hér á 
landi, þrátt fyrir að bóndadagur og konudagur séu dagar 
sem hafðir eru í heiðri sem séríslenskir dagar elskenda.

Sögu Valentínusardags er hægt að rekja til hátíðardags 
kaþólsku kirkjunnar, til heiðurs heilögum Valentínusi. Teng-
ingin við rómantíska ást varð ekki fyrr en eftir miðaldir, en þá 
fyrst þróaðist hugmyndin um rómantíska ást.

Ekki er vitað með vissu hver heilagur Valentínus var, en tveir 
eða jafnvel þrír píslarvottar í sögu kirkjunnar báru þetta nafn. Einn 
var rómverskur prestur og læknir. Einn lést vegna ofsókna Kládíus-
ar II Rómarkeisara á kristnum mönnum. Annar var biskupinn af Terní 
á Ítalíu. Um þann þriðja er lítið annað vitað en að hann hafi dáið í Afríku.

Fyrstu skráðu heimildirnar sem tengja Valentínusardag við rómantíska ást 
eru enskar og franskar heimildir frá 14. öld. Á þeim tíma var 14. febrúar hefð-
bundinn dagur fyrir mökun fugla. Á 14. öld varð algengt að elskendur skiptust á 
skilaboðum þennan dag og kölluðu hvort annað „Valentínusinn“ sinn. Á breska 
bókasafninu má finna Valentínusarbréf frá 14. öld.

Úrval brúðarkjóla hefur sjálfsagt sjaldan verið fjölbreyttara en 
einmitt nú þar sem val getur stjórnast af tískusveiflum, hefðum 
eða hugmyndaauðgi sjálfrar verðandi brúðarinnar. 

Brúðarkjólar fást í öllum gerðum og stærðum og því hafa verðandi 
brúðir úr ýmsu að velja fyrir stóra daginn. Enda mikilvægt að sætt-
ast á kjól sem þeim þykir bæði fallegur og þægilegur þar sem augu 
allra munu hvíla á brúðinni þegar hún gengur inn kirkjugólfið.

Síðustu ár hafa brúðarkjólar sveiflast allt frá að vera stíl-
hreinir og einfaldir eða stuttir og klæðalitlir yfir í það að vera 
íburðarmiklir og síðir rjómatertukjólar. Þá hefur færst í auk-
ana að konur kjósi að klæðist ekki hvítu eins og klassískt þykir 
heldur velji sér fremur liti eins og gylltan, bláan og gráan, 
kampavínslitaðan, bleikan og svartan!

Aðrar brúðir kjósa að fylgja hefðum í hvívetna; giftast 
í hvítu, það er að segja lit hreinleikans, og hafa jafnvel til 
hliðsjónar ensku vísuna „something old, something new, 
something borrowed, and something blue“ sem útleggst 
á íslensku sem: eitthvað gamalt, nýtt, blátt og lánað. 
Brúðurin klæðist þá eða kemur með hlut af hverri 
gerð en það á að færa henni gæfu. Þess má jafnframt 
geta að á móti er til þess ætlast að aðrar konur mæti 
ekki hvítklæddar í brúðkaupið af virðingu við brúð-
ina.

Hvort heldur sem brúðir kjósa að fylgja hefð-
um sem þessum eða varpa þeim fyrir róða, skiptir 
máli að þær velji sér kjól sem uppfyllir allar 
þeirra helstu væntingar og þær geta klæðst 
með stolti í viðurvist ættingja, vina og þess sem 
þær ætla að bindast tryggðaböndum. - rve

Háðir hefðum og 
tískustraumum

Þessi kjóll var til 
sýnis á tísku-

sýningu í Sofíu í 
Búlgaríu í síðustu 

viku, en hann er frá 
búlgarska tískuhús-

inu Mon Amour.

Brúðarkjóll 
eftir franska 
fatahönnuðinn 
Christophe 
Josse frá tísku-
vikunni í París.

Brúðarkjóll 
eftir franska 
fatahönnuð-
inn Stephane 
Rollard sem 
sýndur var á 
tískusýningu 
í París fyrir 
skemmstu.

Ítalski fatahönnuðurinn Ricardo Tisci hannaði þenn-
an brúðarkjól fyrir Givenchy, en hann var til sýnis á 
tískusýningu í París fyrir skemmstu. NORDIC PHOTOS/AFP



the  new magica l  f ragrance
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Hin síðustu ár hafa morgun-
gjafir orðið ómissandi þáttur í 
lok brúðkaupsnætur, en oftast 
eru þær afhentar að morgni 
hins fyrsta dags þegar karl 
og kona vakna saman sem 
hjón. Mikil tilhlökkun fylgir 

morgungjöfum brúðhjóna 
hvors til annars, en þær eiga 
að endurspegla ást og að-
dáun í upphafi nýrrar tilveru 
saman. Hér koma hugmyndir 
að morgungjöfum sem hitta 
örugglega í mark.

Lofa skal mey að morgni

Í Feneyjum er forsetinn sjálfur herra 
rómantík. Morgungjöf í formi ástarfarar-
eyris og flugmiða til ítalskra amorslenda 
er yndisleg og gefur hveitibrauðsdög-
unum ekkert eftir, enda nauðsynlegt að 
viðhalda rómantíkinni áfram og skipu-
leggja fagra daga hjónalífsins saman.

Morgungjafir þurfa ekki að kosta 
formúu til að hitta í hjartastað. Kossar 
fást alls ekki ókeypis né handa hverjum 
sem er, en í ástarkossi sameinast sálirnar 
og inneign er vissulega ótakmörkuð. 
Koss frá nýbakaðri eiginkonu eða eigin-
manni er ein af guðdómlegri lystisemd-
um og gjöfum hjónabandsins.

Hjón eru eitt. Mitt er þitt og þitt er mitt. 
Í annríki samtímans er mikilvægt að 
eiga frítímann saman. Tvímenningshjól í 
ástarrauðum lit gefur fögur fyrirheit um 
útivist og endalausa minningasköpun á 
góðviðrisdögum hjúskaparins.

Þótt ávöxtur ástarinnar hafi allt eins komið undir á brúðkaupsnótt er alltaf jafn 
hjartastyrkjandi að veita af örlæti sínu og ástum. Að gerast hátíðlega fjarstatt 
styrktar foreldri munaðarlauss barns er falleg morgungjöf og frjósöm því þar er 
vissulega komið fyrsta barnið sem þið elskið og annist frá árdegi heilags samlífs.

Fallegur myndarammi sem geymir 
eftirlætis augnablikið ykkar saman, 
rómantískasta staðinn ykkar eða annað 
sem ykkur einum er svo kært, og finnst 
aðeins ykkar á milli, er persónuleg 
morgungjöf, og slíkur fjársjóður stendur 
örugglega upp úr þegar horft er til 
baka.

Hver stenst einn svona? Kátur hvolpur 
með yndismjúkan feld, forvitin augu og 
bleika tungu er dásamleg morgungjöf 
og gefur fyrirheit um tryggan og ljúfan 
félaga sem brúðhjónin geta samein-
ast um að annast og eiga lífsins góðu 
stundirnar með.

Demantar og gull í allri sinni glitrandi 
dýrð er morgungjöf sem hittir allar 
konur í hjartastað, enda draumur 
kvenna að skarta enn einum ástar-
demantinum frá sínum heittelskaða sem 
nýbökuð og heiðvirð frú.
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Guðmundur Viðarsson, yfirkokkur

Steikarveisla 5.900.- með víni 8.400.-
Forréttur: Koníaksbætt rjómahumarsúpa

Aðalréttur: Eldsteikt lambafille með bakaðri kartöflu 
og rauðvínssósu eða nautapiparsteik með piparsósu

Desert: Ítölsk ostaterta í bolla með ferskum jarðarberjum

Villibráðarveisla 6.900.- með víni 9.400.-
Forréttur: Grafin gæsabringa með bláberjabalsamic ásamt 
andalifrarmús og rauðvínssoðnum lauk

Aðalréttur: Hreindýramedalíur með gamaldags rjómasósu

Desert: Heilög þrenning, eplapæ, eplamúffin 
og tartar tartín

Humarveisla 6.900.- með víni 9.400.-
Forréttur: Grillaður humar í skel með 
villisveppa rísottó

Aðalréttur: Nautasteik New Orleans með crembrulle lauk

Desert: Heit súkkulaðiterta með vanilluís 
og jarðarberjasósu

Veislan heldur áframVeislan heldur áfram
Á bóndadaginn kynnti Rauðará girnilegan matseðil: steikarveislu, villibráðarveislu

og humarveislu. Skemmst er frá því að segja að undirtektir voru frábærar og

því heldur veislan áfram.
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Þig vantar bíl.
 Vertu á betri bíl frá Brimborg. 

Kíktu á netið. Komdu núna.
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Grand Cherokee Hemi 5,7L árg 2005 
ekinn 64 þús. Mjög vel með farinn, 
leður,topplúga, rafm í öllu. Verð aðeins 
2.980 þús. Sími 897 9599

MMC Pajero Intense diesel. Nýr bíl,l 7 
manna. Skipti á ódýrari. Verð 5,490. S 
898 2811.

Mitsubithi Pajero Intsyle diesel. Nýr 
bíll. 7 manna, leður, topplúga og bakk-
myndavél. Einn með öllu. Skipti á ódýr-
ari. S. 898 2811.

Landcruiser 200 dís. 08. ek. 2000 km. 
Navig, sóllúga, krókur, heilsársdekk. 
Verð 11,3 m.kr. Uppl. í síma 662-3400

Toyota Hilux ‘06. Ek. 34 þ. km. 35“ 
breyttur, hús. Toppbíll Verð 3,4 m.kr. 
Uppl. í síma 662-3400

Til sölu Hilux árg ‘99 38“ G.H á álfelgum 
prófít fr & aftan loftdæla & fl. kr 1650þ 
S: 867 6923.

Toyota Hilux Extracab 92 fjallabíll með 
gormum að aftan og loftlæsingu. 
Loftdæla aukatankur og fleira. Mjög 
heill bíll verð tilboð uppl í síma 891 
6769.

Auðveld kaup
Jeep Wrangler X 2004 4,0 ssk., 33“ 
breyttur,nýjar felgur + dekk, ek. 20 þ. 
áhv. 2670 þ. ásett verð 2990 þ. afb ca. 
40 þ. á mán. Uppl. í s. 820 4469.

Benz 1998 Flutningarbíll með lyftu og 
lítið bilaða véls, fæst á góðu verði. Uppl. 
í síma 897 8370.

Segla og vélavagn til sölu 3 öxla. uppl.í 
síma 897 8370.

Topp Cherokee, árg.01. Ek 75 þ.m. 
Leður.Verð 1770þ, tilboð 1420 þ. S. 
8200864

Gamall ráðherrabíll í toppstandi Range 
Rover ‘88. Verð 120 þ. Uppl. í s. 696 
3808.

Til sölu. Opel Astra, 2000 árg, ek 
136þús. Ný yfirfarinn og skoðaður. Uppl 
í s. 7706650.

 Pallbílar

Ford F 350 Kinr Rance árg. 2006 ekinn 
46 þ. km. 35“ breyttur, lok á palli ,olíu 
miðstöð og topplúga. Gott verð með 
vsk. S. 898 2811.

Ford F350 King Ranch 03/2007, 37“ 
breyttur, ek. 25 þús. 4“ tvöfalt púst. 
Húðaður pallur o.m.fl. Er í ábyrgð, á til 
hús á pallinn. Þessi er með öllu drasl-
inu. 400 þús út + yfirtaka og hann er 
þinn. Uppl. í s. 820 4469.

 Sendibílar

ISUZU NRP 65
Árgerð 1998 195.000 km. Kassabíll með 
lyftu, milligerði fyrir 6 hesta. Nýir demp-
arar, yfirfarðar bremsur og túbína. Góð 
dekk. Ný skoðaður. Verð 1.300.000. 
Sími 825 5736.

 Hópferðabílar

Bens rúta 53 sæta, mikið endurnýjaður, 
nýtt gler, nýsprautaður, nýklæddur að 
utan og innan, ný vél, 380hp. Toppbíll. 
Góðir atvinnumöguleikar. S. 892 3102 
& 566 7420.

 Mótorhjól

 Vespur

Glæný vespa ónotuð, silfruð og rauð. 
Selst á 135 þ. Uppl. www.jhmsport.is s. 
692 8639 & 555 0074.

 Kerrur

Kerrur - Vélsleðakerrur, íslenskar og 
þrælsterkar www.kjalfell.is runar@kjal-
fell.is S. 452 4545.

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

 Hjólhýsi

Shadow Crusier pallhýsi, svefnrými 
fyrir 4, Harðar hliðar, 6,5 feta skúffa, 
ýmsir aukahlutir. Verð aðeins: 650.000.- 
Hobbyhúsið ehf Dugguvogi 12 s: 517 
7040

 Fellihýsi

Palomino Colt ‘04, nýtt fortjald, útvarp/
cd, hleðsla úr bíl, vel með farið og lítið 
notað. V. 830 þús. Uppl. í 896 4475.

 Hjólbarðar

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.

 Lyftarar

 Bátar

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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.

Til sölu disel vél
Om 366 Bens turbinuvél, ek. 50 þús. S. 
566 7420 & 892 3102.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

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

Þrífum heimili. Erum vanar og vandvirk-
ar. Uppl. í s. 565 0398 & 699 7220.

 Garðyrkja

TOYOTA LAND CRUISER 90 2000
Ek.149.þkm. Sjálfskiptur, CD, Álfelgur, 

Dráttarbeisli, Hiti í sætum, Rafdr. rúður, 
Pluss áklæði, Stigbretti o.fl. Flottur bíll. 

V. 2.390.- Lán. 2.185.-

VW BORA 8VI 2000
Ek. 185.þkm. 5 Gíra, CD, Rafdr. rúður, 

Nýr gírkassi, Ný kúppling, Nýr vatnskassi, 
Ný yfirfarinn af Heklu. Bíll í toppstandi.

V. 580.000.- 

FORD EXPLORER E.B. 2006
Ek.27.þkm. Sjálfskiptur, Filmur, CD, 
Topplúga, Dráttarkúla, Rafm. í öllu, 

Minni í sætum o.fl. o.fl.

V. 4.490.- Lán. 3.650.-

M. BENZ ADRIA STARGO 2004
Ek.59.þkm. Sjálfskiptur, CD, 

Bakkmyndavél, TV, Fortjald, Sturta, 
klósett, Leður á öllu. Einn með öllu. 

V. 7.690.- Möguleiki á góðu láni

FORD EXPLORER E.B. 4X4 2004
EK. 62.þkm. Sjálfskiptur, CD, Topplúga,
Leður, Topplúga, Magasín, Dráttarkúla, 

Hiti í sætum, Minni í sætum o.mfl.

V. 2.750.- Möguleiki á góðu láni 

FORD EDGE SEL 4X4 2007
EK.36.þkm. SSK. Leður, Álfelgur, CD, 

Rafdrifin sæti, Mjög eyðslugrannur bíll.

V. 4.450.- Möguleiki á góðu láni

TOYOTA LAND CRUISER 100 2005
EK. 71.þkm. 7 manna, Sjálfskiptur, 
Álfelgur, Bakkmyndavél, Xenon ljós,
Topplúga, Dráttarkúla, Magasín o.fl.

V. 6.790.- Lán. 4.800.-

CHEVROLET SILVERADO 1500 2007
Ek. 18.þkm. Sjálfskiptur, Álfelgur, CD, 

Hraðastillir, Fjórhjóladrif, Pluss áklæði o.fl.
V. 4.990.-  Lán. 4.400.-

FORD MUSTANG 4,6 2006
EK. 20 þkm. Sjálfskiptur, Álfelgur, Magasín, 
Leðuráklæði, Rafdrifin sæti, Hiti í slætum.

ATH! UMBOÐSBÍLL
V. 3.500.- Lán. 2.120.-

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 18:30

Laugard. 11:00 - 16:00

s. 567-1800

Eigum til mikið úrval af öllum 
gerðum bifreiða.

 1500 bílar á skrá á einum stað
Finndu bílinn á

www.bilamarkadurinn.is

Smiðjuvegur 46 gul gata
www.bilamarkadurinn.is
bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is

BÍLAR TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

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

 Málarar

Málari getur bætt við sig verkefnum. 
Sanngjarnt verð. Uppl. í s. 696 2602.

 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.)

Febrúar tilboð 20% 
afsláttur.

Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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.

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

Múrvertakar geta bætt við sig verkefn-
um í múrverkum eða annað. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Ódýrar & öflugar hýsingar. Vefsíður, 
blogg, deilibox, VPS ofl. www.giraffi.net

 Spádómar

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

til mín vilja leita.
Pantið tíma í síma 554 5266 & 

695 4303.

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.

 Múrarar

ÁÁ verktakar ehf.
Getum bætt við okkur verkefnum í múr-
verki og flísalögnum. Sími 898 2210.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Húðflúr

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Ónotaður nuddstóll til sölu. Uppl. í s. 
557 7030.

Til sölu vindrafstöð fyrir sumarhús. 
Uppl. í s. 698 1889.

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. Bíla CD á 
5þ. Bíla hátalarar á 5þ. Glerborð á 5 þ. 
Glerskápur á 3þ. Uppþvottavél á 10 þ. 
S. 896 8568.

 Hljóðfæri

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

Gibson Les Paul classic sunbust sem 
nýr. Verð 180 þ. Uppl. í s. 892 4624.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 og 2x4, uppl. í s: 840-7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

Til sölu. Tveir Legro umbúða standar, 
fyrir 5 rúllur og borða, hinn fyrir 4 
rúllur. Mjög gott verð. e-mail kristall@
simnet.is

Til sölu mjög falleg sérsmíðuð borð 
úr smíðajárni og gleri, 10-12 stykki. 
Frábært fyrir verslanir eða heildsölur. 
E-mail kristall@simnet.is

HEILSA

 Baðstaðir

Japanska baðið - Nýtt - 
Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power 
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. 
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið, 
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg. 
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283.

Whole body massage Telepone 862 
0283.

 Námskeið

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

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Ikea hornsófi til sölu, 2h2, ca 30 þús. 
Uppl. í s. 896 0582.

Búslóð til sölu - t.d hjónarúm, ísskápur, 
þvottavél, sófasett ofl. Allt yngra en 1 
árs. Uppl. í s. 663 3590.

LEÐURSÓFASETT 3+1+1
Mjög vandað hágæðasett frá Öndvegi til 
sölu. Verð 190 þús. (kostar nýtt ca. 500 
þús). Uppl. í s. 588 9388 & 699 0065.

 Antík

Til sölu Antik borð og 4 stólar. Uppl. í 
s. 867 6219.

 Gefins

Gefins svefnsófi. Einnig lítill ísskápur til 
sölu á 17 þús. S. 862 2213.

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Óska eftir Shar-pei hundi. Uppl. í s. 770 
0713 / 849 1654.

Mjög fallegir Chihuahua hvolpar með 
ættbók til sölu. Tilb. til afh. Uppl. í s. 
897 8848.

Til sölu flottur Silky Terrier hvolpur. 
Heilsufarskoðaður, örmerktur m/eð 
ættbók. Uppl. í s. 897 9257.

 Ýmislegt

Óska eftir að kaupa Pfaff Creative 
saumavél. Uppl. í síma 861 2343, 
Kristín.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Góð 4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 695 1730.

105 fm 3. herbergja íbúð í Álfkonuhvarfi 
5, til leigu, með bílskýli. Verð 140 þús., 
pr. mán. Uppl. í s. 699 5552.

Til leigu 2 herb. 65 fm íbúð í lyftub. í 
Breiðh. Laus 1 mar. Leiguv. 105 þ. + 
hússj., 1 og síðasti mán + tryggng. S. 
842 2600, e.kl. 17.

Herb. til leigu í 101. Með aðgang að 
eldhúsi, baðherb., og stofu. Einungis 
reglusamir koma til greina. Uppl. í s. 897 
7922. Laus strax.

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laust strax. Uppl. í s. 0045 
2820 2880 & 0045 4333 6072.
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Til leigu. 2ja herb íbúð í Hafnarfirði með 
húsgögnum. Uppl í síma 8635352/
Guðmundur

Til leigu 4ra herbergja íbúð við 
Þórðarsveig. Sjá heimasíðu Heimkynna 
ehf. www.heimkynni.is

2 herb. íbúð til leigu i 101. Uppl. í s. 
615 0805.

105 f. 3 herb. íbúð á svæði 112 til leigu. 
1 mán. fyrirfram + trygging 125 þ. Uppl. 
imenn@imenn.is

 Húsnæði óskast

Stúdíó íbúð óskast sem 
fyrst.

Óska eftir að taka á leigu stúd-
íóíbúð helst með húsgögnum, 
en ekki skilyrði. Er reglusöm 
og róleg. Skilvísum greiðsl-

um heitið. Er í traustri vinnu. 
Greiðslugeta 40-60 þús.

Upplýsingar í síma 697 3386

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr til leigu frá ca 25 feb.
Uppl í síma 866-9643

 Gisting

Orlofsíbúð til leigu í miðbæ Akureyrar. 
Laus um páskana. kristinlilja@yahoo.
com

 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

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 

Vinnutími frá 13-19. Einnig einn 
dag aðra hvora helgi.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Bakari
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða bakara til starfa í nýju og 
glæsilegu bakaríi í Mosfellsbæ.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 660 2151.

Bakari - konditor
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða konditor eða bakara með 
áhuga á kökugerð/súkkulaði-

gerð í nýtt og glæsilegt bakarí í 
mosfellsbæ.

Áhugasamir geta haft sam-
band við Hafliða í síma 660 

2151.

Atvinna Atvinna
Sölumaður óskast til starfa í 

sængurdeild Rúmfatalagersins í 
smáratorgi.

Reynsla af sölumennsku æski-
leg.

Upplýsingar gefur Eyþór í 
síma: 820-8004 eða á staðnum 
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Hreingerning
Óskum eftir að ráða nú þegar 

starfskraft til að sjá um 
ræstingar, hreingerningar og 
bónvinnu. Íslenskukunnátta 

skilyrði. 
Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Mötuneyti, góður vinnu-
tími

Krydd og Kavíar óskar eftir 
starfsfólki í mötuneyti sem 

fyrirtækið annast. Vinnutími er 
frá 10 - 14 mán. til fim. og 10 
- 14 alla virka daga. Við gerum 
miklar kröfur um að starfsfólk 
sé snyrtilegt og jákvætt og hafi 
áhuga á matargerð. Góð laun í 

boði fyrir rétta aðila.
Upplýsingar gefur Garðar í 

síma 824 7731 milli 9 - 18 eða 
senda umsókn á kryddogkavi-

ar@kryddogkaviar.is

Pípulagnir
Faglagnir ehf óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Hjá Jóa Fel
Holtagarðar

Óskum eftir að ráða hörku-
duglega manneskju í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum. Vinnutími 12-18.

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 
861 2417 eða Unnur í síma 893 

0076.

Óska eftir röskum mönnum í uppsetn-
ingar. Reynsla af smíðavinnu æskileg. 
Vinsamlegast sendið umsókn á netpóst 
starf@granit.is eða hringið í Pétur í síma 
822-4777 milli 10-17

Ræstingar
Ræstingaþjónustan sf óskar 

eftir starfsfólki í kvöldræstingu 
í Grafarvoginum.

Nánari upplýsingar fást á 
skrifstofutíma hjá Birnu í síma 

821-5059.

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða meiraprófsbílstjóra í fram-

tíðarvinnu með aðsetur í
Reykjavík. Um fjölbreytt starf er 
að ræða við olíudreifingu beint 

á vinnuvélar og tanka.
Olíudreifing greiðir ADR nám-

skeið og laun á námskeiðstíma 
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa 
ADR réttindi. Starfið stendur 

báðum kynjum til boða.
Umsóknir skulu sendar á 

helgim@odr.is

18plús.is
Sýndu þig, sjáðu aðra. Íslenskur leikvöll-
ur fyrir fullorðna.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfs-
manni í framleiðsludeild. Sigurður gefur 
frekari upplýsingar í síma: 699-8076. 
vinnutími er frá kl. 05-13.

Veitingahús óskar eftir starfsmanni í sal. 
Vinnutími er öll virk hádegi, tvö kvöld 
í viku og önnur hver helgi. Uppl. í s. 
822 5229.

Skóbúð. Þráinn skóari óskar eftir starfs-
manni í afgreiðslu í skóbúð og skó-
vinnustofu. 50% til 100% starf. Uppl í 
síma 822 4982.

Aðstoðarmaður í 
Blikksmiðju!

Aðstoðarmann vantar í blikksmiðju. 
Helst smíðavanur. Uppl. í síma 896 
5042.

Verslunin Tiger
Starfsfólk óskast til afgreiðslu og 
almennra verslunarstarfa. Uppl. veitir 
Sandra í s. 660 8211 eða í tiger.sandra@
simnet.is

Presslagnir ehf. óska eftir að ráða vanan 
pípulagningamann til starfa sem fyrst. 
Uppl. hjá Birgi í s. 898 5112 eða á press-
lagnir@simnet.is

Bar/ skemmtistaður
Óskar eftir starfsfólki í fulla vinnu og 
vaktarvinnu. Áhugsamir hafi samband í 
síma 697 8333 & 848 4924.

Vantar strax!!
Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu, 
17 ára og eldri með bílpróf. Stundvísi og 
áreiðanleiki skilyrði. Umsóknir í s. 899 
6151, gardlist@gardlist.is

Bílstjórar.
Óskum eftir að ráða bílstjóra til starfa 
frá næstu mánaðarmótum viðkomandi 
þarf helst að hafa reynslu af útkeyrslu 
vera samviskusamur og yfir tvítugt. 
Upplysingar á staðnum eða í síma 
824-2151 Sigurður. Júmbó samlokur 
Kársnesbraut 112 Kóp

 Atvinna óskast

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

29 ára stelpa óskar eftir vinnu frá kl. 
07-15 á daginn. get byrjað strax. S. 
694 8427.

Smiði vantar vinnu. Vinnum með gifs, 
parketm imréttingar ofl. Áhugasamir 
hafið samband í síma 893 5908.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Happy valentines 
Jennelyn!

Mahal kita sobra! Lukasz
Halik para sa iyo!!!

TILKYNNINGAR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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TOYOTA Camry

TÆKNIBYLTING

HYBRID bílar eru umhverfisvænir og nota mun minna eldsneyti en hefðbundnir benzín og 
dísel bílar. Toyota hóf þróun HYBRID tækninnar fyrir rúmum fimmtán árum og hefur nú selt 
meira en milljón HYBRID bíla til almennings. Áhersla Toyota er nú á þessari nýju tækni og 
hafa verksmiðjurnar m.a. tilkynnt að á næsta ári verði hætt framleiðslu Toyota Landcruiser 
vegna of mikillar eldsneytisneyðslu og mengunar. Á hverju ári þeim bílum sem verksmið-
jan býður uppá með nýju umhverfisvænu HYBRID tækninni. Á Íslandi hefur Toyota Prius 
HYBRID og Lexus RX400 verið seldir um árabil og reynst einstaklega vel.

Islandus.com kynnir Toyota Highlander og Toyota Camry með nýrri 
umhverfisvænni HYBRID tækni sem gefur meiri kraft og minnkar 
eldsneytisnotkun um nær helming!

Toyota Highlander og Toyota Camry Hybrid til sýnis 
í Perlunni í dag og næstu daga. Opið frá 10-22 alla daga.

HYBRIDTOYOTA 

Toyota Highlander - 7,5 á hundraðið 280 hestöfl!
Toyota Camry - 5,8 á hundraðið 187 hestöfl!

„Þjónustan til fyrirmyndar í einu 
      og öllu og bíllinn alveg draumur“

Sæmundur Pálsson, leigubílstjóri

  og þú gætir fengið
 GARMIN GPS
tæki að gjöf

í PERLUNA í dag 
KOMDU



ATVINNA

TILKYNNINGAR

FASTEIGNIR

Múrarar
Erum með vana múrara sem óska 

eftir mikilli vinnu.
Upplýsingar í síma 840 1616.

Kraftafl  ehf

Stýrimaður óskast 
Stýrimann vantar á ísfi sktogara. 

Uppl. í síma 8990830 og 8963939

Smiðir
Erum með vana smiði sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í síma 840 1616

Kraftafl  ehf

SÍMI 420 9500  •  WWW.VOOT.IS

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90

230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500

www.voot.is
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SPÁNN - LA FLORIDA - RAÐH. 
Rétt við Torrevieja - góð staðsetning.
SKIPTI Á ÍBÚÐ Á HÖFUÐB.SVÆÐINU

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Fallagt endaraðhús á La Florida á Spáni rétt fyrir sunnan Torrevieja. Aðeins 11 hús saman í lokuðum garði.
Húsið er 113 m2 á 2 hæðum. 3 svefnherb. 2 baðherb. stofa og eldhús. Sameiginleg sundlaug er við húsið
í lokuðum, hellulögðum garði, mjög fjölskylduvænt. Öll þjónusta við hendina, búðir, veitingastaðir, bankar,
barir,  3  af  flottustu  golfvöllum  Spánar,  Go-kart  ofl.   EIGANDI  HÚSSINS  VILL  SKIPTA  Á  DÝRARA
HÚSI/ÍBÚÐ Á HÖFÐUBORGARSVÆÐINU OG BORGA Á MILLI.  Nánari uppl. í síma 663-3300 Sigurdór

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Er þetta kannski húsið fyrir þig  ????

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

663 3300

695 9500
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Mjög rúmgóð og björt 104,5 fm íbúð á 2.hæð með sér
inngangi. Parket á stofu og herbergjum. Þvottahús í íbúð.
Næg bílastæði.  Stutt í skóla og leikskóla, Spöngin skammt frá
svo og fallegt útivistarsvæði við sjóinn. Hér er gott að búa.
Afhending fljótlega. Verð 27,4 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FIMMTUDAG FRÁ 17.00-18.00.

HAMRAVÍK - MIKIÐ ÁHVÍLANDI – OPIÐ HÚS

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sími 588 9090 • Síðumúla 21 • www.eignamidlun.is

FASTEIGNIR

FFASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

VÍÐIHVAMMUR - EINBÝLI
Vorum að fá í einkasölu gott 240
fm einbýli á þrem hæðum í Suð-
urhlíðum Kópavogs. Húsið skipt-
ist í forstofu, hol, 2 baðherbergi.
eldhús, stofur, 5 herbergi, þvotta-
hús, geymslur og innbyggðan bíl-
skúr. Gólfefni er parket, flísar og
dúkur. Húsið lítur vel út og er í

góðu ásigkomulagi. Gott aðgengi og góð bílastæði.
Verð 49,0 millj.

MEÐALBRAUT - EFRI SÉRHÆÐ

Vorum að fá í sölu fallega 139 fm
efri sérhæð með fallegu útsýni í
vesturbæ Kópavogs. 3 rúmgóð
herbergi, nýstandsett baðher-
bergi, eldhús með borðkrók og
rúmgóðar stofur. Útg. út á 17 fm
sv-svalir með fallegu útsýni. Í
kjallara er 20 fm herbergi með
eldhúsinnréttingu og aðgang að
sturtu og salerni. Verð 36,5 millj.

ARNARSMÁRI - FALLEG
ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Vorum að fá í einkasölu fallega 90
fm íbúð á 2. hæð (1. hæðin er
jarðhæð) í fallegu fjölbýli. Þrjú
rúmgóð herbergi. Stór og björt
stofa með útgengt á suðursvalir.
Glæsilegt útsýni af svölum og úr
stofu. Góðar innréttingar. Parket

og flísar á gólfum. Góð sameign. Sér geymsla í kjallara (ekki í fm tölu). 
Íbúðin er laus strax. Verð 24,7 millj.

GLÓSALIR - EINSTAKT ÚTSÝNI

Vorum að fá í sölu glæsilega 122
fm 4ra herbergja íbúð á 8. hæð
(efstu) ásamt stæði í bílageymslu
á frábærum stað í Salahverfinu.
Eldhús með fallegri viðarinnrétt-
ingu. Þvottahús innan íbúðar.
Stórar stofur með útg. út á suður
svalir með frábæru útsýni til suð-
urs, austurs og vesturs. 

Nánari upplýsingar á GIMLI. Verð 33,9 millj.

LJÓSHEIMAR - LYFTUHÚS
Vorum að fá í einkasölu vel skipu-
lagða 102 fm íbúð á 4.hæð með
sérinngang af svölum í álklæddu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu,
ganga, þrjú herb. baðherb., eldhús
og stofu / borðstofu. Útg. á svalir úr
stofu og hjónaherbergi. T.f þvotta-
vél á baði. Gólfefni er parket og
flísar. Íbúðin er laus strax.
Verð 24.9 millj.

DÍSABORGIR - 3JA HERB.
Vorum að fá í sölu mjög góða og
velskipulagða 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með
sérinngangi af svölum. 2 góð
svefnherbergi með skápum í báð-
um. Baðherbergi með kari, t.f.
þvottavél. Góð innrétting í eldhúsi,
borðkrókur. Stofa og borðstofa
með útgengi á suður svalir.
LAUS STRAX. Verð 22,9 millj.

ARNARÁS 15 - EFRI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu glæsilega
97 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á 2. hæð
(efstu) með sérinngangi, í glæsi-
legu fjölbýli í Ásahverfinu í Garða-
bæ. Tvö stór herbergi, sjónvarps-
herbergi og stór og björt stofa
með útg. á suðursvalir með glæsi-
legu útsýni. Fallegar innréttingar.
Parket og flísar á gólfum. Þvotta-

hús innan íbúðar. Verð 29,9 millj.

GRETTISGATA - SÉRBÍLASTÆÐI

Í einkasölu mjög góð 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi.
2 rúmgóð svefnherbergi. Eldhús
með nýlegri innréttingu, stáltæki. Í
kjallara er aukaherbergi með
gluggum (skráð sem geymsla).
Sérbílastæði er fyrir íbúðina á
baklóð.
Verð 24,5 millj.
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UMRÆÐAN
Stjórnmál

Mig langar að hafa hér 
uppi stutta hugleið-

ingu um það hvernig 
stjórnmálamenn og aðrir 
talsmenn stjórnmála-
flokka geta best orðið 
flokkum sínum og lýð-
ræðinu að liði í ræðu og 
riti, að ekki sé minnst á 
aðra starfshætti og framgöngu.

Meginskoðun mín er sú, að svo 
tali menn best máli flokka sinna að 
þeir séu „málefnalegir“ í þeim 
skilningi að þeir kynni skilmerki-
lega stefnu og störf flokka sinna en 
sleppi því sem verða má að útmála 
störf og stefnu andstæðinga, oft 
með yfirlæti og útúrsnúningum. 
Sífelld árásarmælska á ekkert skylt 
við þá „samræðupólitík“, sem hrósa 
má, en þrífst illa hér á landi.

Góðar fyrirmyndir
Nú er mér það ljóst að góð meining 
gerir oft litla stoð, því menn eru 
breyskir, guði sé lof! Öfgafullt 
hreinlífi í tali og hegðun getur 
snúist upp í andhverfu sína. En 
ruddaskapur og árásarárátta sem á 
sumum er, lýsir vondu uppeldi og í 
sumum tilfellum vondu innræti.

Persónulega velktist ég í pólitík 
áratugum saman og hlaut vafalaust 
ýmsar skrokkskjóður, en hef löngu 
gleymt þeim. Á þessum langa ferli 
mínum kynntist ég sæg manna við 
ýmis tækifæri, ekki síst alþingis-
mönnum. Yfirleitt voru það góð 
kynni þótt ekki væru allir steyptir í 
sama mótið.

Ég ætla að nefna tvo menn, sinn 
úr hvorum stjórnmálaflokki, sem 
segja má að stóðust það skilyrði 
góðs málflutnings að menn séu mál-
efnalegir og lausir við persónu-
legar ýfingar við andstæðinga að 
tilefnislausu. Þessir menn voru 
Eysteinn Jónsson, einn af aðalfor-
ustumönnum Framsóknarflokksins 
í rúm 40 ár, og Jónas G. Rafnar úr 
Sjálfstæðisflokknum, lengi þing-
maður Akureyrar og síðar Norður-
landskjördæmis eystra. Eysteini 
bauð við persónuníði og kallaði það 
heimsku að gera pólitíska andstæð-
inga að persónulegum fjandmönn-
um. Jónas Rafnar var okkur þing-
mönnum Norðurlandskjördæmis 
eystra góð fyrirmynd um siðmann-
lega pólitík og gleymi ég þá ekki 
samflokksmönnum mínum Karli 
Kristjánssyni og Gísla Guðmunds-
syni, sem voru sömu gerðar. Á 
Alþingi á minni tíð báru kvenna-
listakonur af um siðmannlegan og 
rökfastan málflutning.

En hvað kemur mér til að setja 
þessi orð á blað eins og ég sé ein-
hver siðapostuli – sem ég er ekki! 
Því er til að svara að ég held að hug-
leiðing mín hafi gildi í lýðræðis-
þjóðfélagi, sem býr við fjölflokka-
kerfi og virðir það. Lýðræði og 
þingræði í norrænum skilningi 
þrífst ekki nema á grundvelli pólit-
ískrar fjölhyggju, sem gerir marg-
flokkakerfið óhjákvæmilegt og 
eðlilegt. Vitaskuld er ég ekki að 
mæla með því, að í stjórnmálaum-

ræðum á fundum og í fjöl-
miðlum séu menn sífellt 
með ást og eindrægni á 
vörunum og ákalli lýðræð-
ið sem guðlega veru, fyrr 
má nú rota en dauðrota, 
enda eru stjórnmál jarð-
bundin og eiga að vera það. 
Hins vegar ber stjórnmála-
mönnum að virða og viður-
kenna fjölflokkakerfið og 
þar með andstæða flokka 
og talsmenn þeirra. Þeim 

ber að temja sér siðmannlega gagn-
rýni.

Hugsað til Framsóknarflokksins
Læt ég þá lokið þessum almennu 
hugleiðingum, en ætla að leyfa mér 
að beina máli mínu sérstaklega til 
flokksmanna minna. Framsóknar-

menn þurfa mjög að hugsa sitt ráð. 
Þeim er nú meiri þörf að snúa ræðu 
sinni inn á við en eyða of miklum 
tíma í að útmála artir andstæðing-
anna. Ekki þar fyrir, Framsóknar-
flokkurinn stendur ekki í neinni 
þakkarskuld við andstæðinga sína 
hin síðari ár fyrir býsna blóðugar 
árásir á flokkinn. Varla verður sagt 
að framsóknarforustan hafi varist 
fimlega eða búist til sóknar af 
herkænsku. Þess vegna eiga fram-
sóknarmenn nú að horfa inn á við, 
skoða í sinn eigin barm.

Þó heyri ég flokksmenn mína 
suma hverja æmta út af því að 
flokkurinn hafi „misst af völdun-
um“, rétt eins og það sé eitthvert 
slys eða óréttlæti þó að gamal-
reyndur flokkur og löngum mikils-
ráðandi í ríkisstjórnum lendi í 

stjórnarandstöðu eftir slaka 
út komu í alþingiskosningum. Sjálf-
sagt munu margir vilja fá fyllri 
skýringu á því hvað ég á við með 
því að segja að forustu Framsókn-
arflokksins beri að líta í sinn eigin 
barm. Sú ábending mín er vitaskuld 
margslungin. En augljóst er að 
framsóknarmenn þurfa að spurja 
sig margra spurninga. Það er ekki 
endilega mitt hlutverk að semja 
spurningarnar eða stjórna spurn-
ingaleiknum.

En í allri auðmýkt bið ég forustu-
fólk flokksins að hugsa vel sitt ráð. 
Það verður ekki barist til sóknar 
með sundrað lið. Rifjið upp söguna, 
lærið af reynslunni. Vissulega 
snúast stjórnmál um núið. En hygg-
ið að rótunum. Nútíð Framsóknar-
flokksins á sér rótfestu í sögunni 

og að sjálfsögðu framtíðin. Enginn 
efast um að tíminn er hraðfleygur, 
þjóðfélagsaðstæður breytast ört, 
en það er út af fyrir sig ekkert nýtt. 
Framsóknarflokkurinn hefur fyrr 
orðið að laga sig að þjóðfélags-
breytingum og átt sinn þátt í þeim. 
En stefnu sína verður flokkurinn 
að miða við rótföst grunngildi, 
aðlagast breytingum á réttum for-
sendum. En það á vafalaust við um 
aðra stjórnmálaflokka og önnur 
valdaöfl í þjóðfélaginu. Nútíminn 
hefur staðið sig vel í því að fjar-
lægjast tæknistig miðalda, en 
stjórnmálamenn samtímans ættu 
ekki síður að virða lýðræðið og 
hreinsa pólitíkina af stjórnarhátt-
um miðaldamanna.

Höfundur er fyrrverandi ráðherra. 

Hugleiðing um siðleg stjórnmál

INGVAR GÍSLASON
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Borgarmál

Hundrað daga órói í 
Reykjavík er farinn. 

Óþægilegur leikaraskap-
ur að baki. Kjölfestan 
komin. Sem betur fer. 
Kaos nútímans er næg: 
Við viljum ekki ístöðu-
leysi í stjórnmálum líka 
þótt breytingar séu 
stundum skemmtilegar. Og það er 
auðvitað ekkert skrýtið að vingl og 
hringl í 100 daga, skyndilegt upphaf 
og óvæntur endir hafi skapað 
óánægju sem loksins hlaut að brjót-
ast fram. Hún fann sér aldrei farveg 
fyrr en nú. 

Óvæntur endir á 100 daga óvissu-
tímabili gat ekki annað en valdið 
óánægju því festa í stjórnmálum 
borgarinnar er nauðsynlegt akkeri 
fyrir okkur öll. En að kenna kjöl-
festusamstarfi málefnalegs borgar-
stjóra og faglegra borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um það er 
ósanngjarnt og rangt, enda á mis-
skilningi byggt.

Sú skrýtna skoðun hefur nefni-
lega verið á kreiki í Reykjavík að 
óánægja okkar höfuðborgarbúa með 
hverflyndi við stjórn borgarinnar í 
100 daga sé Sjálfstæðisflokknum að 
kenna. Sem er rangtúlkun. Því það 
er Sjálfstæðisflokknum að þakka að 
hafa bjargað borgarbúum frá 
hundrað óþægilegum dögum. 

Heilt og óslitið kjör-
tímabil lifir í 1.460 daga. 
Og nú hefur nýr meiri-
hluti loksins verið mynd-
aður á grundvelli Sjálf-
stæðisflokksins til að 
lifa út kjörtímabilið eins 
og kjósendur í Reykja-
vík ætluðust til í upp-
hafi. Við sem búum í 
Reykjavík vorum ánægð 
með Vilhjálm Þ. Vil-
hjálmsson borgarstjóra 

á sínum tíma og fannst sárt að missa 
hann og borgarstjórnarflokk Sjálf-
stæðisflokksins úr Ráðhúsinu – fólk 
sem við treystum. En við sögðum 
lítið þá því mál Reykjavík Energy 
Invest voru of flókin. Við þurftum 
að kyngja afleiðingunum. 

Upphafið að titringi meðal borg-
arfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fyrir 
meira en 100 dögum voru mál 
Reykjavík Invest. Skiljanlega. Þetta 
var viðkvæmt mál. En um leið og 
þeir þjöppuðu sér saman og leystu 
málið faglega sín á milli reyndi í 
millitíðinni á falsleysi, tiltrú og 
drengskap nánasta samstarfsmanns-
ins: Fyrrverandi borgarfulltrúa 
Framsóknarflokksins. Og í staðinn 
fyrir að sýna þá stærð og manndóm 
sem þykja lágmarkskröfur í alvöru 
stjórnmálastarfi gerði þessi maður 
sér lítið fyrir og sveik félaga sína án 
þess að fölna og kom brosandi út í 
sólina til að tilkynna það. 

Slík manndómspróf ná inn að 
kjarnanum í persónuleika manna 

með sláandi hætti: Á meðan sam-
starfsfólkið fundaði og vandaði sig 
við að treysta liðsheildina sveik 
þessi maður það blákalt. Og sam-
viskuleysi hans varð veganestið í 
nýtt meirihlutasamstarf sem entist í 
100 daga.

Óheiðarlegt fólk heldur í kald-
lyndi sínu og skammsýni að með því 
að moka nógu miklu af sandi undir 
húsið sitt takist að búa til traustar 
stoðir undir ærulausa steypu. En 
því skjátlast. Reynslan sýnir að slíkt 
fólk kann ekki að byggja hús. Það 
grefur undan húsinu svo það hrynur 
á hundrað dögum. Það er rangt að 
kenna Sjálfstæðisflokknum um 
óheiðarleika fyrrverandi borgarfull-
trúa Framsóknarflokksins. Hann 
gekk blygðunarlaust á gefin loforð 
um leið og reyndi á heildindi hans – 
sem bitnaði á fjölmörgu grandvöru 
og heiðarlegu fólki – og er nú rúinn 
mannorði vegna ábendinga um spill-
ingu frá eigin flokkssystkinum. 

Við þurfum frjóar hugmyndir í 
Reykjavík. Gott siðgæði. Samstöðu. 
Heilindi. Stjórnmálaafl sem við 
treystum. Verum fegin að fá Sjálf-
stæðisflokkinn til baka með nýjum 
og vel meinandi skipstjóra sem er 
allra góðra gjalda verður. Byggjum 
borg framtíðarinnar á þeirri velferð 
og öryggi sem hún þarfnast svo sár-
lega í vaxandi kaos nútímans. Reyk-
víkingar – til hamingju! Óróinn er 
farinn. Kjölfestan komin.

Höfundur er ráðgjafi.

Kaos nútímans kallar á kjölfestu

RAGNAR HALLDÓRSSON 

UMRÆÐAN
Umferðaröryggi

Síðasta dag janúarmánaðar hélt 
Umferðarstofa málþing þar 

sem umfjöllunarefnið var syfja 
og akstur. Margir verða hissa 
þegar rætt er um þetta efni og 
telja að varla geti mikil hætta 
fylgt því. En við skoðun kemur í 
ljós að raunin er allt önnur.

Í könnunum sem gerðar hafa 
verið á undanförnum árum hefur 
meðal annars verið spurt hvort 
fólk hafi á síðustu sex mánuðum 
dottað undir stýri. Niðurstöður 
eru talsvert sláandi, þar sem fram 
kemur að allt að 10% aðspurðra 
segja svo vera. Þegar spurt er 
hvort menn hafi á sama tímabili 
upplifað það að verða mjög 
skyndilega syfjaðir undir stýri á 

sama tímabili kemur í 
ljós að allt að 40% 
segja svo vera. Þetta 
eru í raun ótrúlega 
háar tölur.

Í rannsóknum rann-
sóknarnefndar 
umferðarslysa á orsök-
um banaslysa í umferð 
á árunum 1998 til 2006 
kemur í ljós að í tíu 
slysum, þar sem sex-
tán manns létust, má 
rekja aðalorsökina beint til svefns. 
Ellefu til viðbótar létu lífið í slys-
um þar sem syfja var orsök, en 
ekki aðalorsök. Það bendir til þess 
að um verulegt vandamál 
samfélagsins sé að ræða.

En hverjar eru helstu orsakir 
syfju? Í fyrsta lagi er það skortur 
á gæðasvefni. Þá fylgir hætta 
akstri á þeim tíma sólarhrings þar 

sem menn eru vanir 
að sofa. Svefntruflan-
ir af ýmsu tagi eru ein 
orsök og þar á meðal 
ómeðhöndlaður kæfi-
svefn. Niðurstöður 
rannsókna sýna að 
vaktavinnufólki er 
hættara við að sofna 
undir stýri en öðrum 
og auk þess má nefna 
að helgarskemmtanir 
geta haft umtalsverð 

áhrif á svefn fólks og gæði hans.
Besta ráð sem hægt er að gefa 

þegar fólk verður mjög syfjað 
undir stýri er að stöðva bílinn á 
öruggum stað og gefa sér 15 mín-
útur til að sofna. Það hefur mjög 
góð áhrif, án þess að leiða til þess 
að fólk sofni djúpt. Þá er ekki gott 
að hafa mikinn hita í bílnum og 
ráðlagt er að borða hollan og 

góðan mat á reglulegum matmáls-
tímum.

Læknar geta hjálpað fólki sem á 
við svefntruflanir að stríða, þar á 
meðal ómeðhöndlaðan kæfisvefn. 

Hjálpin getur falist í því að menn 
sofa með sérstakt svefnöndunar-
tæki, en menn sem átt hafa við 
kæfisvefn að stríða fullyrða að sú 
aðgerð stórauki lífsgæði og geri 
daglegar athafnir auðveldari.

Í tengslum við auglýsingabirt-
ingar um syfju og akstur hefur 
verið gerð sérstök heimasíða á 
slóðinni www.15.is. Þar er meðal 
annars fjallað um mikilvægi þess 
að sæki svefn að fólki leggi það 
sig í fimmtán mínútur á öruggum 
stað til að endurnýja aksturs-
hæfni sína. Einnig er þar marg-
víslegur fróðleikur um syfju og 
akstur, sem getur komið fólki að 
miklu gagni.

Segja má að syfja sé eitt af 
ósýnilegu vandamálunum í 
umferðinni. Ósýnileikinn gerir 
það erfiðara, en eins og fram 
kemur á síðunni www.15.is koma 
ýmsar vísbendingar sér vel til að 
greina hvort um raunverulegan 
vanda sé að ræða.

Höfundur er verkefnastjóri á 
Umferðarstofu.

Fimmtán mínútur geta skipt sköpum

SIGURÐUR HELGASON 

Í könnunum sem gerðar hafa 
verið á undanförnum árum 
hefur meðal annars verið spurt 
hvort fólk hefði á síðustu sex 
mánuðum dottað undir stýri.  ... 
að allt að 10% aðspurðra segja 
svo vera. 

UMRÆÐAN 
Jafnréttismál

Í síðustu viku birtist heilsíðuaug-
lýsing í öllum helstu dagblöðum 

þar sem yfir 100 konur buðu fram 
krafta sína til stjórnarsetu í fyrir-
tækjum landsins undir yfirskrift-
inni „Við segjum já“. Í auglýsing-
unni er bent á þá augljósu 
staðreynd að konur sitja ekki við 
sama borð og karlar þegar kemur 
að skipan í stjórnir stærstu fyrir-
tækja landsins. 

Fyrir tveimur árum birti hópur 
Deiglupenna grein undir slagorð-
inu „Við erum tilbúnar“. Grein 
okkar hafði að hluta sama mark-
mið og auglýsingin sem birtist í 
síðustu viku; annars vegar að 
benda á að ekki sé skortur á konum 
sem treysta sér til starfans og hins 
vegar að mótmæla öllum hug-
myndum um kynjakvóta. Við 
tökum undir með konunum 100 og 
rifjum upp það sem þá var sagt:

„Sem betur fer hefur nú verið 
tryggt hér á landi að allir séu jafn-
réttháir fyrir lögunum. Þar með 
er hins vegar ekki öll sagan sögð 
því í mörgum starfsstéttum virð-
ist sem konum sækist verr en körl-
um að hljóta viðurkenningu og 
frama. Til þess að jafnrétti ríki í 
raun er nauðsynlegt að hugarfar 
jafnréttis ríki alls staðar í sam-
félaginu. Sú barátta verður þó 
tæpast háð nema með fræðslu og 
samstöðu þeirra sem láta sig jafn-
réttismál varða.“

Þessi orð standa jafngild í dag 
og fyrir tveimur árum. Jafngild er 
líka gagnrýni okkar á það sem þá 
voru hugmyndir nokkurra kvenna 
sem komu saman á Bifröst til að 
ræða jafnréttismál og eru nú orðn-
ar hugmyndir viðskiptaráðherra; 
að lausnin á þessu vandamáli sé 
kynjakvótar. 

Við gjöldum varhug við því að 
leiðin til að tryggja jafnrétti í 
reynd sé sú að hverfa aftur til 
lagalegs ójafnréttis. Í raun ætti 
jafnréttissinnum, konum jafnt 
sem körlum, að hrjósa hugur yfir 
því að tillögur um slíkt séu rædd-
ar af alvöru og það af viðskipta-
ráðherra landsins. Eða svo aftur 
sé gripið niður í greinina: 

„Við viljum hvorki gjalda fyrir 
kynferði okkar né njóta sérstakra 
lögbundinna forréttinda vegna 
þess. Þrátt fyrir að eigendur fyrir-
tækja hafi hingað til valið fleiri 
karlmenn en konur í stjórnir þá 
þýðir það ekki að eðlilegt sé að 
leiðrétta það með lögum. Slík 
aðgerð væri yfirlætisfull í garð 
kvenna því með henni væri gefið í 

skyn að konum væri ókleift að 
keppa á jafnréttisgrundvelli um 
ábyrgðarstöður í viðskiptalífinu.“

Það er vissulega rétt að litlar 
framfarir hafa orðið í þessu máli á 
síðustu tveimur árum. En því 
skyldi ekki gleyma að við erum að 
berjast fyrir því að brjóta upp 
aldagamlar valdastöður og hefðir 
– þeim verður ekki varanlega 
breytt nema þær séu brotnar niður 
smátt og smátt. 

Við vitum og viðurkennum að 
við eigum engar töfralausnir til að 
bregðast við þessari stöðu, en það 
þýðir ekki að við ætlum ekki að 
halda áfram að berjast með trúna 
á fyrirtækin í landinu og einstakl-
ingana sem þeim stýra að leiðar-
ljósi. Við köllum viðskiptalífið, 
fyrirtækin í landinu og öflugan 
hóp kvenna sem þar lifir og hrær-
ist til ábyrgðar. Við munum ekki 
gefast upp með því að taka undir 
friðþægingartillögur viðskipta-
ráðherra. 

Konur þurfa enga meðgjöf í við-
skiptalífinu. Við erum tilbúnar. 

Katrín Helga Hallgrímsdóttir, 
lögmaður, Berglind Hallgrímsdótt-
ir, verkfræðingur, Drífa Kristín 
Sigurðardóttir, lögfræðingur, Erla 
Ósk Ásgeirsdóttir, stjórnmála-
fræðingur, Rúna Malmquist, við-
skiptafræðingur, Sigríður Dögg 
Guðmundsdóttir, ritstjóri Deiglan.
com, Jarþrúður Ásmundsdóttir, 
viðskiptafræði, Ingunn Guð-
brandsdóttir, markþjálfi og dokt-
orsnemi, Hrefna Lind Ásgeirsdótt-
ir, B.Sc. í hug búnaðar verkfræði, 
Soffía Kristín Þórðardóttir, verk-
efnastjóri og ritstjóri Deiglan.
com, Stefanía Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri, Fanney Rós 
Þorsteinsdóttir, héraðsdómslög-
maður, Sigrún Helga Jóhannsdótt-
ir, lögmaður, Kristín Hrefna Hall-
dórsdóttir, framkvæmdastjóri, 
Ásdís Rósa Þórðardóttir, líffræð-
ingur og verkefnastjóri, Fanney 
Birna Jónsdóttir, laga- og stjórn-
málafræðinemi, Unnur Brá Kon-
ráðsdóttir, sveitarstjóri, Þórhildur 
Birgisdóttir, M.A. í alþjóðasam-
skiptum, Ingibjörg Guðlaug Jóns-
dóttir, stjórnmálafræðingur, Helga 
Lára Haarde, sálfræðinemi, Inga 
Hrefna Sveinbjarnardóttir, stjórn-
málafræðinemi, Sesselja Dagbjört 
Gunnarsdóttir, viðskiptafræðing-
ur, Diljá Mist Einarsdóttir, laga-
nemi, Sæunn Björk Þorkelsdóttir, 
viðskiptafræðingur, Kristín María 
Birgisdóttir, meistaranemi í mann-
auðsstjórnun, Helga Kristín Auð-
unsdóttir, lögfræðingur, Guðrún 
Pálína Ólafsdóttir, viðskiptafræð-
ingur, og Heiðdís Halla Bjarna-
dóttir, BA í frönsku.

Enga kynjakvóta – 
við erum tilbúnar
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 664

5.094 +1,78% Velta: 12.126 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,82 -0,76% ... Bakkavör 45,90 
+2,92% ... Eimskipafélagið 30,65 -0,33% ... Exista 12,35 +4,66% ... 
FL Group 10,20 4,62% ... Glitnir 18,00 +2,56% ... Icelandair 26,55 
+0,19% ... Kaupþing 734,00 +1,52% ... Landsbankinn 28,75 +1,23% 
... Marel 97,40 -1,62% ... SPRON 5,88 +4,63% ... Straumur-Burðarás 
12,65 +0,72% ... Teymi 5,17 -0,77% ... Össur 90,60 +1,46%

MESTA HÆKKUN
EXISTA  +4,66%
SPRON  +4,63%
FL GROUP  +4,62%

MESTA LÆKKUN
365   -4,07%
MAREL   -1,62%
EIK BANKI  -1,36%

Umsjón: nánar á visir.is 

Nánari upplýsingar og skráning: 

sími 525 4444
endurmenntun.is

Öflug símenntun 
  fyrir hjúkrunarfræðinga
Endurmenntun HÍ fagnar samningi við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga um símenntun 
fyrir félagsmenn. Framundan eru fjölmörg spennandi námskeið til styrkingar í fagi jafnt sem 
almennri færni. Að auki bjóðast félagsmönnum sérkjör á önnur valin námskeið hjá Endurmenntun.

Í tengslum við samstarf EHÍ og FÍH verða fimm námskeið í boði á vormisseri 2008:

Viðbótar og óhefðbundnar meðferðir í hjúkrun
hefst 21. feb.

Framsögn og fundarsköp
hefst 10. mars

Næring og vökvajafnvægi 
haldið 18. apríl

Að skrifa grein og koma fram í fjölmiðlum
haldið 4. apríl

Er hjúkrun launuð vinna eða hugsjónastarf? 
- Að semja um kaup og kjör
hefst 7. maí

Danska dagblaðið Ekstra Bladet 
hefur beðið Kaupþing afsökunar 
vegna greinaskrifa um starfsemi 
bankans sem birtust í greinaflokki 
blaðsins haustið 2006. Blaðið mun 
sömuleiðis greiða bankanum 
skaðabætur og lögfræðikostnað 
vegna málsins. 

Í greinaflokknum voru meðal 
annars settar fram alvarlegar 
ásakanir í garð Kaupþings og 
Sigurðar Einarssonar, stjórnarfor-
manns bankans. Greinarnar birtust 
á dönsku í blaðinu en á vefsíðu þess 
á ensku og dönsku. 

Í tilkynningu frá Kaupþingi segir 
að Ekstra Bladet hafi leitað eftir 
sátt í málinu og og beðið bankann 
afsökunar fyrir dómstólnum. Þá 

muni það láta afsökunarbeiðni 
standa á heimasíðu sinni í einn 
mánuð.

Ekki náðist í Sigurð Einarsson 
þegar eftir því var leitað í gær. 
Bent Falbert, ritstjóri Ekstra 
Bladet, sagði í samtali við Vísi.is í 
gær að afsökunarbeiðnin nái 
einungis til enskrar þýðingar á 
greinaflokknum enda hafi siða-
nefnd danskra fjölmiðla fellt 
úrskurð blaðinu í vil. 

Bankinn hafi hins vegar talið að 
ensku útgáfuna hefði mátt túlka 
sem svo að Kaupþing væri sakað 
um glæpsamlegt athæfi. Það hafi 
ekki verið ætlunin og því ákveðið 
að biðjast afsökunar, að sögn 
ritstjórans.  - jab

SIGURÐUR EINARSSON Ekstra Bladet hefur 
beðist afsökunar á enskri útgáfu greinaflokks um 
Kaupþing og Sigurð Einarssonar, stjórnarformann 
bankans.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ekstra Bladet biðst afsökunar

Í pallborði „viðskiptalífsins“ á 
Viðskiptaþingi Viðskiptaráðs í 
gær voru skiptar skoðanir um 
hvort krónan væri byrði eða blóra-
böggull, en að því var spurt í yfir-
skrift þingsins.

„Fyrir fjármálafyrirtæki er 
óstöðugleiki byrði,“ segir Hreiðar 
Már Sigurðsson, forstjóri Kaup-
þings. „Við verðum að hafa aðgang 
að Seðlabanka með evrur,“ segir 
hann og telur þá staðreynd eina í 
raun útiloka einhliða upptöku 
myntarinnar hér.

Katrín Pétursdóttir, forstjóri 
Lýsis, segir ljóst að krónan sé 
útflutningsfyrirtækjum byrði og 
telur eitt brýnasta verkefni hag-
stjórnar að stuðla að stöðugleika 
gjaldmiðilsins.

Tryggvi Þór Herbertsson, for-
stjóri Aska Capital, segir að hér 
eigi allir að líta sér nær, sér í lagi 
stjórnvöld og fjármálafyrirtæki, 
þar sem sameiningar og hagræð-
ingar sé þörf. „Vandinn er að fjár-
málakerfið og hið opinbera hefur 
verið á fylleríi,“ sagði hann í pall-
borðinu. Hreiðar Már segir eitt 
brýnasta verkefnið að losna við 
viðskiptahallann og draga úr 
skuldum þjóðarbúsins. „Það er 
umræða sem ég hef saknað.“  - óká

Bankarnir þurfa 
aðgang að evru

PALLBORÐIÐ Niðurstöður Viðskiptaþings 
ræddu í gær Hreiðar Már Sigurðsson, 
Róbert Wessman, Þóra Arnórsdóttir sem 
stýrði umræðum, Tryggvi Þór Herberts-
son og Katrín Pétursdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kaupþing og Exista fá um 1,9  
milljarða króna í arðgreiðslur 
fyrir tæpan 29 prósenta hlut í 
norska fjármálafyrirtækinu 
Storebrand. Kaupþing fær mest, 
um 1.300 milljónir króna, en Exista 
afganginn.

Hagnaður Storebrand nam 
tveimur milljörðum norskra 
króna, jafnvirði 25 milljarða 
íslenskra, í fyrra. Þetta er fjögur 
hundruð milljónum norskra króna 
meira en í hitteðfyrra. Hagnaður-
inn á fjórða ársfjórðungi nam 676 
milljónum norskra króna, sem er 
rúmlega 52 prósenta hækkun á 
milli ára og yfir væntingum. 

Fjárfestar tóku fréttunum fagn-
andi enda rauk gengi bréfa í 
Storebrand upp um ellefu prósent 
í norsku kauphöllinni í gær. - jab

Fá tvo milljarða 
frá Storebrand

HÖFUÐSTÖÐVAR STOREBRAND Gengi 
bréfa Storebrand rauk upp um ellefu 
prósent í gær. 
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Elskuleg  móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Ósk Ágústsdóttir 
frá Reykjum í Hrútafirði,

andaðist á sjúkrahúsinu Hvammstanga 8. febrúar.  
Útför hennar fer fram frá Hvammstangakirkju 
föstudaginn 15. febrúar kl. 14.00  Jarðsett verður í 
Staðarkirkjugarði.  Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Sjúkrahúsið á Hvammstanga.

Guðrún Einarsdóttir Guðjón Sigurðsson
Þóra Jóna Einarsdóttir Karl Emil Ólafsson
Helga Einarsdóttir Ásbjörn Björnsson
Jóhanna G. Einarsdóttir Halldór Ari Brynjólfsson
Þórhildur Rut Einarsdóttir Hallgrímur Bogason
Hulda Einarsdóttir Ólafur H. Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær maðurinn minn og faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhann Tómas Egilsson 
frá Akureyri, fyrrverandi útibússtjóri,
Lækjarsmára 6, Kópavogi,

lést á Hjúkrunarheimilinu EIR laugardaginn 9. febrúar.  
Útför hans verður gerð frá Bústaðakirkju í Reykjavík 
föstudaginn 15. febrúar kl. 13.00.

Björg Jónsdóttir
Sigríður Dóra Jóhannsdóttir Ólafur H. Torfason
Egill Jóhannsson Kristín Gunnarsdóttir
Örn Jóhannsson Ane Mette Sørensen
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi, 
langafi og sambýlismaður,

Haraldur Guðmundsson 
skipstjóri, Grundarbraut 5, Ólafsvík, 

verður jarðsunginn frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 
16. febrúar kl. 14.00. Sætaferðir verða frá Umferðar-
miðstöðinni (BSÍ) kl. 10.30.

Fyrir hönd aðstandenda,

Pétur Haraldsson.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Albert Hólm Þorkelsson
bakarameistari, frá Siglufirði,
Kveldúlfsgötu 22, Borgarnesi,

andaðist þriðjudaginn 12. febrúar á Sjúkrahúsi 
Akraness.

                       Sigríður Guðmundsdóttir
Ágústína Albertsdóttir  Sigurður Arason
Katrín Albertsdóttir Loftur Jóhannsson
Kristján Þorkell Albertsson Elín Ebba Guðjónsdóttir
Annabella Albertsdóttir Sigurgeir Óskar Erlendsson
                            afa- og langafabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur, tengdasonur, bróðir og 
mágur,

Gunnar Ingi 
Ingimundarson
Faxabraut 31 b, Keflavík,

lést á Líknardeild Landspítalans 10. febrúar. Útförin fer 
fram frá Keflavíkurkirkju, þriðjudaginn 19. febrúar kl. 
14.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð en 
þeim sem vildu minnast Gunnars er bent á
styrktarreikning í Sparisjóði Keflavíkur. 1109-05-
412412 kt. 030268-5129.

                          Linda Gústafsdóttir
Sara María Gunnarsdóttir Egill Ragnar Brynjarsson
Guðjón Ingi Gunnarsson
Unnur Ágústa Gunnarsdóttir
Sverrir Svanhólm Gunnarsson
Ragna Kristín Árnadóttir
Unnur Guðjónsdóttir Sverrir Jónsson
Gústaf Adólf Ólafsson
systkini og fjölskyldur.

Unnur Jónsdóttir hjúkrunarfræðing-
ur, er ritstjóri Doktor.is sem um þess-
ar mundir fagnar tíu ára afmæli sínu. 
Doktor.is hefur vaxið og dafnað og er 
nú stærsti heilsuvefur landsins. 

„Heilsuverndarstöðin á og rekur 
Doktor.is og allt efni sem er á vefnum 
er skrifað af sérfræðingum. Ég sem 
ritstjóri sé um allt efni sem fer inn á 
vefinn og er hann uppfærður daglega,“ 
segir Unnur. 

Á Doktor.is getur fólk aflað sér upp-
lýsinga um heilsuvernd en auk þess 
geta lesendur sent inn fyrirspurnir 
sem eru spyrjandanum og öðrum til 
gagns. 

Unnur svarar mikið til fyrirspurn-
um sjálf en leitar til sérfræðinga þar 
sem við á. Margir sérfræðingar sjá 
einnig um að svara fyrirspurnum. „Það 
verður að taka það fram að á vefnum 
er aldrei hægt að rekja fyrirspurnir til 
viðkomandi aðila. Öll umsýsla og efni 
er í mínum höndum,“ segir Unnur. 

Doktor.is fær um 16 þúsund heim-
sóknir á viku og stærsti hópurinn sem 
heimsækir vefinn eru ungar konar. 
Unnur nefnir að áskrifendur að Dokt-
or.is séu á öllum aldri. 

„Við höfum tekið vefinn algjörlega í 
gegn, hann fékk nýtt útlit og innihald 
hans hefur verið mikið endurbætt. Allt 
þetta hefur verið gert til að auðvelda 
almenningi aðgang að þeim fjölbreyttu 
upplýsingum sem vefurinn hefur að 
geyma. Einnig hafa verið settar inn 
nýjungar á vefinn,“ segir Unnur. 

Helsta nýjungin er Heilsudagbók-
in þar sem áskrifendum gefst kostur á 
að setja inn heilsufarsupplýsingar, til 
dæmis um hæð og þyngd og geta sett 
sér út frá því heilsutengd markmið og 
fylgst með árangrinum bæði á töluleg-
an og myndrænan hátt. Vefurinn er 
opinn öllum til lestrar en aðeins áskrif-
endur geta prentað út greinar, sent inn 
fyrirspurnir og skráð sig í Heilsudag-
bókina. 

Saga Doktor.is hófst árið 1998 þegar 
hann var stofnaður af þremur íslensk-
um læknum sem voru við nám í Dan-
mörku. Fyrirmynd vefsins er frá 
Skandinavíu og í upphafi hét vefurinn 
netdoktor.is. Frá 1998 hafi ýmsir aðilar 
komið að Doktor.is en í dag á og rekur 
Heilsuverndarstöðin vefinn en hún 
veitir þjónustu á sviði heilsuverndar, 
vinnuverndar og heilbrigðisþjónustu. 

Allt efni og greinar Doktor.is eru á ís-
lensku og er markmiðið að auðvelda 
öllum þeim sem heimsækja vefinn að 
nálgast efnið. 

Lyfjaskrá á Doktor.is er mjög ítarleg. 
„Lyfjabókin á vefnum er ný, um er að 
ræða lyfjaskrá sem er uppfærð mánað-
arlega og þar er alltaf hægt að nálgast 
nýjustu upplýsingar um öll þau lyf sem 
eru til sölu á Íslandi,“ segir Unnur. Hún 

segir að markmið vefsins sé þó ekki að 
fólk hætti að leita til fagaðila. „Ég lít 
fyrst og fremst á Doktor.is sem heilsu-
vef með upplýsingum um heilbrigði en 
við tökum það skýrt fram að vefurinn 
kemur í aldrei í staðinn fyrir heimsókn 
á heilsugæslustöðvar eða til læknis.“ 

Unnur segir að vefurinn muni halda 
áfram að vaxa og þjóna lesendum 
sínum. mikael@frettabladid.is

DOKTOR.IS:  Á TÍU ÁRA STARFSAFMÆLI Á ÁRINU

Allt um heilsu á einum stað

KEVIN KEEGAN FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1951

„Ég mun aldrei aftur spila 
á Wembley, nema ég spili 

aftur á Wembley.”

Kevin Keegan er fyrrver-
andi þjálfari enska lands-

liðsins en þjálfar nú lið New-
castle United í ensku úrvals-

deildinni.

Þennan dag árið 1929 gengu 
fjórir menn klæddir lögreglu-
búningum inn í höfuðstöðvar 
glæpamannsins Bugs Moran í 
Chicago-borg. 

Þar voru fyrir sjö meðlimir 
úr gengi Bugs Moran sem fjór-
menningarnir stilltu upp við 
vegg og skutu til bana. Þessi 
atburður er þekktur sem Val-
entínusar-fjöldamorðin enda 
bar þau að á Valentínusardag. 
Morðin voru liður í stríði á 
milli gengja Al Capone og 
Bugs Moran. Þeir áttu sín yf-
irráðasvæði í Chicago þar 
sem þeir smygluðu og seldu 
áfengi á þriðja áratug síðustu 
aldar. Með þessu tilræði ætl-

aði Capone að láta myrða 
Moran. Gengi Capones vissi 
að von var á mikilvægri send-
ingu í höfuðstöðvar Bugs og 
hann yrði þar með alla sína 
bestu menn. 

Það varð Bugs hins vegar til 
happs að hann var seinn fyrir 
og sá því hvar „lögreglumenn-
irnir“ fjórir gengu inn í höfuð-
stöðvar hans. Hann komst því 
undan en enginn af mönnum 
Capones sem tóku þátt í 
morðunum var nokkurn tíma 
handsamaður.

ÞETTA GERÐIST:  14. FEBRÚAR 1929

Glæpamenn ráðnir af dögum

AL CAPONE Ætlaði að losna við 
keppinautinn en mistókst. 

MERKISATBURÐIR
1887 Brotist er inn á skrifstofu 

lögreglustjórans í Reykja-
vík og þaðan stolið pen-
ingakassa. Aldrei náðist 
að hafa hendur í hári 
ræningjans.

1912 Arizona verður 48. ríki 
Bandaríkjanna.

1945 Chile, Ekvador og Perú 
ganga í Sameinuðu þjóð-
irnar.

1994 Rússneski fjöldamorð-
inginn Andrei Tsjíkatílo er 
tekinn af lífi. 

1994 Björk Guðmundsdóttir 
er valin besta alþjóðlega 
söngkonan og besti nýlið-
inn á Brit-tónlistarhátíð-
inni.

1981 48 látast í bruna á 
skemmti stað í Dublin á 
Írlandi.

Unnur Jónsdóttir 
hefur verið ritstjóri 

Doktor.is í eitt ár. 
Síðustu tíu ár hafa 

hjúkrunarfræðingar 
sinnt starfi ritstjóra. 
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað er að 
gerast? Ætlið 
þið að flytja 
saman bráð-

lega, eða?

Rólegur, 
rólegur, 
rólegur, 
rólegur, 
rólegur!

Hvorki Kamilla né ég erum 
hrifin af því að flýta okkur! 
Við tökum einn dag í einu! 

Prófum okkur áfram...

Við erum ekkert að flýta 
okkur! Trust me! 

Þetta flytja-saman-samtal er 
í fjarlægri, fjarlægri framtíð, 

félagi!

Jói... Getum við 
talað aðeins 

saman?

Vissirðu að sumir segja 
að maður eigi að tyggja 

matinn 50 sinnum áður en 
maður kyngir?

Mér finnst 
það svolítið 

ýkt.

Kannski eru 
gúmmíbangsar 

undantekn-
ingin.

Ástarguðir ehf.

Rooop! 
Afsakið

Ó, já, kæri vinur. Þessa dagana er 
kvöldmaturinn ekkert mál.

Þau ráku 
mig! Það 

eru víst allir 
að hittast á 

netinu.

Létt og þægilegt

Allt er í dósum.

Reeoop! 
Afsakið Roooop! 

Fyrirgefðu

Roooooop! 
Afsakið

Roooeop! 
Afsakaðu þetta

Ef mér verður 
boðið í fína 

veislu er ég klár 
í slaginn!

Við vinur minn vorum 
að ræða um ástina og 
hvaða merkingu hún 
hefði. Vinurinn sagð-
ist þá hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að 
ástin væri samofin 
fórninni. Þegar ég 

spurði hvað hann meinti 
eiginlega tók hann eftir-

talin dæmi.
Ást er... að láta sig hafa það að 

vakna við upphafslagið úr Miss 
Saigon á hverjum einasta morgni í 
heilt ár til þess eins að ganga í 
augun á manneskjunni sem maður 
elskar heitt, þrátt fyrir að hafa 
megnustu óbeit á flestum söng-
leikjum.

Ást er... að bjóða þeim sem maður 

elskar á söngvamyndina Chicago í 
bíó og sitja skælbrosandi undir 
dansandi sirkus í tvo klukkutíma 
þrátt fyrir að vera farinn að hata 
söngleiki af öllum lífs- og sálar-
kröftum.

Ást er... að bera harm sinn í hljóði 
þegar sá sem maður elskar heitt 
syngur hástöfum lög úr söngleikj-
um í tíma og ótíma. Lög sem maður 
þolir ekki lengur fyrir sitt litla líf 
og hefur oft beðið viðkomandi um 
að syngja ekki þegar maður er 
heima.

Ást er... að pína ofan í sig fullt fat 
af slímugum kolkrabbaöngum þrátt 
fyrir að vita fátt eins ógeðslegt og 
vera að því kominn að æla af við-
bjóði, til þess að móðga ekki 
spænskan auðjöfur sem aðilinn 

sem maður elskar á í viðskiptum 
við.

Ást er... að taka til sama draslið 
dag eftir dag eftir manneskjuna 
sem maður elskar og minna sig á 
við hvern táfýlusokk sem tínist til 
ofan í óhreinakörfu að maður ætlar 
að verja ævinni með þessari himn-
esku veru. Þótt hún sé oggulítill 
draslari.

Ást er... að leysa ekki loft fyrstu 
tvö árin í sambúð með þeim sem 
maður elskar, nema til að andvarpa 
og þá ekki af uppgjöf heldur af 
hreinskærri ást. Prumpa svo á bak 
við hurð eftir það þótt hinn láti allt 
gossa.

Þannig kenndi vinurinn mér að 
að ást án sjálfsfórnar er merkingar-
leysa.

STUÐ MILLI STRÍÐA Ást er...sjálfsfórn
ROALD VIÐAR EYVINDSSON LÆRÐI ÝMISLEGT UM ÁSTINA AF VINI SÍNUM

Grand Spa | Grand hótel| Sigtúni 38 | 105 Reykjavík
Sími 578 8200 | www.grandspa.is

Grand Spa er með bestu og glæsi-
legustu heilsulindum landsins og 
býður viðskiptavinum sínum upp á 
heildræna slökun, snyrtimeðferðir og 
líkamsrækt. Þar starfa einstaklingar 
sem eru í fremstu röð á sínu sviði og 
leggja sig fram við að veita þér 
framúrskarandi þjónustu.

Nudd – fullkominn streitubani
La Mer snyrtistofa – einstakar snyrti- og húðmeðferðir

Technogym – nýjustu og bestu líkamsræktartækin
Kinesis æfingakerfi – eykur styrk, jafnvægi og liðleika

Goran Superform – örugg en einföld skref
í átt að líkamlegri vellíðan

Ski fitness – góð líkamsþjálfun sem hjálpar þér
að ráða við brekkurnar í fríinu

Golf fitness – stuðlar að mýkri sveiflu og betri líðan
Dansþjálfun – skemmtileg og ögrandi líkamsrækt

fyrir einstaklinga á öllum aldri
Slökunarrými – gufubað, sauna og nuddpottur,

þar sem þú færð háls- og herðanudd

Vilt þú efla orkuna
og komast í betra form?

Goran Superform
er 4 vikna heilsu-
námskeið sem 
tryggir þér fullkom-
inn árangur frá 
byrjun. Þú tekur 
hröðum framförum 
og stígur örugg 
skref í átt að líkam-
legri vellíðan.

Námskeiðin byrja 18. febrúar
– kl. 6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30

Árskorti Grand Spa
fylgir slysatrygging
iðkenda frá Sjóvá.
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Sýningin Minningar í mynd-
um opnar í sýningarrýminu 
Skotinu í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur í dag. Á sýn-
ingunni má berja augum 
30 til 50 ára gamlar ljós-
myndir eftir Guðmund W. 
Vilhjálmsson.  

Guðmundur hefur tekið ljósmyndir 
í rúm 50 ár. Hann var félagi í „Litla 
ljósmyndaklúbbnum“ og átti mynd-
ir á frægri sýningu í Bogasal Þjóð-
minjasafnsins árið 1961. Sýningin 
sú braut blað í sögu ljósmyndunar á 
Íslandi þar sem myndirnar voru 
óhlutbundnar, en fram að því hafði 
ekki verið hefð fyrir slíkri nálgun á 
ljósmyndatökur hér á landi. 

Fyrir myndirnar sem Guðmund-
ur sýnir nú í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur hefur hann víða leitað 
fanga og má sjá í þeim ýmis við-
fangsefni og nálganir. „Á sýning-
unni eru myndirnar annars vegar 
prentaðar og hengdar á vegg en 
einnig sýndar á skjá. Myndirnar 

sem birtast á skjánum eru mest-
megnis gamlar Reykjavíkurmynd-
ir en þær sem á veggjunum hanga 
eru ljósmyndir frá höfninni og frá 
Hveravöllum. Á þessum síðar-
nefndu myndum er nokkuð um 
óhlutbundin viðfangsefni; ég tek til 
að mynda ljósmyndir af olíuskell-
um á sjónum og af formum sem 
birtast í náttúrunni,“ segir Guð-
mundur aðspurður um viðfangs-
efni sýningarinnar. 

Náttúran hefur lengi veitt Guð-
mundi innblástur í listsköpun sinni, 
jafnt í ljósmyndun sem í málara-
list. „Ég fór að mála fyrir þrjátíu 
eða fjörutíu árum og geri meira af 
því núorðið en að taka ljósmyndir. 
Málverkin mín eru algerlega óhlut-
bundin, en þau eiga það sameigin-
legt með ljósmyndunum að náttúr-
an er ein af mínum helstu 
uppsprettum innblásturs. Náttúran 
inniheldur auðvitað öll heimsins 
form og tekur stöðugum breyting-
um þannig að maður uppgötvar í 
sífellu eitthvað nýtt, til dæmis í leik 
ljóss og skugga.“ 

Heimur ljósmyndarinnar hefur 

tekið stakkaskiptum undanfarinn 
áratug eða svo við uppgang staf-
rænnar tækni. Guðmundur segist 
hafa gaman af að prófa sig áfram 
með þá möguleika sem þessi nýja 
tækni veitir ljósmyndurum. „Þegar 
ég var að byrja að taka ljósmyndir 
var bara til svart-hvít filma og við 
framkölluðum myndirnar í myrk-
raherbergjum. Þetta var að sjálf-
sögðu mun meiri vinna en fer í 
þetta ferli í dag þegar maður getur 
hlaðið myndunum jafnóðum inn í 
tölvuna. Ég hef nokkuð gaman af að 
taka stafrænar myndir, en ekki 
þykir mér síður gaman að geta 
unnið með gömlu ljósmyndirnar 
mínar í forritum á borð við Photo-
shop. Myndirnar á sýningunni voru 
upphaflega allar teknar á Kodac-
hrome-filmu en öðluðust nýtt líf 
með aðstoð skanna og tölvu. Það 
voru sannarlega ánægjulegir end-
urfundir að vinna með þær að 
nýju,“ segir Guðmundur að lokum. 

Sýningin Minningar í myndum 
stendur yfir í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur, Tryggvagötu 15, fram 
til 8. apríl.   vigdis@frettabladid.is

Varðveisla minninga
VIÐ HÖFNINA Ein af ljósmyndum Guðmundar W. Vilhjálmssonar.

Á morgun hefði söngva-
skáldið og baráttukonan 
Bergþóra Árnadóttir 
fagnað 60 ára afmæli 
sínu, en hún lést fyrir 
aldur fram í fyrra. 

Í tilefni afmælisins 
verða haldnir tónleikar 
til minningar um Berg-
þóru og fara þeir fram í 
Salnum, Hamraborg 6, 
annað kvöld kl. 20.30. 
Margir af okkar hæfi-
leikaríkustu söngvurum 
og hljóðfæraleikurum munu klæða 
tímalaus lög Bergþóru í nýjan og 
persónulegan búning. Þeirra á 

meðal eru Ragnheiður 
Gröndal, Magga Stína, 
Lay Low, Hansa, Svavar 
Knútur, Jónas Sigurðs-
son, Hjörleifur Valsson, 
Tatu Kantomaa, Björg-
vin Gíslason, Birgir 
Bragason, Ástvaldur 
Traustason, Steingrímur 
Guðmundsson og fleiri. 
Það er Hjörleifur Vals-
son sem hefur veg og 
vanda af skipulagningu 
tónleikanna en hann var 

náinn vinur og samstarfsmaður 
Bergþóru.

Miðaverð er 2.700 kr.  - vþ

Bergþóra heiðruð í Salnum

RAGNHEIÐUR GRÖN-
DAL Hún kemur fram á 
tónleikunum.

„Frumsýning í Hafnarfjarðarleikhúsinu er alltaf tilhlökkunarefni. Í þetta 
sinn stigu flinkir leikarar á svið með skemmtilega sýningu.“

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið.

Midasala: 555 2222.  www.midi.is

„Hjálmar Hjálmarsson fer á 
kostum í hlutverki sjón-
varpsins“
„ ... get ég ekki annað en mælt 
með sýningunni, sem er 
troðfull af skemmtilegum 
atriðum ...“ 

Martin Regal, 
Morgunblaðið.

 „ ... konan sem sat tveim sætum 
frá mér hló oft hátt og snjallt. 
Og ég er viss um að hún var í raun 
og veru að skemmta sér...“ 
                          Jón Viðar Jónsson, DV.

 Næstu sýningar:
Lau. 9. febr. Kl. 20.00
Lau. 16. febr. Kl. 20.00
Lau. 23. febr. Kl. 20.00
Lau. 1. mars. Kl. 20.00

         GAMANÓPERAN

SÍGAUNABARÓNINN
EFTIR JOHANN STRAUSS - Íslensk þýðing: Egill Bjarnason og Þorsteinn Gylfason

Í GAMLA MJÓLKURSAMLAGINU BORGARNESI

Miðapantanir 437 1598 • tskb@simnet.is • Uppl.: www.borgarbyggd.is

La. 16. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Su. 17. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Þr. 19. feb. kl. 20.00 - UPPSELT

Fi. 21. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI
Fö. 22. feb. kl. 20.00 - ÖRFÁ LAUS
Su. 24. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI

Sólarferð e. Guðmund Steinsson
frumsýn. 15/2 uppselt, 16/2 uppselt

Baðstofan e. Hugleik Dagsson
sýn. 14/2, 15/2, 16/2 örfá sæti laus

Vígaguðinn e. Yasminu Reza
sýn. 15/2 og 16/2 örfá sæti laus

Gott kvöld  e. Áslaugu Jónsdóttur
17/2 kl. 13.30 og 15
allra síðustu sýningar

Skilaboðaskjóðan 17/2 örfá sæti laus

FÖSTUDAG 15. FEB KL. 20:30
BERGÞÓRA ÁRNADÓTTIR 60 ÁRA
Minningartónleikar um söngvaskáldið
ÖRFÁ SÆTI LAUS

SUNNUDAG 17. FEBRÚAR KL. 20
ÞJÓÐARGJÖF TIL ÍSLENDINGA
Einn fremsti kammerkór heims.
NOKKUR SÆTI LAUS

ÞRIÐJUDAG 19. FEBRÚAR KL. 20 
DENIS BOURIAKOV OG
VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON
Tvær rísandi stjörnur.
ÖRFÁ SÆTI LAUS
 

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars
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Sýning á 136 tillögum sem bárust í 
hugmyndasamkeppni um skipulag 
Vatnsmýrarinnar verður opnuð í 
Listasafni Reykjavíkur í Hafnar-
húsinu í dag kl. 17. Fyrr um daginn 
verða kynntar á sama stað niður-
stöður úr hugmynda  sam keppn inni 
og þær sjö tillögur sem þóttu skara 
fram úr verðlaunaðar. Í kvöld kl. 
20 munu svo uppboðshaldarar 
taka Hafnarhúsið yfir og efna til 
uppboðs á lóðum í Vatnsmýrinni 
þar sem fólki gefst færi á að festa 
sér afmarkaða lóð samkvæmt 
skipulagi vinningstillögunnar. 
Engar kvaðir fylgja þátttöku í 
uppboðinu, heldur er um að ræða 
hressilegan leik þar sem búast má 
við miklu kapphlaupi um bestu 
bitana.

Keppnin um skipulag Vatnsmýr-
arinnar hófst í lok mars 2007 og 
var þátttaka heimil fagfólki í arki-
tektúr og skipulagi um allan heim. 
Mikill áhugi reyndist vera á 
keppninni enda óvenjulegt að 
kallað sé eftir hugmyndum um 

svo stórt svæði nálægt miðbæjar-
kjarna höfuðborgar. Keppendur 
höfðu aðgang að umfangsmiklum 
gögnum um skipulagsforsendur 
svæðisins, ásamt skýrslum um 
samráð við borgarbúa og hags-
munaaðila um þá möguleika sem 
Vatnsmýrin kynni að bjóða upp á.  
Í forsendum var ekki tekin afstaða 

til þess hvort flugvöllur væri 
áfram á svæðinu heldur kallað 
eftir hugmyndum um þróunar-
möguleika. Sýningarstjóri er Guja 
Dögg Hauksdóttir deildarstjóri 
byggingarlistardeildar Listasafns 
Reykjavíkur.

Samhliða sýningunni kemur út 
vegleg bók með öllum tillögunum. 

Tillögur um Vatnsmýri

VATNSMÝRIN Hvernig er best að skipuleggja þetta svæði?

Auðmýkt er heiti myndlist-
arsýningar Birgis Snæ-
bjarnar Birgissonar sem 
opnar í hinu framsækna 
Gallery Turpentine á 
morgun kl. 18. 

Í fréttatilkynningu 
frá Gallery Turpentine 
er eftirfarandi texti 
frá listamanninum 
sjálfum: „Þetta eru 
verk sem byggja á 
nokkrum postulínsstytt-
um sem ég hef fundið og 
málað. Ég hef  átt far-
sælt samstarf með 
Vigfúsi Birgissyni 
ljósmyndara og í 
sameiningu hefur 
okkur tekist að 

skapa heim eða andrúm í 
kringum þessar styttur. 
Andrúm sem á í raun fátt 
skylt við ljósmyndir og 
er einnig komið ansi 
langt frá upprunalega 
hlutnum. Það gerist 
eitthvað þarna í ferl-
inu. Postulínið fer frá 
því að vera kalt og 
glansandi yfir í að 
verða matt og loft-
kennt þegar það er 
málað með olíu-

litunum. Þegar við svo ljósmynd-
um stytturnar verður til eitthvað 
allt annað. Útkoman er líkust 
stefnumóti mildi og mýktar. Verk-
in eru ný en postulíninu hef ég 
verið að safna undanfarin ár og 
geri áfram.“

Ekki er langt síðan sýningu 
Birgis Snæbjarnar, Ljóshærð ung-
frú heimur 1951-, lauk á Kjarvals-
stöðum, en sýning sú hlaut mikið 
lof gagnrýnenda og annarra sýn-
ingargesta. Sýningin í Turpentine 
er þó býsna ólík þeirri sýningu; 
beitt er annarri tækni við gerð 
verkanna en jafnfram einkennist 
viðfangsefnið af meiri auðmýkt.

Sýningin stendur í Gallery Turp-
entine til 1. mars. 
 - vþ

Auðmýkt Birgis í Turpentine

POSTULÍN Eitt af 
verkum Birgis Snæ-
bjarnar Birgissonar á 
sýningunni í Gallery 

Turpentine.

Uppboð 17. febrúar í IÐNÓ við tjörnina.

Allir velkomnir!
Arnason & Andonov ehf., Austurströnd 1, 170 Seltjarnarnes
s.551-05 50, aa-auctions@simnet.is, www.aa-auctions.is

Uppboðshlutir til sýnis fi mmtudag 14 og föstudag 15 frá kl. 10-18,
og laugardag frá kl. 10-16 á Austurströndinni. Einnig á vefnum ásamt 

uppboðsskilmálum.

Uppboðsdagskrá:

1 hluti kl 12:00        Frímerki.
2 hluti kl 13:30        Póstkort og mynt.
3 hluti kl 14:30        Póstkortasafn Sigurðar Örlygssonar.
4 hluti kl 17:00        Bækur, málverk og aðrir listmunir.

14. – 21.
FEBRÚAR Í HAFNARHÚSINU

VATNSMÝRI
102 REYKJAVÍK
NIÐURSTÖÐUR ÚR HUGMYNDA-
SAMKEPPNI UM VATNSMÝRI

Dagskrá yfir sýningardagana

14. febrúar – fimmtudagur
kl 20 Viðburður: Opið „uppboð” á lóðum í Vatns-

mýri með hliðsjón af vinningstillögu úr sam-
keppninni. Umsjón Guja Dögg Hauksdóttir 
deildarstjóri byggingarlistardeildar og
sýningarstjóri.

15. febrúar – föstudagur
kl 16 Kynning og pallborð: Verðlaunahafar kynna

tillögur sínar og dómnefnd gerir grein fyrir 
niðurstöðum sínum og í kjölfarið verða opnar 
pallborðsumræður um framtíðarsýn og skipu-
lag borgar í Vatnsmýrinni. 

16. febrúar – laugardagur
kl 14 Leiðsögn: Guja Dögg Hauksdóttir deildar-

stjóri byggingarlistardeildar og sýningar-
stjóri annast leiðsögn um sýninguna. 

17. febrúar – sunnudagur
kl 14 Leiðsögn: Steve Christer arkitekt og dóm-

nefndarmaður annast leiðsögn um sýninguna. 

21. febrúar – fimmtudagur
kl 17 Fyrirlestur: Massimo Santanicchia arkitekt 

fjallar um fagurfræði og tíðaranda í 
skipulagi borga.
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Jumper
Jumper, sem er heimsfrumsýnd hérlendis, fjallar um fólk með yfirnáttúrulega 
krafta sem getur farið hvert sem er, hvenær sem er. Fólkið kallast Stökkvarar 
og er hundelt af ráðandi öflum sem vilja ekkert með það hafa.

Leikstjóri: Doug Liman (Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith).

Aðalhlutverk: Hayden Christiansen, Samuel L. Jackson og Jamie Bell.

Before The Devil Knows You´re Dead
Þeir eru ekki af verri endanum leikararnir í glæpamyndinni Before The Devil 
Knows You´re Dead sem Græna ljósið sýnir. Myndin hefur fengið góða dóma 
og þykir sanna að leikstjórinn Sidney Lumet hafi engu gleymt.

Leikstjóri: Sidney Lumet (Dog Day Afternoon, Serpico)

Aðalhlutverk: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, 
Marisa Tomey og Albert Finney.

Dómur IMBD: 7,7/10.

Mr. Magorium´s Wonder Emporium
Þessi fjölskyldumynd fjallar um herra Magori-
um sem ákveður að erfa verslunarstjórann 
Molly Mahoney að flottustu leikfangabúð í 
heimi, henni til mikillar armæðu. 

Leikstjóri: Zach Helm. 

Aðalhlutverk: Dustin Hoffman, Natalie Portman 
og Jason Bateman.

Dómur IMDB: 6,3/10.

Lovewrecked 
Eftir siglingu á Karíba-
hafinu lendir Jenny á 
eyðilegri strönd með 
átrúnaðargoði sínu 
Jason Masters. Þegar 
hún kemst að því að 
ströndin er skammt frá 
hóteli þeirra ákveður 
hún að halda því 
leyndu fyrir stóru 
ástinni sinni.

Leikstjóri: 
Randal Kleiser 
(Grease, The 
Blue Lagoon).

Aðalhlutverk: 
Amanda Bynes og 
Chris Carmack.

Dómur IMDB: 4,9/10

Kvikmyndin Into the Wild 
í leikstjórn Seans Penn 
verður frumsýnd á morg-
un. Myndin er sannsöguleg 
og segir frá liðlega tvítug-
um strák sem losaði sig 
óvænt við allar sínar eigur 
og hélt af stað út í óbyggðir 
Alaska.

Christopher McCandless var 
afburðanemandi og góður íþrótta-
maður í Emory-háskólanum í Atl-
anta. Eftir að hafa útskrifast 1992 
ákvað hann óvænt að losa sig við 
allar sínar veraldlegu eigur, gefa 
ævisparnað sinn sem nam rúmri 
einni og hálfri milljón til góð-
gerðamála og halda af stað á putt-
anum til Alaska, án vitneskju for-
eldra sinna. Þar ætlaði hann sér að 
lifa aleinn í óbyggðunum.  

Barátta við náttúruöflin
Á leið sinni þangað hitti hann fyrir 
margar undarlegar manneskjur 
sem höfðu mikil áhrif á hann og 
hafði hann vafalítið einnig áhrif á 
þær með þeirri ákvörðun sinni að 
umbylta lífi sínu. 

Þegar hann komst loksins til 
Alaska byrjaði hættuförin fyrir 
alvöru og hann komst að því að 
baráttan við náttúruöflin er eng-
inn hægðarleikur.

Uppreisn gegn ströngum föður
Into the Wild er byggð á metsölu-
bók rithöfundarins og fjallagarps-
ins Jon Krakauer sem spyr sig í 
bókinni hvernig þessi ungi og 
efnilegi piltur gat einfaldlega 
gengið í burtu frá lífi sínu út í 
óvissuna. Í bókinni segir Krakau-
er frá deilum McCandless við 
föður sinn, Walt, sem var verk-
fræðingur og starfaði við geim-
vísindi. Líkir hann sambandi 

þeirra við það þegar hann sjálfur, 
að hluta til í uppreisn gegn ströng-
um föður sínum, kleif fjallið 
Devils Thumb við landamæri 
Alaska og Bresku Kólumbíu árið 
1977.

Fjórða mynd Penns
Into the Wild, sem hefur verið til-
nefnd til tvennra Óskarsverð-
launa, er fjórða myndin sem Sean 
Penn leikstýrir. Síðast sendi hann 
frá sér The Pledge með Jack 
Nicholson í aðalhlutverki en þar 
áður gerði hann The Crossing 
Guard, einnig með Nicholson, og 
The Indian Runner.

Með aðalhlutverkið í Into the 
Wild fer Emilie Hirch sem margir 
muna eflaust eftir úr The Girl 
Next Door. Þykir hann eiga fram-
tíðina fyrir sér í Hollywood, sér-
staklega eftir góða frammistöðu 
sína sem ævintýramaðurinn 
McCandless.   freyr@frettabladid.is

Einn í óbyggðum Alaska
INTO THE WILD Emilie Hirch leikur hinn efnilega Christopher McCandless sem stakk óvænt af í óbyggðir Alaska.

Þriggja mánaða verkfall handrits-
höfunda í Hollywood er á enda 
runnið eftir atkvæðagreiðslu sem 
fór fram á þriðjudag. Þá ákváðu 
handritshöfundar með miklum 
meirihluta, eða 92,5 prósentum 
atkvæða, að hefja störf á nýjan 
leik.

Þetta þýðir að Óskarsverðlaun-
in verða haldin með hefðbundnum 
hætti í ár, auk þess sem fram-
leiðsla á hinum ýmsu sjónvarps-
þáttum kemst á skrið á nýjan leik. 
Margir óttuðust að örlög Óskars-
ins yrðu þau sömu og Golden 
Globe-hátíðarinnar, þar sem nöfn 
verðlaunahafanna voru lesin upp 
á hálftímalöngum blaðamanna-
fundi. „Ég er í skýjunum yfir því 
að áttugasta Óskarsverðlaunahá-
tíðin verði haldin af fullum krafti;“ 
sagði Sid Ganis, forseti Óskar-
sakademíunnar um tíðindin.

Handritshöfundarnir höfðu 

krafist þess að fá meiri laun fyrir 
það myndefni sem er selt á DVD-
mynddiskum og á netinu. Á sunnu-
dag náðu þeir loks samkomulagi 
við framleiðendur sem nú er 
komið í gildi. „Á endanum unnu 
allir aðilar. Þetta var sanngjarn 
samningur sem framleiðslufyrir-
tækin geta sætt sig við auk þess 
sem hann virðir hið mikla framlag 
handritshöfunda til iðnaðarins,“ 
sagði Leslei Noonves, yfirmaður 
hjá CBS-sjónvarpsstöðinni. 

Verkfallið lamaði efnahag Los 
Angeles svo um munaði. Talið er 
að það hafi kostað sýsluna um 214 
milljarða króna bæði í beinum og 
óbeinum tekjum enda fer þar fram 
mesta sjónvarps- og kvikmynda-
framleiðsla landsins.

Þriggja mánaða verkfalli lokið

ÓSKARINN Óskarsverðlaunahátíðin 
verður haldin með hefðbundnum hætti 

í ár, mörgum til mikils léttis.

> NÝR HRYLLINGUR FRÁ CRAVEN
Næsta hryllingsmynd Wes Craven, 
leikstjóra Scream og Nightmare 
on Elm Street, nefnist 25/8. 
Fjallar hún um brjálæðing sem 
snýr aftur fimmtán árum eftir 
að hann var talinn af og fer að 
brytja niður unglinga fædda 
25. ágúst. Tökur hefjast í apríl. 

Þátturinn Bíótal hefur verið sýndur á 
heimasíðunni Kvikmyndir.is síðan um 
miðjan desember í fyrra. Umsjónar-
menn síðunnar eru kvikmyndanirðirn-
ir Tómas Valgeirsson og Sindri 
Grétarsson.

„Þegar það var nýbúið að opna nýjan 
vef hjá Kvikmyndir.is í lok nóvember 
langaði okkur að setja mikið af nýjung-
um inn. Við vissum að það væri videó-
spilari á síðunni og fannst gaman að 
hafa gagnrýni á honum,“ segir Tómas. 
„Ég fékk hugmyndina frá þáttum sem 
voru til fyrir áratug sem hétu Taka 2 
sem Guðni Elísson sá um. Ég var til-
tölulega ungur þegar ég sá þá en hafði 
rosalega gaman af þeim og þeir höfðu 
mikil áhrif á bíóvalið mitt.“

Tómas kynntist Sindra er þeir skrif-

uðu báðir umfjallanir á gömlu Kvik-
myndir.is-síðunni. „Við vorum aktívir 
gagnrýnendur en bara sem venjulegir 
notendur og kynntumst í gegnum 
það.“

Sindri hefur nýlokið námi við Kvik-
myndaskóla Íslands en Tómas hefur 
aftur á móti starfað sjálfstætt við 
myndbandavinnslu í tæp fimm ár. 
Hann nefnir David Fincher og Coen-
bræður sem uppáhaldsleikstjórana 
sína. „Í nýjasta þættinum á síðunni 
erum við að fjalla um gamlar Coen-
myndir, ásamt þeirri nýjustu, No 
Country for Old Men. Hún er besta 
myndin sem ég hef séð af þessum Ósk-
arskandídötum. Ef þeir vinna vona ég 
bara að það komi þeim ekki í 
„mainstreamið“ í framhaldinu.“  - fb

Spjalla saman um bíómyndir

TÓMAS OG SINDRI Umsjónarmenn Bíótals heita 
Tómas Valgeirsson og Sindri Grétarsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRUMSÝNDAR UM HELGINA



Framundan
frábærar myndir!

Indiana
    Jones

Sex and 
      the City

Flugdreka
          hlauparinn 

Horton Semi Pro

SENA BÝÐUR HÁSKÓLABÍÓ
 VELKOMIÐ Í HÓP BETRI KVIKMYNDAHÚSA LANDSINS
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> Food and fun
Food and fun-hátíðin verður sett 
næstkomandi miðvikudag. 
Fjöldi erlendra kokka tekur 
þátt í hátíðahöldunum, og 
boðið verður upp á sér-
staka Food and fun-
matseðla víðs vegar 
um bæinn. Með-
an á hátíðinni 
stendur verður 
boðið upp á sér-
stakan átta rétta 
seðil á Vox.

Veitingastaðurinn Ó Restaurant 
verður opnaður í dag, en hann leys-
ir Sigga Hall af hólmi á Hótel 
Óðinsvéum. Eyþór Rúnarsson er 
yfirkokkur á Ó Restaurant, en hann 
gegndi sömu stöðu hjá Sigga Hall. 
„Það hefur verið lokað síðan í jan-
úar og við höfum gert miklar breyt-
ingar á staðnum, bæði útlitslega og 
hvað varðar matseðlana,“ segir 
Eyþór. 

„Við höfum stækkað seðilinn þó 
nokkuð, erum bæði með forrétti og 
smárétti, sem eru svona minni og 
einfaldari. Við verðum líka með 
fleiri aðalrétti og eftirrétti en áður, 
og bjóðum upp á fjögurra rétta 
„tasting“-seðil. Honum ræður 
kokkurinn hverju sinni,“ útskýrir 
Eyþór, sem segir stefnu eldhússins 
setta á nútímalegt evrópskt eldhús. 
„Það má segja að við séum orðin 

ferskari og nútímalegri,“ segir 
hann. 

Hótelið sjálft hefur einnig feng-
ið andlitslyftingu, að sögn Eyþórs, 
og unnið er að breytingum í kjall-
ara hússins. „Hann verður væntan-
lega tilbúinn um mánaðamótin, og 
þar verðum við með stóran og 
góðan vínkjallara. Þar verður líka 
aðstaða fyrir einkasamkvæmi og 
fundarsalur,“ útskýrir hann. 

Staðurinn verður opnaður gest-
um klukkan 20 í kvöld, og strax í 
næstu viku tekur hann á móti 
gestakokkinum RJ Cooper, frá veit-
ingastaðnum Vidalia í Washington 
D.C., á Food and fun-hátíðinni. - sun

Ó Restaurant opnað í dag

GAGNGERAR BREYTINGAR Eyþór Rún-
arsson, yfirkokkur á Ó Restaurant, segir 

miklar breytingar hafa verið gerðar bæði 
á veitingasal og matseðlum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í dag er Valentínusardagur hald-
inn hátíðlegur víða um heim, og 
því ekki úr vegi að rifja upp hvaða 
matartegundir hafa í gegnum tíð-
ina talist frygðaraukar. 

Konfektkassar eru sívinsælar 
Valentínusargjafir og ekki að 
ástæðulausu. Súkkulaði telst nefni-
lega til frygðaraukandi matarteg-
unda og Astekarnir kölluðu fæð-
una næringu guðanna. Súkkulaði 
inniheldur meira af andoxunarefn-
um en rauðvín, en það er heldur 
ekki vitlaust að njóta dúettsins 
saman. Þá má bera fíkjur á borð í 
tilefni dagsins, en þær hafa einnig 
það orðspor að kynda ástareldinn.

Að aspas falli einnig í þennan 
flokk er útlitinu frekar en inni-
haldinu að þakka, en einhverjum 
þykir lögun hans vera til þess fall-
in að færa hugann að öðrum nautn-
um en þeim sem tengjast bragð-
laukum. Möndlur hafa líka lengið 
verið taldar örva kynkvöt kvenna, 
og ananas er stundum notaður sem 
meðferð við getuleysi karlmanna.

Þá er enn ónefndur sá réttur 
sem er eflaust þekktastur í þessu 

samhengi, nefnilega ostrur. Hvort 
það eru ostrurnar sjálfar eða 
kampavínið sem þeim fylgir sem 
kveikir ástarbrímann skal látið 
liggja milli hluta, en svo mikið er 
víst að þær eru afar næringarríkar 
og innihalda mikið prótín. 

Frygðaraukar fyrir 
Valentínusardaginn

FRYGÐARAUKANDI FÍKJUR Fíkjur eru á 
meðal þeirra matartegunda sem taldar 
eru geta kynt ástarelda, og því ekki úr 
vegi að bjóða elskunni sinni upp á eina 
slíka í dag.  NORDICPHOTOS/GETTY

Maður lifandi stendur að viku lið-
inni fyrir matreiðslunámskeiði að 
nafni Heilsukostur. Fjallað verð-
ur um samspil heilsu og matar-
æðis, en námskeiðið er í formi 
fyrirlesturs og sýnikennslu. Nem-
endur fá leiðbeiningar varðandi 
grunn að góðu mataræði og 
heilsufæði, en áhersla er lögð á að 
kenna nemendum hvernig unnt er 
að matreiða hollan og góðan mat 
án mikillar fyrirhefnar.  

Kennari er Auður Ingibjörg 
Konráðsdóttir, en námskeið henn-

ar hjá Manni lifandi hafa verið 
afar vel sótt. Frekari upplýsingar 
er að finna á madurlifandi.is.

Heilsa og mataræði

Hvaða matar gætirðu síst verið án?
Það er klassískt að segja brauð. 

Besta máltíð sem þú hefur fengið:
Það var á afrísku veitingahúsi sem ég fór á í 
París í sumar, sem ég man ekkert hvað heitir. 
Þetta var svo hrikalega gott að ég hugsa 
nánast um það daglega. Í eldhúsinu unnu 
fimm pattaralegar konur og ég sé skæl-
brosandi andlitin á þeim fyrir mér ennþá. 
Ég á erfitt með að skilgreina máltíðina, hún 
var mjög fjölbreytt. Það var kjöt á spjóti og 
pottréttir og ýmislegt annað. 

Er einhver matur sem þér finnst vondur?
Ég er óskaplega lítið matvandur, en ég er síst 
hrifinn af gömlu góðu hrogn unum. Ég hef 
aldrei bondað við þau. 

Leyndarmál úr eldhússkápnum:
Ég held að trikkið sé að finna nýtt trikk í 
hvert skipti. Maður er alltaf að elda og finnst 
alltaf vanta eitthvað í lokin til að gera herslu-
muninn. Það er breytilegt eftir máltíðum. 

Hvað borðar þú til að láta þér líða betur?
Bland í poka. 

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Ost og smjör, ofan á brauðið. Annað kaupir 
maður eftir þörfum. 

Ef þú yrðir fastur á eyðieyju, hvað tækirðu 
með þér?
Brauð. Ég veit ekki hvað maður ætti að elda 
á eyðieyju. 

Hvað er það skrítnasta 
sem þú hefur borðað?
Það er líklega eitthvað af 
þessum japanska mat sem 
ég fékk í Japan núna síð-
ast. Þá var maður alltaf 
að borða eitthvað 
sem maður vissi ekki 
hvað var. Það var 
allt mjög gott, en 
mjög undarlegt. 
Ég komst að því 
að japanskur 
matur er svolítið 
öðruvísi í Japan 
en í vestrænum 
löndum. 

MATGÆÐINGURINN SVAVAR PÉTUR EYSTEINSSON TÓNLISTARMAÐUR

Afrísk máltíð eftirminnilegust

Gamlir starfsmenn og fastakúnnar Brauðbæjar ætla að 
hittast í Perlunni þann 16. febrúar á milli kl. 16-19. Boðið 
verður upp á léttar veitingar. Þátttökugjald er 1.000 kr.

Tilkynnið um þátttöku með tölvupósti til:
fludir@icehotels.is eða maj@islandia.is.

María Karen Sigurðar-
dóttir, safnstjóri Ljós-
myndasafns Reykjavíkur, á 
fljótlega og þægilega wok-
uppskrift sem henni finnst 
gott að grípa í. 

María Karen starfar sem safn-
stjóri Ljósmyndasafns Reykjavík-
ur og stundar nám í opinberri 
stjórnsýslu samhliða vinnu. Hún 
hefur því í nógu að snúast, og segir 
ekki verra að eiga uppskriftir í 
handraðanum á borð við þá sem 
hún deilir með lesendum Frétta-
blaðsins. „Þessi réttur er afar ein-
faldur og hefur fylgt okkur hjón-
um frá því að við bjuggum í 
Kaupmannahöfn, frá 1992 til 
1995,“ útskýrir María Karen. 

„Við höfum notað þessa upp-
skrift mikið heima við. Hún er 
bæði þægileg og fljótleg, og svo 
má leika sér með hana eins og 
maður vill. Grunnurinn er að 
setja kjöt í þennan lög, og svo er 
hitt eiginlega frjálst,“ segir hún. 
María Karen notar svínakjöt í 
uppskriftina, en upprunalega er 
hún ætluð kalkúnabringum. „Ég 
notaði alltaf kalkúnabringur í 
Kaupmannahöfn, en þar sem þær 
fást ekki hér sneri ég mér að 
svínalundum,“ segir hún.

Uppskriftir eru þó ekki heilag-
ar á heimili Maríu Karenar, enda 
vill hún hafa eldamennskuna 
frjálslega. „Ég vil fá að ráða ferð-
inni svolítið sjálf, nota annað 
krydd ef mér sýnist svo og þar 
fram eftir götunum. Ég reyni líka 
að vera með ferskar matjurtir í 
kringum mig á sumrin. Ég er 
yfirleitt með basilíku, en hún 
varð skammdeginu að bráð núna 
í desember,“ segir María Karen 
og hlær við. 

Þegar hægist um á heimilinu 
kveðst María Karen stefna að því 
að sækja matreiðslunámskeið. 
„Ég fór nítján ára gömul á nám-
skeið í gerbakstri sem hefur nýst 
mér mjög vel. Þegar ég var í Dan-
mörku keypti ég sjaldan brauð, 
heldur bakaði alltaf sjálf. Það 

hefur dregið úr því núna, en ég 
stefni á að taka það aftur upp 
þegar námið er búið,“ segir María 
Karen. „Ég nota ekki uppskriftir 

í bakstrinum heldur, þetta er 
komið í kollinn og ég fer bara 
eftir tilfinningu,“ bætir hún við. 

  sunna@frettabladid.is

Vill frjálslega eldamennsku

FRJÁLSLEG ELDAMENNSKA María Karen Sigurðardóttir vill hafa eldamennskuna 
frjálslega og segir uppskriftir því fjarri því vera heilagar á heimilinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Wok fyrir 2- 4 
Kjöt að eigin vali (svínalundir,  kjúklinga- 
eða kalkúnabringur) 
2 msk. maizena mjöl 
3 msk. sojasósa 
1/2 tsk. sykur 
1 hvítlauksrif, pressað 
1 bolli vatn 
2 msk. olía 
1 stór gulrót, skorin í renninga 
1 græn paprika, skorin í renninga 
1 bolli sveppir, niðurskornir 

Byrja á að blanda saman sojasósu, vatni, 
hvítlauk og sykri í skál. Skera kjötið í 

renninga, setja í blönduna og láta liggja í 
um hálftíma. 

Olíu hellt á pönnuna. Kjötið steikt í 
um 2-3 mínútur, tekið af pönnunni og 
lagt á disk. 

Næst eru gulræturnar steiktar í um 1 
mínútu, restinni af grænmetinu bætt út í 
og allt steikt í um 2 mínútur. 

Þá er kjötinu og sojasósublöndunni 
bætt á pönnuna og látið sjóða með maíz-
ena mjölinu þar til sósan hefur jafnað sig. 
Berið fram með heimabökuðu eða 
aðkeyptu brauði, núðlum eða hrísgrjón-
um, og mögulega rauðvíni að hætti 
hússins.



       Nýtt
                    

     kortatímabil!

Valentínusar-

   dagurinn

afsláttur
   við kassa

35%
        

139stk.

Verð áður 184.-

1.609kr/kg

Merkt verð 2.298.-

1.609kr/kg

Merkt verð 2.298.-

909kr/kg

Merkt verð 1.298.-

335kr/pk

Merkt verð 479.-

2.998kr/kg

Verð áður 3.846.-
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30 %        
afsláttur
   við kassa

30 %        
afsláttur
   við kassa

30 %        
afsláttur
   við kassa

30 %        

afsláttur
   við kassa

10 %        
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Svallrokkarinn Johnny Borrell úr 
hljómsveitinni Razorlight er nú 
orðaður við leikkonuna Emmu Wat-
son. Emma er fræg fyrir að leika 
Hermione Granger í kvikmyndun-
um um Harry Potter. Þau skötuhjú-
in skemmtu sér saman í London 
um helgina og bresk dagblöð segja 
að afar vel hafi farið á með þeim.

Söngvarinn Borrell er 27 ára og 
hefur lengi glímt við áfengis- og 
eiturlyfjavanda. Hann átti í storma-
sömu sambandi við leikkonuna 
Kirsten Dunst á síðasta ári en hún 

sparkaði honum vegna djammlíf-
ernis hans. Emma er hins vegar 
aðeins 17 ára og hefur hingað til 
lítið látið fyrir sér fara í djamm-
lífinu í Bretlandi. 

Borrell og Watson sóttu tvö partí 
saman um helgina og fóru saman á 
braut í leigubíl. Sagan segir að Bor-
rell hafi verið hent út úr seinna 
partíinu fyrir ólæti. „Emma virtist 
afar ánægð. Hún er aðdáandi 
Razorlight og var með stjörnur í 
augunum,“ sagði heimildarmaður 
The Sun.

Rokkari nældi sér í 
Harry Potter-stelpu

NÝTT PAR? Söngvarinn Johnny Borrell og leikkonan Emma Watson skemmtu sér 
saman í London um helgina. NORDICPHOTOS/GETTY

> ENGINN ÍS

PETA-samtökin hafa skor-
að á foreldra Britney Spears 
að halda mjólkurafurð-
um frá dóttur sinni, þar 
sem mjólkurvörur geti 
haft slæm áhrif á sjúk-
linga með geðhvarfa-
sýki, séu þeir viðkvæm-
ir fyrir mjólk. Britney er 
mjög hrifin af ís, en sam-
kvæmt Peta ætti hún nú 
að forðast hann.

„Við á tæknideildinni áttum frumkvæð-
ið að þessu. Settum áður upp ljós-
myndasýningu sem var helguð Dorrit. 
Hún tókst svo vel að við náðum að pota 
henni í anddyri húsakynna Sambands 
íslenskra myndlistarmanna,“ segir 
Hafþór Ragnarsson, tæknimaður á 
Blindrabókasafninu - til húsa í Hamra-
borg í Kópavogi.

Nýlega var opnuð ljósmyndasýning í 
Blindrabókasafninu. Hún er helguð 
feðrum og mun standa alveg til 
sumardagsins fyrsta. Þeir sem sýna eru 
aðstandendur safnsins. „Ljósmyndasýn-
ing fyrir blinda? Jú, það má alveg halda 
því fram. Meira að segja er ein mynd 
tekin af manni sem er með minna en tíu 
prósenta sjón,“ segir Hafþór. En bendir 
jafnframt á að þrátt fyrir nafnið þá 
komi sjaldan blindir á safnið. Þeir sem 

eru blindir fá sendar bækur heim til sín 
en þeir sem koma eru ýmist að sækja 
bækur fyrir blinda eða eru lesblindir 
eða lesfatlaðir á annan hátt.

Í augnablikinu eru níu myndir á 
sýningunni en að sögn Hafþórs fer 
þeim fjölgandi. En allir sem starfa við 
safnið geta komið með mynd af sínum 
eigin föður og sýnt hana. „Jú, sýningin 
hefur mælst gríðarlega vel fyrir og 
margir komið til að skoða. Eða allir þeir 
sem hingað eiga erindi. Við höfum ekki 
auglýst sýninguna að ráði enda höfum 
við ekki efni á því.“  - jbg

Ljósmyndasýning fyrir blinda

OPNUN SÝNINGARINNAR Glatt var 
á hjalla þegar ljósmyndasýningin á 

Blindrabókasafninu var opnuð en hún 
er helguð feðrum og heitir „Ó, pabbi“.

„Já, ég var heldur betur skamm-
aður fyrir „Laugardagslögurinn“ 
þá staddur fyrir utan skemmti-
staðinn Broadway,“ segir Gísli 
Einarsson sjónvarpsmaður.

Heitt var í kolum baksviðs eftir 
síðasta þátt Laugardagslaga Rík-
isútvarpsins en yfirlýsingar Guð-
rúnar Gunnarsdóttur um að hún 
vildi að alvöru tónlistarmenn færu 
utan sem fulltrúar lands og þjóðar 
fóru þversum ofan í ýmsa. Meðal 
annars bauðst Egill „Gilz“ Einars-
son til þess að syngja fyrir Guð-
rúnu. Að sögn Gísla var Guðrún 
ekki sú eina sem komst í hann 
krappan eftir þáttinn. 

„Ég var seinna um kvöldið 
staddur fyrir utan Broadway og 
þá vatt sér að mér maður 
af erlendu 

bergi brotinn. Og sagði í sífellu: 
„Þú stela lagið!“ Ég var á hraðferð 
en sagði honum að ég hefði ekki 
samið neitt lag. „Jú,“ sagði þá 
maðurinn. „Þú vera Dr. Gunni! Og 
þú stela lagið.“ Ég átti í stökustu 
vandræðum með að koma honum í 
skilning um að ég væri ekki Dr. 
Gunni. En það er með okkur 
sköllóttu mennina eins og kollóttu 
rollurnar. Manni finnst þeir allir 
eins.“

Gísli átti í nokkru stappi með að 
koma umræddum manni í skilning 
um að hann væri ekki ekki Dr. 
Gunni. Maðurinn var hins vegar 
fullviss um að „Dr. Gunni“ væri að 
koma sér hjá því að viðurkenna að 
framlag hans í úrslitakeppninni, 

„Hvar ertu nú?“, væri í 
raun lagið „Indian 
Summer“ með hljóm-
sveitinni Doors. Gísli 
segist síðar hafa hlust-
að á Indian Summer 

og telur auðheyrt að 
þar sé ekki nóta lík 

því sem Dr. 
Spock og félag-
ar syngja. „En 

það er 
greini-

lega ýmis-
legt að var-
ast í þessu,“ 
segir Gísli.  
 - jgb

Gísla Einars ruglað 
saman við Dr. Gunna

GÍSLI OG GUNNI 
Með þessa 

sköllóttu eins 
og kollóttu 

rollurnar 
– manni finnst 
þeir allir eins.

Ótrúleg velgengni Ladda-sýningarinnar 
heldur áfram. Sjálfur hefur Laddi ekki 
hugmynd um hvað veldur.

Á laugardaginn verður 90-tugasta sýning á Laddi 6-
tugur í Borgarleikhúsinu. Frumsýnt var 17. febrúar 
og sýningin því ársgömul. Alltaf sýnt fyrir fullu húsi 
og í lok hverrar sýningar er Laddi hylltur. „Já, 
ekkert bara hylltur,“ segir Hjörtur Howser tónlistar-
stjóri sýningarinnar sem kann að koma orðum að 
hlutunum: „Missir alla sjálfstjórn, hlær og grætur, 
öskrar og klappar og rís að lokum úr sætum sínum 
til að votta honum virðingu og þakklæti fyrir að hafa 
með snilli sinni, einn og óstuddur, hækkað meðalald-
ur þjóðarinnar því eins og vitað er lengir hláturinn 
lífið,“ segir Hjörtur. „Já! Það er aldeilis,“ segir 
Laddi og kímir.

Salurinn tekur 530 manns og hafa þá hátt í 50 
þúsund manns mætt á sýninguna eða um 15 prósent 
þjóðarinnar. „Já, ég átta mig ekki á þessu. Árið 2000 
setti ég upp sýningu í Austurbæ sem gekk ágætlega. 
En, Guð minn góður, ekkert í líkingu við þetta. Þetta 
er óskiljanlegt,“ segir Laddi.

Menn reikna út að Laddi hljóti að vera orðinn 
breiðvaxinn milljóner en svo er ekki. Þannig er að 
Laddi er launþegi en Sena framleiðir sýninguna. 
Laddi neitar því ekki að þessi umræða pirrar hann.

„Já, því fólk heldur að ég sé að fá allan þennan 
pening. Það er velta á þessu. Að sjálfsögðu. En þetta 
er stórt batterí. Fimmtán manns keyra sýninguna. 
Húsið er stórt. Ekkert til sparað og tekjurnar 
dreifast víða. En það eru allir í góðri vinnu. Löng og 
góð vertíð sem allir njóta góðs af.“

Vegna vinsælda stefnir allt í að sýnt verði fram á 
sumar og í undirbúningi er að fara með sýninguna 
norður. Laddi hefur verið að leika í sýningum 
Borgarleikhússins „Viltu finna milljón“ og „Lík í 
óskilum“. „Já, ég er bara alltaf í Borgarleikhúsinu. 
Sem er fínt.“

Björn Sigurðsson framkvæmdastjóri Senu er 
ánægður með þetta sameiginlega verkefni Senu og 
Ladda. Sena sér um allt sem lýtur að fjármálastjórn 
og praktískum atriðum og Laddi fær frið til að sinna 
því sem snýr að hinu listræna. „Árið 2007 var árið 
hans Ladda. Best of plata hans seldist í hátt í 10 
þúsund eintökum. Og jólaplata hans fór í fimm 
þúsund. Já, báðir geta vel við unað. Án þess að ég 
vilji fara nánar út í það þá skila 50 þúsund áhorfend-
ur einhverju í kassann,“ segir Björn. Hann bendir á 
að tekin hafi verið nokkur áhætta í upphafi, sýningin 
hafi verið sett upp í tengslum við „best of“ plötuna. 
„Engan óraði fyrir þessari velgengni.“

jakob@frettabladid.is

Laddi nálgast 50 þúsund gesti

ELSKAÐUR OG DÁÐUR „Alltaf troðfullt hjá Ladda og í lok 
sýningar missir fólk alla sjálfstjórn hlær og grætur, öskrar og 
klappar...“

www.forlagid.is
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Ítalski plötusnúðurinn Dusty Kid 
heldur tvenna tónleika á Íslandi á 
föstudags- og laugardagskvöld. 
Fyrri tónleikarnir verða í 
Sjallanum á Akureyri á föstudag 
þar sem aldurstakmark er 18 ár 
og hinir síðari á Organ í Reykja-
vík með 20 ára aldurstakmarki. 
Félagarnir President Bongo og 
Jack Schidt koma einnig fram.

Dusty Kid hefur gefið út fjölda 
vinsælla laga og heitir það 
nýjasta Twister. Kemur það út hjá 
plötufyrirtækinu Southern Fried, 
sem hefur einnig Trabant á sínum 
snærum. Miðasala á tónleikana 
fer fram á midi.is.

Dusty Kid 
með tónleika

DUSTY KID Ítalskur plötusnúður sem 
spilar hér á landi um helgina.

Star Wars-teiknimynd í fullri 
lengd, The Clone Wars, verður 
frumsýnd í bandarískum kvik-
myndahúsum í ágúst. Í framhald-
inu verða sýndir sjónvarpsþættir 
byggðir á sama efni.„Mér fannst 
ég þurfa að segja mun fleiri 
sögur,“ sagði höfundur Star Wars, 
George Lucas, sem starfar nú með 
framleiðandanum Warner Bros. en 
ekki 20th Century Fox eins og 
áður. „Ég var mjög spenntur fyrir 
því að segja einhverjar þeirra 
með hjálp teiknimynda.“ Kvik-
myndin gerist á milli atburðanna 
sem áttu sér stað í myndunum 
Attack of the Clones og Revenge 
of the Sith. Á meðal kunnuglegra 
persóna sem koma við sögu eru 
Anakin Skywalker, Obi-Wan 
Kenobi og Padme Amidala. 

Stjörnustríð í 
bíó í ágúst

STAR WARS Teiknimynd í fullri lengd, 
The Clone Wars, kemur í bíó í ágúst. 

Safaríkur safnkassi með Þursa-
flokknum kemur út á mánudag. 
Hann inniheldur fjórar plötur 
hljómsveitarinnar ásamt aukaplötu 
með fimm lögum af plötunni sem 
aldrei kom út – Ókomin forneskjan. 
Einnig eru í kassanum lög frá 
ýmsum tónleikum sveitarinnar.

Allar plöturnar hafa verið 
endurhljóðblandaðar í tilefni 
útgáfunnar auk þess sem bækling-
ar og kápa innihalda áður óbirtar 
myndir úr sögu Þursanna. Þess má 
geta að forsíðu plötuumslagsins 
Ókomin forneskjan teiknaði 
rithöfundurinn Hallgrímur 
Helgason á sínu nítjánda ári þegar 
hann var nemandi í Menntaskólan-
um í Hamrahlíð.

Þursaflokkurinn fagnar þrjátíu 
ára starfsafmæli sínu með 
tónleikum í Laugardalshöll 
laugardaginn 23. febrúar ásamt 
Caput-flokknum. 

Safn frá 
Þursunum

ÞURSAR Safnkassinn með Þursaflokkn-
um hefur að geyma fjórar plötur sveitar-
innar ásamt aukaplötu.

Nemendur Menntaskólans í Reykjavík  eiga 
von á góðu því sjálfur Árni Johnsen treður upp 
á árshátíð Framtíðarinnar á Broadway í kvöld. 
Magnús Þorlákur Lúðvíksson, forseti Framtíð-
arinnar, segir mikið lagt í árshátíðina að þessu 
sinni þar sem félagið á stórafmæli um þessar 
mundir; er 125 ára. Von er á um 900 manns á 
ballið sem verður að teljast býsna gott því 870 
nema í MR.

Þó að von sé á mörgum og væntingarnar 
miklar er Árni hinn rólegasti. Enda öllu vanur. 
„Þetta verður ekkert mál,“ segir hann vitandi 
þó að hann á að stýra fjöldasöng í sal á efri 
hæðinni í heilar þrjár klukkustundir. Og það í 
samkeppni við stuð- og fönksveitina Jagúar 
sem verður á sviðinu við stóra dansgólfið. 
„Þetta eru talsverðar andstæður, Brekkusöngv-
arinn og Jagúar,“ segir Árni sem hefur útbúið 
hefti með tugum söngtexta fyrir krakkana. 

Árni segist ekki ákveðinn í á hvaða lagi hann 

byrjar prógrammið. Hann ákveði það aldrei 
fyrirfram. „Ég met það þegar ég kem á staðinn 
en ég byrja alltaf á einhverju sem allir kunna 
örugglega. Kátir voru karlar eða einhverju 
slíku.“ Annars er af nægu að taka því Árni 
kveðst kunna um sex hundruð lög.

Árni hefur víða farið og sungið og er býsna 
vel að sér um sönghætti Íslendinga. Hann telur 
að meðal-Íslendingurinn kunni á bilinu 60 til 90 
lög sem svo eru misjöfn eftir landshlutum. Í 
það heila kunni þjóðin því á bilinu 120 til 140 
lög. „Það er heilmikill munur eftir landshlutum 
hvað fólk er vant að syngja á mannamótum.“ 
Spurður í hvaða sveitum menn syngi best segir 
nefnir Árni fyrst Skagfirðingana. „Þeir eru 
rosalegir söngmenn. Leggja sig alla fram. Svo 
er sungið vel í uppsveitum Árnessýslu, 
Grindavík og Vestmannaeyjum, svo eitthvað sé 
nefnt,“ segir Árni sem hefur upp raust sína um 
hálf ellefu í kvöld.

Árni Johnsen á árshátíð MR í kvöld

ÁRNI Á MENNTASKÓLABALLI Árni Johnsen alþingis-
maður treður upp á árshátíð Framtíðarinnar, skólafé-
lags í MR, á Broadway í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lífstílsnámskeið/
Áskorunarnámskeið

Sundskóli 2 - 5 ára

Sérhæfð þjálfun sem bætir

Afþreying Nudd & snyrtistofa

Sundkennsla fyrir 2-5 ára börn.
Frábær undirbúningur fyrir 
skólasundið.

Heilsuakademían býður upp á landsins mesta úrval
námskeiða. Næstu námskeið hefjast 7. Janúar í Egils
höll, Íþróttahúsi Lækjarskóla Hfj, og Íþróttamiðstöðinni 
Lækjarhlíð, Mos. Heilsuakademían Í Egilshöll býður 
einnig upp á frábæran tækjasal, gufu, heitan pott, 
nudd og snyrtistofu.

Ein árangursríkasta og 
skemmtilegasta þjálfun
sem völ er á. Eini sérútbúni 
herþjálfunarvöllur landsins.

Fjölbreytt og persónuleg 
þjálfun fyrir konur. Góð 
fræðsla og mikið aðhald.

Fjölbreytt þjálfun fyrir karla
á öllum aldri.  Hörkupúl í 
góðum félagsskap.

Skemmtilegt námskeið fyrir

Námskeið fyrir 5-12 ára 
börn á sérútbúnum Tarzan 
velli.

Enginn hamagangur en
virkilega vel tekið á gefur 
langa og fallega vöðva.

sem sameinar líkama og sál.

Freestyle, Jazzballet, Hip 
Hop og söngleikjadans  fyrir 
börn og unglinga.

Ein besta alhliða sjálfsvörn
sem völ er á. Nemandinn
fær að upplifa alvöru
aðstæður.

Sundkennsla fyrir
2-5 ára börn. Frábær
undirbúningur fyrir 
skólasundið.

Natasha kennir breakdans 
frá götum New York borgar.
The Basic Break moves.

Í fyrsta sinn á Íslandi. 

Frábær líkamsrækt þar sem 
dans, styrk og úthaldi er
blandað saman.

Frábær leið fyrir nýbakaðar
mæður að komast í sitt fyrra
form í góðum félagsskap.

Egilshöll Egilshöll

Egilshöll Egilshöll

Egilshöll

EgilshöllEgilshöll

EgilshöllEgilshöllEgilshöll

.
Lífsstílsnámskeið/

.

.

.

.

Heilsuakademían býður upp á landsins mesta úrval 
námskeiða. Næstu námskeið hefjast 18. febrúar í Egilshöll

Lækjarhlíð, Mos.

Heilsuakademían í Egilshöll býður einnig upp á frábæran
tækjasal, gufu, heitan pott, nudd og snyrtistofu.

Heilsuakademían í Egilshöll 
býður nú upp á nudd og
snyrtistofu þar sem boðið 
er upp á úrval meðferða.

Hópefli, barnaafmæli í 
Tarzansal,  gæsanir, steggjanir
og fyrirtækjaskemmtanir.

Tækjasalur

Frábær tækjasalur og opnir
tímar. Body Pump, Spinning,
MRL o.fl. Einkaþjálfun í hæsta 
gæðaflokki.

Næstu námskeið

hefjast 18. febrúar
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NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

14
14
7

16

12
14
7

RAMBO kl. 8 - 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 6 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT   kl. 5.50 - 10
BRÚÐGUMINN     kl. 8

16

12
7

14
12
7
16

MEET THE SPARTANS      kl.6 - 8 -10
WALK HARD      kl.6 - 8
THE DARJEELING LIMITED      kl.6  - 10.10
BRÚÐGUMINN      kl. 5.50 - 8 - 10.10
ALIEN VS PREDATOR 2  kl. 8 - 10.10

MEET THE SPARTANS kl. 6 - 8 -10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 3.30 - 5.40 ÍSLENSKT TAL 

WALK HARD kl. 5.30 - 8 -10
CLOVERFIELD kl. 10
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
BRÚÐGUMINNLÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 4 ÍSLENSKT TAL

RAMBO kl. 8.30 - 10.30
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM         kl. 8 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT kl. 9
CHARLIE WILSONS WAR kl. 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 8 - 10.10

5%

5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

"FRAMÚRSKARANDI!""FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL- HJJ, MBL

"FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

FRÁBÆRA GAMANMYND SEM GERIR GRÍN 
AF 300 SEM OG ÖÐRUM NÝLEGUM OG 

VINSÆLUM BÍÓMYNDUM!

SANNIR SPARTVERJAR

FRIÐÞÆING

ALVÖRU HETJUR
DEYJA ALDREI

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

SELFOSS

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

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

UNTRACEABLE kl. 10:30 16

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 8 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 6 - 8 7

NAT. TREASURE 2 kl. 10:30 12

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

NO COUNTRY ...                kl. 5:40 - 8 - 10:30 16

P.S. I LOVE YOU             kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SWEENEY TODD kl. 10D 16

UNTRACEABLE kl. 8 16

THE GAME PLAN kl. 5:40 L

AKUREYRI

NO COUNTRY ... kl. 8 16

MEET THE SPARTANS kl. 8 7

MIST kl. 10 16 

SWEENEY TODD kl. 10 16

P.S. I LOVE YOU kl. 8 L

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 10:10 12

CLOVERFIELD kl. 10:30 14

BRÚÐGUMINN kl. 8 7

MEET THE SPARTANS kl. 8 - 10 12

UNTRACEABLE kl. 8 16

CLOVERFIELD kl. 10:10 16 

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR BIG LEBOWSKY,
BLOOD SIMPLE OG FARGO  KEMUR NÝTT MEISTARAVERK!

H.J. MBL

8Ó S K A R S ® T I L N E F N I N G A R
MEÐAL ANNARS

B E S T A  M Y N D I N

Æðisleg mynd með óskarsverðlaunaleikkonuninni 
Hilary Swank og Gerard Butler úr 300.

SPARTANS
KEFLAVÍK

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
RAMBO kl. 6, 8 og 10-P 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 5.30 L
ATONEMENT kl. 5.30, 8 og 10.30 12
CLOVERFIELD kl. 8 og 10 14

- Dóri DNA, DV

- H.J. MBL

2
- E.E. DV

2
- 24. Stundir

- S. V. MBL

- V.I.J. 24 Stundir

Made in the Dark er þriðja plata 
Hot Chip í fullri lengd. Frum-
smíðin Coming on Strong kom út 
2004 og lofaði góðu. The Warn-
ing kom fyrir tveimur árum og 
innihélt meðal annars hinn ómót-
stæðilega, nánast ávanabindandi 
grúv-smell Over & Over. The 
Warning var töluvert sterkari 
plata en Coming on Strong 
þannig að eftirvæntingin var 
töluverð fyrir útkomu Made in 
the Dark.

Ég verð að viðurkenna að 
þegar ég renndi plötunni í gegn í 
fyrsta skipti varð ég ekki fyrir 
mjög miklum hughrifum. Þetta 
hljómaði eitthvað svo tilþrifalít-
ið. Eina lagið sem stóð upp úr 
var smáskífulagið frábæra 
Ready for the Floor. Þegar ég 
hlustaði meira og hækkaði vel í 
græjunum fór hins vegar afgang-
urinn af plötunni að svínvirka 
líka. Made in the Dark er popp-
aðasta Hot Chip-platan hingað 

til. Flest lögin láta frekar lítið 
yfir sér í byrjun en detta svo inn 
hvert af öðru við ítrekaða spilun. 
Hljómurinn er mjög flottur og 
nýtur sín áberandi betur í góðum 
græjum á miklum styrk. Hot 
Chip-menn virðast fara svo létt 
með að búa til lúmskt grúv að 
það hljóta að teljast sérgáfur. 

Það er létt og hresst yfirbragð 
yfir Hot Chip, sem smitar áhorf-
endur auðveldlega á tónleikum 
eins og við Reykvíkingar höfum 
þegar fengið að kynnast í nokk-
ur skipti. Textarnir undirstrika 
líka þennan léttleika. Þeir eru 
engan veginn djúpir eða 
merkilegir þannig séð, en oft 
skemmtilegir.

Á Made in the Dark eru þrett-
án lög, flest góð, og heildarsvip-
urinn er sterkur, en Shake a Fist, 
Ready for the Floor, Made in the 
Dark, One Pure Thought, Don’t 
Dance og Hold On eru hrein 
snilld. Trausti Júlíusson

Meistarar lúmska grúvsins

TÓNLIST
Made in the Dark
Hot Chip

★★★★
Þessi þriðja plata Íslandsvinanna 
hressu í Hot Chip lætur lítið yfir sér 
við fyrstu kynni en fer að svínvirka 
eftir nokkrar hlustanir. Spilist hátt!

„Bræður og systur“, baráttutónleikar Bubba 
Morthens gegn rasisma, hafa fengið gífurleg 
viðbrögð. „Ég er nánast búinn að vera 
fastur í símanum síðan þetta spurðist 
út,“ segir Páll Eyjólfsson, umboðs-
maður Bubba, sem tók við umsókn-
um. „Á annað hundrað hljóm-
sveita og listamanna hafa 
hringt inn og lýst yfir áhuga 
á að styðja við þetta mjög 
svo þarfa verkefni. Það má 
segja að allar flóðgáttir hafi 
opnast. Fólk hefur fengið yfir 
sig nóg. Margt fólk af erlendu 
bergi brotið hefur líka hringt 
inn og lýst yfir áhuga sínum að 
koma að þessu með okkur.“

Dagskrá tónleikanna, sem 
haldnir verða í Austurbæ næsta 

miðvikudag, er farin að skýrast og 
munu ólíklegustu listamenn koma 
fram. Mínus, Ný dönsk, Lay Low, 
Ragnheiður Gröndal, Hjálmar, 
Poetrix, South river band, Raggi 
Bjarna og Þorgeir Ástvalds, Buff, 

Ellen Kristjáns, Sprengjuhöllin, 
Fabúla og ónefnd hljómsveit 

skipuð Pólverjum eru meðal 
þeirra sem ætla að rokka gegn 
rasisma en eitthvað mun 
bætast við þennan myndar-
lega lista á næstu dögum. 
Frítt verður inn á tónleikana 
á meðan húsrúm leyfir.

- glh

Stjörnuflóð gegn rasisma 

„Fyrir lengra komna“ er 
fyrsta plata rapparans 
Poetrix, eða Sævars Daníels 
Kolandavelum eins og hann 
er þekktur innan fjölskyld-
unnar og hjá skattstofunni. 
Sævar er tuttugu og tveggja 
ára. Platan hefur lengi verið 
á leiðinni en kemur loksins 
út á morgun.

„Það rann af mér þegar ég var 19 
ára,“ segir Sævar, „Á áfangaheim-
ilið kom maður í heimsókn, Hákon 
Jens Pétursson, sem ég leyfði að 
heyra þetta dót sem ég hafði verið 
að gera síðan ég var 16 ára. Hann 
gerir reyndar fyrir mig mynd-
bönd í dag. Hann vildi endilega 
láta taka þetta betur upp og kom 
mér í samband við frænda sinn, 
Finn Hákonarson. Síðan þá hefur 
þetta verið að vinda upp á sig.“

Haugur af listamönnum kemur 
fram á plötu Poetrix. Bubbi Mort-
hens, Einar Ágúst, Steve Sampling 
og Reynir kokkur, ógæfumaður í 
Reykjavík sem Sævar sá texta 
eftir í dagblaði og fékk til að lesa 
inn á plötunni. Hann gefur plötuna 
út sjálfur en fær hjálp hjá Prime. 

Sævar segist hafa sérstöðu 
innan íslenska hipphoppheimsins. 
„Ég kann ekkert í tónlist. Ég veit 
bara hvað fílingur er. Ég er með 
rosalega einfalda uppskrift: Feitar 
trommur, feitan fönkí bassa og 
góðar melódíur. Ég reyni að gera 
músík sem nær hlustandanum og 
snertir í honum sálina á sama hátt 
og mig. Það eru margir mjög góðir 
rapparar, en það sem kannski skil-
ur mig að frá restinni, er hversu 
persónulega ég kýs að nálgast 
textagerðina. Hlustandinn fær að 
skyggnast inn í líf mitt.“

Þegar kemur að textagerðinni 
er Sævar ekkert að skafa utan af 
því. „Ég vil meina að ég sé besti 

textahöfundurinn í íslenskri tón-
listarsögu – hlustaðu bara.“ Og 
lítið er um svör við spurningunni 
hver sé þá næstbestur – „Margir 
gömlu textarnir hans Bubba eru 
mjög fallegir í einfaldleik sínum 
og Vivid Brain er magnaður líka,“ 
segir Sævar eftir nokkra umhugs-
un. Honum hefur lent saman við 
strákana í Rottweiler. „Þeir eru 
eitthvað illir út í mig af því ég 
sagði þá ekki nógu góða. En ég er 
ekki í neinu „beefi“ við þá. Ég hef 
ekkert á móti gaurunum og finnst 
Erpur frekar klár og sniðugur 
náungi.“

Sævar hefur úr djúpum reynslu-
brunni að moða. Hann nær bráð-
lega þremur árum í edrúmennsku, 
en það þurfti níu meðferðir á Vogi 
áður en það hafðist. Hann er þakk-
látur uppþurrkunarbatteríinu. 
„Það bjargaði lífi mínu en það gæti 
líka verið betra. Ríkið er að klikka, 
sérstaklega í forvarnamálum. Það 
fara mörg hundruð milljónir í ein-
hverja íþróttaálfa sem fara á milli 
skóla til að segja krökkunum að 

dóp og áfengi sé slæmt. Þetta virk-
ar ekki neitt, gæti ekki sannfært 
þriggja ára krakka. Sjálfur sá ég 
bara matseðla. Ég furða mig á 
þessari afstöðu því að fíknisjúk-
dómar eru stærsta samfélags-
meinið sem við glímum við í dag.“

Það var 12 spora kerfið sem 
beindi Sævari að lokum af vegin-
um til glötunar. „Ég er samt ekki 
yfirlýstur meðlimur neinna sam-
taka eða trúarbragða,“ segir rapp-
arinn. Hann segir mikinn mis-
skilning að viljastyrkur hafi 
eitthvað með árangur að gera. 
„Það drekkur sig enginn í gegn-
um níu meðferðir bara af því að 
hann skortir viljastyrk. Guð veit 
að ég fékk nógu góðar ástæður til 
að hætta án þess að takast það. Ef 
þetta hefði eitthvað með vilja-
styrk að gera væru allir alkar 
löngu hættir að drekka. Þetta er 
sjúkdómur, bara eins og krabba-
mein. Það hættir enginn að vera 
með krabbamein bara ef hann vill 
það nógu mikið.“

gunnarh@frettabladid.is

Skyggnst inn í líf manns sem 
hefur farið í níu meðferðir  
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RAGGI OG LAY LOW Eru meðal þeirra sem brugð-
ust við ákalli Bubba og syngja gegn rasisma.

BESTI TEXTAHÖFUNDURINN Í 
ÍSLENSKRI TÓNLISTARSÖGU
Poetrix er ekkert sérstaklega 
hógvær. Fyrsta plata hans kemur 
út á morgun. Meðal gesta á 
plötunni eru Bubbi Morthens og 
Einar Ágúst. 



FIMMTUDAGUR  14. febrúar 2008 47

Hljómsveitin Hjaltalín heldur 
síðari útgáfutónleika sína á Nasa í 
kvöld. Fyrri tónleikarnir voru 
haldnir á Græna hattinum 
Akureyri 25. janúar. Hjaltalín 
ætlar að spila lög af plötu sinni 
Sleepdrunk Seasons sem kom út 
fyrir jól og fékk úrvals viðtökur 
gagn rýnenda. Blásarasveit sem 
kom fram á plötunni spilar með 
þeim á tónleikunum. Hljómsveitin 
Borko og Ólöf Arnalds sjá um að 
hita upp.

Fram undan hjá Hjaltalín eru 
tónleikar í Belgíu 26. febrúar og 
tvennir tónleikar í Danmörku; þeir 
fyrri með múm og Borko 27. febrú-
ar og hinir síðari með Sprengju-
höllinni 1. mars. Tónleikarnir í 
kvöld hefjast klukkan 21 og kostar 
1.500 krónur inn.

Blásarasveit 
með í för

HÖGNI EGILSSON Högni og félagar í 
hljómsveitinni Hjaltalín halda útgáfutón-
leika á Nasa.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Leikkonan Brittany Murphy vakti 
mikla athygli á tískuvikunni í New 
York á dögunum. Það var þó ekki 
vegna sérstakra tilburða á sviði 
tískunnar, heldur þóttu varir 
leikkonunnar heldur betur 
áhugaverðar. Svo virðist sem hún 
hafi leitað á náðir lýtalækna til að 
lagfæra munnsvipinn. Í það 
minnsta var efri vör hennar 
töluvert ólík því sem áður var.

Orðrómur annars efnis komst 
svo á kreik skömmu síðar, því talið 
er að Murphy gæti komið í stað 
Lindsay Lohan í kvikmyndinni 
Poor Things. Hún myndi þá leika á 
móti Rosario Dawson og Channing 
Tatum.

Varir Murphy 
vekja athygli

BREYTTUR MUNNSVIPUR Það voru helst 
stórar varir Brittany Murphy sem vöktu 
athygli þegar hún sótti tískuvikuna í 
New York heim á dögunum.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

„Ég myndi ekki segja að ég væri 
„mega“-sítarmaður en ég á sítar 
og spila á hann,“ segir tónlistar-
maðurinn Júlíus Freyr Guðmunds-
son, sem spilar á sítar á bítlatón-
leikum í Laugardalshöll 22. mars. 
Þá verður tímamótaplatan Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts Club Band 
flutt í heild sinni.

Upphaflega átti Björgvin Gísla-
son að spila á sítar á tónleikunum 
en hann var vant við látinn og því 
var hringt í Júlíus Frey. „Það vissi 
einhver að ég ætti sítar enda er 
ekki mikið af þeim á landinu.“ 

Júlíus, sem er sonur Rúnars 
Júlíussonar, segist ekki hafa orðið 
var við mikinn áhuga á sítarnum 
hjá föður sínum þrátt fyrir bítla-
aðdáun hans. „Hann hefur aldrei 
spilað á hann. Ég held hann hafi 

ekki einu sinni tekið sér hann í 
hönd.“

Sítarinn var keyptur í New York 
árið 1991, ekki þó út af einskærum 
bítlaáhuga heldur frekar áhuga 
Júlíusar á framandi hljóðfærum. 
„Það er mjög erfitt að vera mjög 
góður á sítar en það er hægt að 
spila einföldustu hluti,“ segir 
hann. „Þetta er aðeins öðruvísi 
hljóðfæri en gítar þótt það sé 
strengjahljóðfæri. Það er ekki 
sama nótnaborð á sítarnum og 
hann er ekki mikið hljómahljóð-
færi.“

Júlíus er fjölhæfur hljóðfæra-
leikari, kann á gítar og spilar á 
trommur með hljómsveitinni Deep 
Jimi and the Zep Creams. Næstu 
tónleikar sveitarinnar verða á 
Organ 27. febrúar. - fb

Erfitt að vera góður sítarleikari

JÚLÍUS FREYR GUÐMUNDSSON Júlíus 
Freyr með sítarinn sem hann ætlar að 
nota á tónleikunum í Höllinni.

MYND/ELLERT GRÉTARSSON

Músiktilraunir fara fram dagana 
10.-15. mars. Skráning hófst á 
mánudaginn og eins og í fyrra 
verða aðeins fimmtíu bönd skráð til 
keppni. Í ár bíður Hitt húsið hljóm-
sveitum sem ætla að taka þátt í 
keppninni upp á æfinga- og/eða 
upptökuaðstöðu fram að keppni. 
Aðstaðan er í kjallara Hins hússins 
á sama stað og tónleikar í Fimmtu-
dagsforleiknum fara fram. Kjallar-
inn er búinn öllum helstu græjum 
sem þarf til tónlistariðkunar, til 
dæmis gítarmögnurum, bassa-
magnara, trommusetti (án symb-
ala) og góðu söngkerfi. Einnig verð-
ur hægt að taka æfinguna upp á 
ProTools-kerfi sem Hitt húsið á. 
Ætlunin er að bjóða upp á aðstöð-
una á laugardögum en þetta er 
hugsað sem skammtíma úrræði, 
ekki æfingaraðstaða til frambúðar. 
Ekki verður hægt að panta nema 
eina viku fram í tímann. Þeir sem 
vilja nýta sér þetta geta haft sam-
band við Evu í síma 411 5500 eða 
sent tölvupóst á eva.einarsdottir@
reykjavik.is. 

Músiktilraunir eru haldnar í 26. 
skipti í ár. Þessi uppskeruhátíð bíl-
skúrsbandanna er fyrir löngu orðin 
ómissandi hluti tónlistarmenning-
arinnar. Rokkbandið Shogun sigraði 
í fyrra.

Frítt æfingahúsnæði

KAMPAKÁTIR MEÐ SIGURINN Bingi 
afhenti Shogun-sigurverðlaunin í fyrra.

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 · Skífan Smáralind · Skífan Kringlunni ·  Skífan Leifsstöð · Póstkröfusími 591-5310 · www.skifan.is

FULLKOMIN
VALENTÍNUSARGJÖF!

FRÁBÆR SAFNPLATA
FYRIR ELSKUNA ÞÍNA !
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sport@frettabladid.is

> Ísland féll um tvö sæti

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu 
féll um tvö sæti á nýjum styrkleikalista 
FIFA, Alþjóða knattspyrnusambands-
ins, sem gefinn var út í gær og er 
sem stendur í 89. sæti. Ísland 
var í 87. sæti á lista sem birtist í 
janúar en hefur síðan þá spilað 
þrjá æfingaleiki á æfingamóti 
sem fram fór á Möltu fyrir 
skemmstu. Þar tapaði Ísland 
fyrir heimamönnum í Möltu og 
Hvít-Rússum en vann Armena. 
Argentína er í toppsæti listans 
en Brasilía og Ítalía koma þar á 
eftir.  

Jón Heiðar Gunnarsson, leikmaður Stjörnunnar í N1-deild karla í 
handbolta, hefur ekkert leikið með liði sínu síðan hann fékk 
slæmt höfuðhögg frá Eyjamanninum Nikolav Kulikov í leik 
liðanna í Mýrinni 20. nóvember á síðasta ári. „Ég var í vörninni 
og viðkomandi leikmaður kemur hlaupandi að mér með oln-
bogann á undan sér og ég fékk þungt högg rétt fyrir ofan nefið 
og lá eftir í gólfinu,“ sagði Jón Heiðar sem var sjáflur dæmdur 
brotlegur eftir viðskipin og hefur ekki beðið þess bætur 
síðan. „Ég náði að klára leikinn en fljótlega kom 
í ljós að um alvarleg meiðsli væri að ræða og 
ég hef ekkert spilað handbolta síðan. Ég fékk 
mar á heilann og mátti fyrst um sinn lítið gera 
samkvæmt læknisráði og hef þurft að eiga við 
ógleði, svima og sjóntruflanir eftir atvikið. Þetta 
hefur náttúrulega truflað mig í mínu daglega 
lífi einnig og þá áttar maður sig einnig betur 
á alvarleika málsins,“ sagði Jón Heiðar sem 
er afar ósáttur með úrræðaleysi HSÍ í svona 
málum. „Stjórn HSÍ virðist vera allt of bundin 

við hvað dómarar skrifa í leikskýrslum eftir leiki og eðlilega kemur 
þar ekkert fram sem hefur farið framhjá dómurum. Þá er bara 

eins og þau atvik séu ekki til umræðu og málinu sé lokið. 
Ég vill náttúrulega að viðkomandi leikmaður fái viðunnandi 
refsingu fyrir brot sitt en fyrst og fremst vill ég opna umræð-
una um forneskjuleg vinnubrögð í svona málum og ákveðið 

réttarleysi varnarmanna,“ sagði Jón Heiðar sem kvaðst hafa 
verið í sambandi við Dómaranefnd HSÍ út af málinu. „Ég 

hef heyrt í Guðjóni L. Sigurðssyni hjá Dómaranefnd 
HSÍ og fengið góð viðbrögð frá honum sem og 

reyndar nokkrum dómurum í deildinni og vonandi 
verða þessi mál skoðuð nánar,“ sagði Jón Heiðar 

sem er svartsýnn á að geta verið með Stjörnunni 
á þessarri leiktíð. „Læknarnir segja að ég megi 
gera eins mikið og ég treysti mér til en ég er 
svona 90% viss um að vera ekki meira með á 
þessu tímabili þar sem ég fæ enn svima um 
leið og ég byrja að hreyfa mig eitthvað af 

ráði,“ sagði Jón Heiðar að lokum.   

JÓN HEIÐAR GUNNARSSON, STJÖRNUNNI:  HEFUR EKKERT LEIKIÐ SÍÐAN HANN FÉKK HÖFUÐHÖGG Í LEIK

Vill opna umræðu um réttarleysi varnarmanna

HANDBOLTI Valur og Fram mætast aftur í 
bikarúrslitaleik karla í handbolta tíu árum 
eftir sögulegan úrslitaleik félaganna sem 
fæstir Framarar eru búnir að gleyma. 

Valsmaðurinn Freyr Brynjarsson kom 
mikið við sögu í leiknum en hann skoraði 
umdeilt jöfnunarmark sem tryggði Val 
framlengingu. Valsmenn fengu þá aukakast 
við miðlínu þegar 1,01 sekúnda var eftir af 
leiknum en í rauninni voru þrjár sekúndur 
eftir en dómurum misfórst að koma þeim 
skilaboðum til leikmanna sem og áhorfenda. 
Framarar kærðu leikinn af því að þeir töldu 
Valsmenn hafa 
brotið þrjár 
leikreglur 
þegar þeir 
skoruðu mark-
ið. Í fyrsta lagi 
var tíminn útrunninn, 
í öðru lagi var Freyr 
fyrir innan punktalínu 
þegar aukakastið var 
tekið og í þriðja lagi voru Vals-
menn sjö í sókn og enginn þeirra 
sérmerktur sem markvörður. 

„Þetta var alveg magnað og 
þegar maður hugsar til baka þá 
gerist það í hægri endursýn-
ingu að ég skora þetta eina 
mark mitt í leiknum. Þetta 
er eins og að hafa 
skorað úrslita-
markið þó 

að það hafi bara komið okkur í framleng-
ingu,“ sagði Freyr þegar Fréttablaðið bað 
hann um að rifja upp atvikið. 

„Við vorum ekkert búnir að ræða þetta, 
við Kári Guðmundsson sem sendi á mig. 
Kári var ekki byrjunarliðsmaður eins og 
ég og var rétt kominn inn á. Við ætluðum 
bara að koma boltanum á Júlíus Gunnars-
son sem átti að bomba á markið. Það sést á 
Júlla að hann hélt að hann myndi fá boltann 
og brá greinilega mikið þegar hann sá bolt-
ann fara fram völlinn,“ rifjar Freyr upp en 
Júlíus fékk færi á að vera hetja líka því 
hann skoraði sigurmark Valsmanna í fram-
lengingunni. 

„Hann átti eftir að skora sigur-
markið og puttabrotnaði í leiðinni 
og þetta var bara eins og í ævin-
týri eða atriði í góðri bíómynd,“ 
segir Freyr en sigurmark Júlíus-
ar kom þegar aðeins 4,2 sekúndur 

voru eftir af framlengingunni.
„Þegar ég frétti að Fram 
hefði kært og það yrði 

hugsanlega annar leikur 
þá brá mér rosalega. 

Þeir stóðu sig vel lög-
mennirnir og sem 
betur fer vorum við 
með marga lögfræð-

inga í stjórninni 
hjá Val á þessum 
tíma,“ segir 
Freyr og bætir 

við:  „Þegar ég var í Val þá langaði mann 
alltaf að fara í bikarúrslitin aftur. Það er 
magnað að þessi lið skuli mætast aftur eftir 
tíu ár án þess að hafa mæst í bikarúrslitum 
á þessum tíma. Þó að maður hafi verið oftar 
í bikarúrslitaleik sjálfur þá var kominn tími 
á að Valur kæmist aftur í úrslitin. Það hefði 
verið gaman að vera í Val og fá að spila 
þennan bikarúrslitaleik,“ segir Freyr í 
léttum tón.

Freyr var mikið í umræðunni í kjölfar 
leiksins en hann var þarna að stíga sín 
fyrstu spor í meistaraflokknum 21 árs 
gamall. Valsmenn áttu síðan eftir að vinna 
Framara 3-1 í lokaúrslitum Íslandsmótsins 
og unnu því tvöfalt þetta ár.   

„Ég segi alltaf að þetta hafi verið mín 
fimmtán mínútna frægð á sínum tíma og 
menn hafa líka kallað þetta ólöglegasta 
mark í sögu handboltans. Ég segi hins vegar 
alltaf að þetta sé bara eins og rangstöðu-
mark í fótboltanum,“ segir Freyr. 

„Við urðum bara að skora þetta mark til 
þess að eiga möguleika á að vinna þennan 
leik,“ bætir hann við en Freyr býst við 
skemmtilegum úrslitaleik 1. mars. 

„Þetta verður mikil barátta og mjög jafn 
leikur. Þetta eru áþekk lið og það kæmi mér 
ekkert á óvart að þessi leikur færi í fram-
lengingu og einhverja vitleysu,“ segir Freyr 
en hann spilar nú með toppliði Hauka sem 
varð að sætta sig við að falla út úr bikarnum 
eftir tap fyrir Val í átta liða úrslitunum.  
 - óój

Freyr Brynjarsson rifjar upp markið sem kom Val í framlengingu í bikarúrslitaleiknum fyrir tíu árum: 

Var kallað ólöglegasta markið í sögu handboltans

FORSÍÐA DV Kærumálið var áberandi í fjölmiðlum 
eftir bikarúrslitaleikinn.

MEÐ 
HAUK-

UM Freyr 
Brynjarsson 

spilar með liði 
Hauka í dag.

 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Dagur Sigurðsson gaf 
HSÍ afsvar í gær um að taka við 
karlalandsliðinu af Alfreð Gísla-
syni. Afsvar Dags kom eins og 
blaut tuska framan í Handknatt-
leikssambandið sem taldi sig hafa 
gert allt til þess að tryggja sér 
þjónustu landsliðsfyrirliðans fyrr-
verandi. Dagur er annar þjálfar-
inn sem gefur HSÍ afsvar en 
Svíinn Magnus Andersson hafði 
áður gefið sama svar og Dagur.

„Það er ýmislegt sem hefur 
áhrif á ákvörðunina en þyngst 
vegur kannski sú ákvörðun að 
halda áfram sem framkvæmda-
stjóri Vals,“ sagði Dagur við 
Fréttablaðið í gær. Hann neitaði 
því ekki að ákvörðunin hefði verið 
mjög erfið.

„Ákvörðunin snýst ekki bara 
um einhverja launatölu heldur 
heildarpakkann. Þess vegna gaf 
ég færi á mér að skoða þetta. Mér 
finnst í rauninni fáránlegt að ég sé 
að neita þessu og varla trúi því að 
ég hafi gert það. Þetta var gríðar-
lega erfið ákvörðun en ég er sann-
færður um að ég sé að gera rétt. 
Ég spáði fyrst í því hvort ég gæti 
þjálfað landsliðið samhliða þessu 
starfi. Ég komst aftur á móti fljótt 
að því að það var ekki gerlegt. Svo 
er árið stórt og óvissa þar sem 
þetta er ólympíuár,“ sagði Dagur 
sem útilokar ekki að taka við 
landsliðinu síðar.

HSÍ er þar með aftur komið á 
byrjunarreit í leit sinni að þjálfara 

enda hefur sambandið farið þá 
leið að tala aðeins við einn þjálf-
ara í einu. Samkvæmt áreiðanleg-
um heimildum Fréttablaðsins er 
Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka 
og fyrrum þjálfari danska liðsins 
Skjern, næstur á lista sambands-
ins og viðræður við hann munu að 
öllum líkindum hefjast í dag eða á 
morgun.

Aron var strax nefndur sterk-
lega til sögunnar þegar Alfreð 
hætti og hann sagði við Frétta-
blaðið á dögunum að það væri 
heiður fyrir alla íslenska þjálfara 
að þjálfa landsliðið. Hann væri 
þar engin undantekning.

„Ég get ekki neitað því að ég er 
ekki alveg jafn heitur fyrir starf-
inu og fyrir nokkrum vikum síðan. 
Ég hef í raun ekkert verið að hugsa 
um þetta. Ég er bara að hugsa um 
mitt starf og hef fullan hug á því 
að halda áfram með Haukana,“ 
sagði Aron við Fréttablaðið en 
Þorgeir Haraldsson, formaður 
handknattleiksdeildar Hauka, 
sagði að félagið myndi ekki standa 
í vegi fyrir Aroni vildi hann fara 
sem hann efaðist um. Haukarnir 
myndu samt ekki leyfa honum að 
hætta þjálfun liðsins strax.

„Þó svo að ég sé ekki alveg jafn 
heitur þýðir það ekki að ég sé ekki 
tilbúinn að taka kaffibolla með 
HSÍ-mönnum og ræða við þá. Ég 
hefði gaman að heyra hvað þeir 
eru að hugsa,“ sagði Aron.

 henry@frettabladid.is

Dagur hafnaði HSÍ – Aron næstur
Það gengur hvorki né rekur hjá Handknattleikssambandi Íslands að ráða arftaka Alfreðs Gíslasonar. 
Dagur Sigurðsson hafnaði tilboði HSÍ um að taka við liðinu í gær en áður hafði Svíinn Magnus Andersson 
afþakkað stöðuna pent. HSÍ mun næst beina sjónum sínum að Aroni Kristjánssyni, þjálfara Hauka.

DAGUR ÚT EN ARON INN Þar sem Dagur Sigurðsson ætlar ekki að taka við hand-
boltalandsliðinu mun HSÍ næst ræða við Aron Kristjánsson. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

FÓTBOLTI Reykjavíkurmót karla í 
fótbolta heldur áfram í kvöld og 
þar ber hæst leik erkifjendanna 
Vals og KR í Egilshöllinni sem 
hefst klukkan 19.

Þetta verður síðasta tækifæri 
KR-inga til þess að fá stig í 
Reykjavíkurmótinu í ár því liðið 
hefur tapað fyrstu þremur 
leikjum sínum, tveimur á kæru 
og svo síðasta leik 2-4 fyrir 
nýliðum Fjölnis. 

Valsmenn hafa fjögur stig eftir 
3-0 sigur á ÍR og 1-1 jafntefli við 
Fjölni. Seinni leikur kvöldsins er 
svo á milli Fjölnis og Leiknis. KR-
ingar eiga ekki möguleika á að 
komast í úrslitaleikinn en 
Valsmenn eru í harðri baráttu um 
að vinna riðilinn og tryggja sér 
sæti í úrslitaleiknum. - óój

Reykjavíkurmót karla í kvöld:

Fá KR-ingar stig 
í mótinu í ár?

VERÐA ÞEIR MEÐ? Helgi Sigurðsson Val 
og Gunnlaugur Jónsson úr KR.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



15”

29.999
39. 999

19”

39.999
49. 999

TFD-1504
DENVER 15” LCD M/DVD SPILARA

TFD-1904
DENVER 19” LCD M/DVD SPILARA

TX-32LE7F
Panasonic 32” LCD LE7
Myndstýring: VIERA
Upplausn: 1366x768 HD ready
Contrast Automatic tracking system
Video noise reduction
Borðstandur fylgir
3D Comb filter
Progressive Scan
Q-link og VIERA link
Contrast: 1:1200
Birta cd/m2: 550
Svartími: 8ms
HDMI tengi: 1

32”

ENN MEIRI
LÆKKUN

79.999
99. 999

SC-PT450EB-K
PANASONIC HEIMABÍÓ 450
1.000 RMS Wött
Full HD (1080p) Up-Conversion
Dolby Digital Decoder
DTS Decoder
Progressive Scan
HDMI tengi / Scart tengi
Music Port fyrir MP3 spilara
Viera Link tækni
Spilar: MP3, JPG, SCVD,
- VCD, CDR, DVD+-R

1000 RMS
WÖTT

29.999
34. 999

LÁN

2.368

URRANDI GÓÐ
TILBOÐ!
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Eimskipsbikar kvenna:
Grótta-Stjarnan 26-31 (13-15)
Mörk Gróttu (skot): Pavla Plaminkova 10/7 
(15/7), Auksé Vysniauskaité 5 (9), Karólína B. 
Gunnarsdóttir 5 (10). Arndís M. Erlingsdóttir 
2 (3), Ragna Karen Sigurðardóttir 2 (5), Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir 2/1 (6/3).
Varin skot: Guðrún Ósk Maríasdóttir 12 (40/3), 
30%, Íris Björk Símonardóttir 0 (3/1), 0%.
Hraðaupphlaupsmörk: 2 (Karólína, Arndís).
Fiskuð víti: 12 (Anna 4, Auksé 3, Pavla 3, Eva, 
Ragna).
Utan vallar: 2 mínútur.
Mörk Stjörnunnar (skot): Alina Petrache 9/ 
(16/1), Arna Gunnarsdóttir 6/2 (8/3), Birgit 
Engl 6 (9), Ásta Agnarsdóttir 3 (5), Rakel Dögg 
Bragadóttir 2 (2), Anna Bryndís Blöndal 2 (2), 
Sólveig Lára Kjærnested 2 (4), Elísabet Gunnars
dóttir 1 (1).
Varin skot: Florentina Stanciu 21 (46/10), 46%, 
Helga Vala Jónsdóttir 0 (1/1), 0%.
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Anna 2, Sólveig 2, 
Birgit 2).
Fiskuð víti: 5 (Elísabet 2, Arna, Birgit).
Utan vallar: 6 mínútur.
Valur-Fylkir 21-22 (9-9)
Mörk Vals: Hafrún Kristjánsdóttir 4/1 (6/1), 
Eva Barna 4 (10), Nora Valovics 3 (6), Kristín 
Collins 3 (6), Ágústa Edda Björnsdóttir 3 (6), 
Dagný Skúladóttir 2 (6), Katrín Andrésdóttir 
1 (3), Rebekka Skúladóttir 1 (3), Anna María 
Guðmundsdóttir (1), Kristín Guðmundsdóttir (1), 
Íris Ásta Pétursdóttir (3)
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 18/1 (40/3 
45%)
Mörk Fylkis: Natasa Damljanovic 9/1 (15/1),
Sunna María Einarsdóttir 7/1 (15/2), Sunna Jóns
dóttir 3 (6), Áslaug Gunnarsdóttir 1 (1), Elzbieta 
Kowal 1 (2), Ingibjörg Karlsdóttir 1 (3), Ásdís 
Guðmundsdóttir (1), Tinna Jökulsdóttir (1)
Varin skot: Jelena Jovanovic 19 (40/1 47,5%)

Iceland Express-deild kvk:
Keflavík-Valur 93-84 (41-47)
Stig Keflavíkur: Kesha Watson 38, Margrét 
Kara Sturludóttir 13 (12 frák., 7 stolnir), Pálína 
Gunnlaugsdóttir 12, Susanne Biemer 11, Hrönn 
Þorgrímsdóttir 8, Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 5, 
Rannveig Randversdóttir 4, Birna Valgarðsdóttir 2.
Stig Vals: Molly Peterman 34 (7 frák., 6 stoðs., 5 
stolnir), Hafdís Helgadóttir 17, Signý Her
mannsdóttir 16 (10 frák., 8 varin), Tinna Björk 
Sigmundsdóttir 9 (8 stoðs.), Þórunn Bjarnadóttir 
6 (11 frák.), Guðrún Baldursdóttir 2.
Haukar-Hamar 82-74
Grindavík-Fjölnir 108-61

Evrópukeppni félagsliða:
Brann-Everton 0-2
0-1 Leon Osman (59.), 0-2 Victor Anichebe (88.).
Ólafur Örn Bjarnason og Kristján Örn Sigurðsson
voru í byrjunarliði Brann í leiknum. 
PSV-Helsingborg 2-0
1-0 Timmi Simons (7.), 2-0 Danko Lazovic (33.).
Ólafur Ingi Skúlason var í byrjunarliði Helsing
borgar.

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Real Madrid er áfram 
ríkasta félag heims samkvæmt 
nýrri úttekt Deloitte en þrjú ensk 
félög eru meðal þeirra fimm 
efstu. 

Madrídarliðið jók gróða sinn 
um tuttugu prósent á síðasta 
tímabili en hann var alls 351 
milljón evra eða um 35,5 milljarð-
ar íslenska króna. Manchester 
United fór upp um tvö sæti milli 
ára og er nú annað ríkasta félag 
heims. Barcelona fór niður um 
eitt sæti í 3. sætið en Chelsea (4. 
sæti) og Arsenal (5. sæti) eru 
síðan einnig meðal ríkustu 
fótboltafélaga heimsins í dag. 

Á lista yfir tuttugu ríkustu 
félögin eru sex ensk félög, fjögur 
félög frá Þýskalandi og Ítalíu, 
þrjú frá Spáni, tvö frá Frakkland 
og loks eitt frá Skotlandi. 

Það fylgir sögunni að ensku 
félögin Aston Villa, Everton, 
Manchester City og West Ham 
United séu öll rétt fyrir utan 
listann og líkleg til að komast inn 
á hann á næstu misserum. - óój

Fjármál fótboltafélaganna:

Real er ríkasta 
félag heimsins

GOTT ÁR Real-menn unnu spænska 
titilinn í fyrra og græddu líka vel.

NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Stjarnan gerði góða 
ferð á Seltjarnarnes í gærkvöld 
og lagði Gróttu 26-31 í undanúr-
slitum Eimskipsbikars kvenna í 
gærkvöld.

Það vantaði ekki bikarstemn-
inguna á Seltjarnarnesi í gær-
kvöld. Leikurinn fór vel af stað og 
var hraður á upphafsmínútunum 
þar sem heimalið Gróttu var jafn-
an skrefinu á undan. Stjarnan 
fylgdi þó fast á eftir og komst svo 
yfir í fyrsta sinn þegar rúmar tíu 
mínútur voru liðnar af leiknum í 
stöðunni 6-7. Stjarnan skipti í 
framhaldinu um gír svo um mun-
aði og í stöðunni 7-8 skoraði liðið 
fjögur mörk í röð og staðan því 
orðin 7-12 þegar rúmar tíu mínút-
ur lifðu leiks í fyrri hálfleik. 
Gróttustúlkur voru hins vegar 
ekki af baki dottnar. Þær svöruðu 
fyrir sig og skoruðu fimm mörk í 
röð í stöðunni 8-14 og minnkuðu 
muninn niður í eitt mark. Stjörnu-
stúlkur áttu þó síðasta orðið og 
staðan því 13-15 í hálfleik.

Í síðari hálfleik hélt eltingar-
leikurinn áfram en Stjarnan náði 
að halda Gróttu í hæfilegri fjar-
lægð nær út allan hálfleikinn. 
Grótta fékk þónokkur tækifæri til 
þess að minnka muninn niður í 
eitt mark en alltaf virtist vanta 
herslumuninn upp á og Stjarnan 
skoraði í kjölfarið. Þegar fimm 
mínútur voru eftir af venjulegum 
leiktíma var munurinn fjögur 
mörk og þá var allur vindur úr 
Gróttu. Lokatölur urðu svo 26-31 
og Stjarnan leikur því til úrslita í 
Laugardalshöll. Aðalsteinn Eyj-
ólfsson, þjálfari Stjörnunnar, var 
hæstánægður með stelpurnar 
sínar. 

„Mér fannst varnarleikurinn 
reyndar ekki vera sérstakur en í 
bikarleikjum á maður ekkert að 
vera að velta sér of mikið upp úr 
handboltafræðunum. Mér fannst 

við sýna mikla leikgleði og gríðar-
legan vilja og ég er mjög stoltur 
af liði mínu. Það komu vissulega 
tímar þar sem maður var stress-
aður í síðari hálfleik en stelpurn-
ar lögðu mikið á sig til þess að 
halda Gróttu alltaf í hæfilegri 
fjarlægð,“ sagði Aðalsteinn. 

Alfreð Örn Finnsson, þjálfari 

Gróttu, var ósáttur með tapið en 
fannst lið sitt spila vel. 

„Ég er mjög ánægður með mitt 
lið og það vantaði alveg grátlega 
lítið upp á að við næðum að fá eitt-
hvað út úr leiknum. Nú verðum 
við bara að reyna að klára tímabil-
ið í deildinni á góðum nótum,“ 
sagði Alfreð.  omar@frettabladid.is   

Stjörnustúlkur héldu haus
Íslandsmeistarar Stjörnunnar eru komnir alla leið í úrslitaleik Eimskipsbikars-
ins eftir verðskuldaðan 26-31 sigur gegn Gróttu á Seltjarnarnesi í gærkvöld.

ENGIN MISKUNN Gróttustúlkan Anna Úrsúla Guðmundsdóttir fær hér óblíðar mót-
tökur frá Stjörnustúlkum í bikarleiknum í gærkvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Íslendingaliðið Brann 
tapaði 0-2 gegn enska úrvalsdeild-
arliðinu Everton í fyrri leik lið-
anna í 32-liða úrslitum Evrópu-
keppni félagsliða í gærkvöldi.

Noregsmeistarar Brann urðu að 
sætta sig við svekkjandi tap á 
heimavelli sínum gegn Everton. 

Fyrirfram var búist við erfiðum 
leik fyrir Brann enda Everton lík-
legt til þess að ná langt í keppn-
inni. Ólafur Örn Bjarnason og 
Kristján Örn Sigurðsson voru á 
sínum stað í vörn norska liðsins en 
Ármann Smári Björnsson og Gylfi 
Einarsson voru ekki í leikmanna-
hópi liðsins að þessu sinni.

Brann náði lengi vel að halda í 

við Everton og staðan var marka-
laus í hálfleik. En það dró til tíð-
inda á 59. mínútu þegar boltinn 
barst til Leon Osman út í teiginn 
hægra megin eftir að varnarmönn-
um Brann hafði mistekist að 
hreinsa boltann almennilega í 
burtu og hann átti hnitmiðað skot 
sem Opdal í marki Brann kom 
engum vörnum við.

Victor Anichebe bætti seinna 
markinu við í lok venjulegs leik-
tíma. Nígeríumaðurinn fékk þá 
góða fyrirgjöf frá Jolean Lescott á 
fjærstöngina og kláraði færið vel 
og skoraði annað markið á 88. 
mínútu og þar við sat.  
 - óþ

Everton lagði Brann 0-2 í Evrópukeppni félagsliða:

Everton of sterkt

BARNINGUR Kristján Örn Sigurðsson reynir hér að halda aftur af framherjanum Andy 
Johnson í leik liðanna í gærkvöld.  NORDIC PHOTOS/AFP

KÖRFUBOLTI Keflavík vann 93-84 
sigur á Val í skemmtilegum leik í 
Keflavík í toppsæti Iceland 
Express-deildar kvenna í gær og 
heldur því áfram hundrað pró-
senta sigurhlutfalli á heimavelli 
og toppsæti deildarinnar. Kesha 
Watson gerði út um leikinn með 
frábærum þriðja leikhluta þar 
sem hún skoraði 19 stig en Kesha 
var alls með 27 af 38 stigum sínum 
í seinni hálfleik.

Valsliðið hitti úr 12 fyrstu skot-
um sínum í leiknum og komst í 9-
26 í upphafi leiks en þegar Kefla-
víkurpressan fór í gang voru 
Keflavíkurstúlkur ekki lengi að 
vinna upp gott forskot gestanna. 
Það tók þær ekki nema tæpar 
fimm mínútur í kringum leikhluta-
skiptin að breyta stöðunni úr 11-28 
í 31-31. Valur náði aftur forskoti 
og var 41-47 yfir í hálfleik en réð 
ekkert við Keshu í þriðja leik-

hlutanum sem Keflavík vann með 
13 stigum, 31-18. Valskonur gáfust 
ekki upp og minnkuðu muninn í 
eitt stig í lokaleikhlutanum en nær 
komust þær ekki og þurftu að 
sætta sig við sitt fyrsta tap í fimm 
leikjum. 

Kesha Watson (38 stig, 6 þrist-
ar) var mjög góð í seinni hálfleik, 
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir kom 
með mikinn kraft í vörnina og þær 
Margrét Kara Sturludóttir (13 
stig, 12 fráköst, 7 stolnir) og Pál-
ína Gunnlaugsdóttir (12 stig) áttu 
báðar ágætan dag. Hrönn Þor-
grímsdóttir setti líka niður þrjár 
stórar körfur í þriðja leikhlutan-
um og var með 8 stig á 10 mín-
útum.

Molly Peterman (34 stig, 7 frá-
köst, 6 stoðs.) var mjög góð að 
vanda hjá Val, Signý Hermanns-
dóttir (16 stig, 10 fráköst, 8 varin) 
var illviðráðanleg þegar Valsliðið 

náði að stilla upp og hin 43 ára 
gamla Hafdís Helgadóttir átti 
afbragðsleik og var með 17 stig og 
8 fráköst á 24 mínútum. 

Grindavík er eitt í öðru sætinu 
eftir öruggan heimasigur á Fjölni, 
108-61, en 82-74 sigur Hauka á 
Hamri þýðir að nú munar aftur 
orðið tíu stigum á Haukum og Val 
í baráttunni um síðasta sætið inn í 
úrslitakeppni. 

 - óój

Keflavík er áfram í toppsætinu þrátt fyrir að lenda 9-26 undir gegn Val í Iceland Express-deildinni í gær:

Draumabyrjun Valsliðsins dugði ekki

HART BARIST Signý Hermanns-
dóttir reynir hér að brjóta sér 

leið í gegnum vörn Keflavíkur í 
leiknum í gærkvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN BJÖRN

HANDBOLTI Fylkir blés á allar 
hrakspár þegar liðið vann 
óvæntan sigur á Val á útivelli í 
undanúrslitum Eimskipsbikars 
kvenna, 22-21.

Liðin skiptust á að leiða en 
aldrei munaði miklu á liðunum. 
Sunna María Einarsdóttir kom 
Fylki í 22-21 þegar ein og hálf 
mínúta var eftir af leiknum. Valur 
fékk þrjú fín tækifæri til að jafna 
metin en ávallt var frábær 
markvörður Fylkis fyrir tilraun-
um Vals og því er Fylkir á leið í 
úrslitaleik bikarsins í fyrsta sinn 
í sögu félagsins.

Guðríður Guðjónsdóttir, 
þjálf ari Fylkis, var í skýjunum í 
lok leiks. „Þetta er ótrúlega flott. 
Þetta eru ungar stelpur. Útlend-
ingarnir draga vagninn, eru 
stöðugt að peppa hinar upp og 
kenna þeim og sjálfstraustið 
kemur alltaf meira, meira og 
meira. Við spiluðum vörnina eins 
og markvörðurinn okkar vill. Hún 
vill fá hornin inn og eins og sást 
þá lokaði hún á hornin í þessum 
leik,“ sagði Guðríður sem hlakkar 
mikið til að fara með hið unga lið 
Fylkis í úrslitaleikinn í höllinni.
 - gmi

Eimskipsbikar kvenna:

Óvæntur sigur 
Fylkisstúlkna

SEIGLA Fylkisstelpur sýndu hvers þær 
eru megnugar í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR



ENN Á NÝ

HINN EINI SANNI

Nýjar og nýlegar vörur frá 
þekktum framleiðendum!
Adidas, Studio London, Vagabond, Blend, 
Reebok, Skechers, Zoo York, Marc Ecko
Conway, Sanilet, Flexi footwear,
Timeless, No Doubt, Sixty Seven, SixMix,
SMS UK, Betty Blue ofl. ofl.
Stök pör, tilboð dagsins.

NÝTT!
Mikið úrval af fatnaði beint frá London.  
Glæsilegt úrval af Adidas og Reebok vörum, 
fatnaði og skóm !
Barna, dömu og herrafatnaður í miklu úrvali 
á frábærum verðum.    

Opnunartími
Opið alla daga frá 12.00 til 18.00 

Komdu og gerðu skókaup ársins á stærsta skómarkaði landsins...

Markaðurinn er á jarðhæð Perlunnar
frá fimmtudeginum 14. febrúar til
sunnudagsins 24. febrúar

14.febrúar - 24.febrúar

NÝTT KORTATÍMABIL hefst í dag

500.- 2000.- 3000.- 4000.- 5000.- 6000.-1000.-
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Besti afþreyingarvefurinn 2007

Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn sem hlýtur verðlaunin Afþreyingarvefur ársins 2007 er í senn fræðandi, áhugaverður, 

yfirgripsmikill og vinsæll en hefur um leið mikið afþreyingargildi. Vefurinn inniheldur allt sem góður afþreyingarvefur þarf 

að hafa, vel unninn texta, gott myndmál, útvarpsefni, sjónvarpsefni, sem og síaukna aðkomu notenda, sem er eitt af því 

sem skiptir sífellt meira máli hjá framsæknum vefjum í dag. Vefurinn verður að teljast inni í daglegum rúnti íslenskra 

netverja enda einn af fjölsóttustu vefjum landsins.“

Sjá vef Samtaka vefiðnaðarins – svef.is

...ég sá það á visir.issir.is

Samtök vefiðnaðarins völdu visir.is besta afþreyingarvefinn fyrir árið 2007.

EKKI MISSA AF

18.00 Dirty Dancing 
                                    STÖÐ 2 BÍÓ

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

20.30 Utan vallar   SÝN

20.45 Brothers & Sisters 
                                   SJÓNVARPIÐ

21.00 House – Lokaþáttur 
                                     SKJÁREINN

21.05 Flight of the 
Conchords   STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Stubbarnir, 
Tommi og Jenni, Kalli kanína og félagar, Kalli 
kanína og félagar, Kalli kanína og félagar

08.10 Jack Osbourne - No Fear 
08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Sisters  (e)

11.00 Joey 
11.25 Örlagadagurinn  (Tómas Tómas-
son)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours 
13.10 Wings of Love 
13.55 Wings of Love 
14.40 Commander In Chief 
15.30 Heima hjá Jamie Oliver 
15.55 Barnatími Stöðvar 2  Sabrina – 
Unglingsnornin, Nornafélagið, Doddi litli og 
Eyrnastór, Doddi litli og Eyrnastór, Magic 
Schoolbus

17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours 
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veðuryfirlit
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag og íþróttir
19.25 The Simpsons 
19.50 Friends
20.15 Back To You  Grammer leikur hér 
vinsælan og óþolandi sjálfumglaðan frétta-
lesara sem ræður sig aftur á gömlu stöðina, 
þar sem ennþá starfar sem fréttalesari 
gamla kærastan og barnsmóðir hans, leikin 
af Heaton. 

20.40 My Name Is Earl – NÝTT  (2:28)

21.05 Flight of the Conchords  (4:12) 
Þættirnir fjalla um tvo nýsjálenska galgopa 
sem fluttir eru til Bandaríkjanna í leit að 
frægð og frama. 

21.30 Numbers 
22.15 All About George 
23.00 Far Side of the Moon  (La Face 
cachée de la lune)

00.45 Cold Case 
01.30 Young Adam
03.05 Ready When You Are Mr. McGill
04.40 All About George 
05.25 Fréttir og Ísland í dag
06.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

15.50 Kiljan
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Eðlukrúsin
18.00 Stundin okkar
18.30 Svona var það  (21:22)

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 07/08 bíó leikhús  Í þættinum er 
púlsinn tekinn á kvikmynda- og leikhúslífinu. 

20.45 Bræður og systur  (Brothers and 
Sisters II) Bandarísk þáttaröð um hóp syst-
kina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug sam-
skipti. Meðal leikenda eru Dave Annable, 
Calista Flockhart, Balthazar Getty, Rachel 
Griffiths, Rob Lowe og Sally Field.

21.30 Trúður  (3:10) (Klovn II) Dönsk 
gamanþáttaröð um uppistandarann Frank 
Hvam og líf hans. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives IV) Ný syrpa af þessari vin-
sælu bandarísku þáttaröð um nágranna-
konur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem 
þær eru séðar. 

23.10 Gatan  (6:6) (The Street) Breskur 
myndaflokkur um hversdagsævintýri ná-
granna í götu í bæ á Norður-Englandi. Þætt-
irnir hlutu alþjóðlegu Emmy-verðlaunin á 
dögunum. e.

00.10 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
10.00 Annað – Árshátíð Menntaskól-
ans í Reykjavík
16.25 Vörutorg
17.25 Less Than Perfect  (e)

17.45 Dr. Phil – Lokaþáttur
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Fyrstu skrefin  (e)

19.30 Game tíví  (5:20)

20.00 Everybody Hates Chris – NÝTT 
 Bandarísk gamansería þar sem háðfuglinn 
Chris Rock gerir grín um uppvaxtarárin 
sínum.

20.30 The Office  (9:25) Ricky Gervais 
og Stephen Merchant, mennirnir á bak við 
bresku fyrirmyndina af þáttunum, skrifuðu 
handritið að þessum þætti.

21.00 House - Lokaþáttur  Bandarísk 
þáttaröð um lækninn skapstirða, dr. Greg-
ory House og samstarfsfólk hans. Það er 
komið að dramatískum lokaþætti seríunnar. 
Kúbverskur flóttamaður leggur allt undir til 
að koma konu sinni í hendurnar á House. 
Þegar hjarta hennar gefur sig þarf kraftaverk 
til að bjarga henni.

22.00 C.S.I. Miami  (16:24)  Leyndarmál 
og lygar snobbliðsins koma upp á yfirborðið 
þegar morð er framið í hverfi fína og ríka 
fólksins. Barnapía er að gæta sonar ná-
granna sinna þegar pabbi hennar birtist al-
blóðugur í dyragættinni og deyr í fanginu 
á henni.

22.50 Jay Leno
23.35 The Drew Carey Show
00.00 Canada’s Next Top Model  (e)

01.00 Dexter  (e)

01.55 NÁTTHRAFNAR
01.55 C.S.I. Miami
02.40 Less Than Perfect
03.05 The World’s Wildest Police Vid-
eos
03.55 Vörutorg
04.55 Óstöðvandi tónlist

07.00 Brann - Everton UEFA CUP  Út-
sending frá leik Brann og Everton í Evrópu-
keppni félagsliða.

16.10 Brann - Everton UEFA CUP  Út-
sending frá leik Brann og Everton í Evrópu-
keppni félagsliða.

17.50 PGA Tour 2008 - Hápunktar
18.45 Inside the PGA  Skyggnst á bak við 
tjöldin í PGA-mótaröðinni og tímabilið fram 
undan skoðað.

19.10 Inside Sport  (Justin Henin / Rory 
McIlroy)

19.35 World´s Strongest Man 2007
20.30 Utan vallar  (Umræðuþáttur) Nýr 

umræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn 
Sýnar skoða hin ýmsu málefni sem efst eru 
á baugi hverju sinni.

21.15 Nation on Film  (Sir Bobby Re-
members Munich) Seinni heimildarmyndin 
um slysið í München en í ár eru 50 ár liðin 
frá hinu hörmulega slysi. Í þessari mynd 
ræðir Sir Bobby Charlton slysið frá sínu sjón-
arhorni og ræðir meðal annars um þá leik-
menn sem létust í slysinu.

21.45 Kraftasport 2008
22.15 Heimsmótaröðin í póker
23.10 Ultimate Blackjack Tour 1
00.05 Utan vallar

15.40 Man. Utd. - Man. City  (Enska úr-
valsdeildin)

17.20 West Ham - Birmingham  (Enska 
úrvalsdeildin)

19.00 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

20.00 Premier League World  (Heim-
ur úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum. Leikmenn heimsóttir, 
gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

20.30 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.00 PL Classic Matches
21.30 Season Highlights  (Hápunktar 
leiktíðanna)

22.30 4 4 2
23.55 Coca Cola mörkin

> Calista Flockhart
Flockhart sló fyrst í gegn í þátt-
unum um lögfræðinginn Ally 
McBeal. Síðan þá hefur hún 
leikið í ýmsum þáttum og 
myndum en þessa stundina 
er hún líklegast þekktust 
fyrir samband sitt við 
Harrison Ford, sem er 22 
árum eldri en hún. Leik-
konan geðþekka leikur eitt 
aðalhlutverkanna í Brothers 
& Sisters sem Sjónvarpið 
sýnir í kvöld.

06.00 Air Panic
08.00 2001. A Space Travesty
10.00 Everyday People
12.00 Dirty Dancing: Havana Nights
14.00 2001. A Space Travesty
16.00 Everyday People

18.00 Dirty Dancing: Havana Nights 
 Sjálfstætt framhald af einni vinsælustu 
dans- og söngvamynd sögunnar, Dirty 
Dancing.

20.00 Air Panic  Háspennumynd.

22.00 Undisputed
00.00 Movern Callar
02.00 Assault On Precinct 13
04.00 Undisputed

▼

▼
▼

▼

▼

Þegar ég kem mér fyrir fyrir framan sjónvarpið hef 
ég það yfirleitt að markmiði að dreifa huganum og 
slaka á. Enda er mig sjaldan að finna í námunda við 
imbakassann ef meiri orku er til að dreifa. Hér um 
daginn var ég komin í afslappelsisstellingar í sjón-
varpssófanum góða þegar ég sogaðist inn í þátt af 
Kapphlaupinu mikla, eða Amazing Race eins og það 
heitir á frummálinu. Ég hef lítið fylgst með þessari 
þáttaröð, hvorki nú né á árum áður, en ákvað að 
gera mér hana að góðu þetta kvöldið. 

Að þætti loknum var ég hins vegar allt annað en afslöppuð. 
Þvílíkt og annað eins tempó. Ég veit ekki hvort að ég er bara svona 
áhrifagjörn, en ég var að minnsta kosti komin með hjartsláttartrufl-
anir af stressi og farin að svitna alveg jafn mikið og námumannafrúin 
frá Kentucky, ef ekki meira. Þetta hlaust ekki af því að ég væri svo 
heltekin af spenningi yfir því hverjir yrðu fyrstir á áfangastað, heldur 
voru hróp og köll þátttakenda, eilíf hlaup og stress-reiði-köst farin að 
smita út frá sér. Ég fæ ekki alveg skilið af hverju fólk er æst í að taka 

þátt í þessum þætti, til að „ferðast og sjá heiminn“. 
Miðað við hraðann á hlaupunum sérðu í mesta lagi 
Taj Mahal þjóta hjá, eða pýramídana í gegnum móð-
una sem stígur yfir augun. Næst þegar ég vil slaka á 
mun ég í það minnsta forðast kapphlaupið mikla.  
Fyrir einhverja kaldhæðni örlaganna varð ég svo vitni 
að öðrum kapphlaupsþætti á dögunum, þó ég vilji 
taka það fram að fjarstýringin hafi ekki verið í mínum 
höndum. Skjár einn hefur til sýninga þáttinn Bullrun, 
sem stýrt er harðri hendi af fyrrum glímukappanum 

Bill Goldberg. Með fullri virðingu fyrir fyrrum glímuköppum þá er 
þátturinn nákvæmlega jafn slappur og val á þáttastjórnanda ber 
vitni um. Að því er ég best fékk skilið keppast þar nokkur lið um að 
aka þvers og kruss yfir Bandaríkin, öll á mismunandi bílum. Það get 
ég sagt að ég var fljót að sofna yfir þessu kapphlaupi, alveg laus við 
hjartsláttartruflarnir. Hvort að það þýði að Bullrun sé svona lélegur, 
eða að Amazing Race sé svona vel heppnaður skal látið liggja milli 
hluta.

VIÐ TÆKIÐ SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR FÆR HJARTSLÁTTARTRUFLANIR AF AMAZING RACE

Lætur kapphlaupin eiga sig



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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SVT 1

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Svörtu sönggyðjurnar
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Á tónsviðinu – Sígild tónlist 
15.03 Útvarpssagan: Dauðinn og   
  mörgæsin

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Seiður og hélog
19.27 Með á nótunum
21.10 Smásaga: Kórvilla á Vestfjörðum
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Útvarpsleikhúsið: Andvaka
23.10 Krossgötur
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum

Ný þáttaröð um uppvöxt skrautfugls-
ins Chris Rock. Í fyrsta þættinum í 
nýrri þáttaröð stendur Chris sig illa 
á prófi og kennarinn sendir hann til 
námsráðgjafa. Chris Rock leikur sjálfur 
námsráðgjafann sem lætur Chris litla 
ganga í gegnum ýmis sálfræðipróf til 
að ákveða til hvaða aðgerða er best 
að grípa.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Everybody Hates Chris
Skjár einn kl. 20.00

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Talk Show With Spike Feresten 
17.25 Special Unit 2  (8:19)

18.15 Wildfire  (9:13) Önnur þáttaröð-
in um vandræðastúlkuna Kris sem send 
er nauðug í sveit þar sem hún fellur fyrir 
hestamennsku og þá sérstaklega kappreið-
arhestinum Wildfire.

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Talk Show With Spike Ferest-
en  (19:22)

20.25 Special Unit 2  (8:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 Wildfire  (9:13)

22.00 Gossip Girl  (6:22)

22.45 Nip/Tuck  (5:14)

23.30 The Closer  (11:15) Þriðja sería 
þessa geysisterka spennuþáttar, sem orð-
inn er langvinsælasti þátturinn sem sýnd-
ur er á kapalstöð í Bandaríkjunum. Kyra 
Sedgwick fékk Golden Globe-verðlaunin 
2007 fyrir túlkun sína á yfirlögreglukonunni 
Brendu Leigh Johnson sem þarf stöðugt að 
glíma við íhaldssemi og ofríki karlanna í lög-
reglunni. Aðalhlutverk: Kyra Sedgwick. 2007. 
Bönnuð börnum.

00.15 Bandið hans Bubba (2.12)
01.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

20.00 Hrafnaþing í umsjá Ingva Hrafns 
Jónssonar  Heimastjórn stöðvarinnar, þeir 
Hallur Hallsson, Ármann Kr. Ólafsson og 
Jón Kristinn Snædal, er í essinu sínu við að 
skoða pólitískt landslag líðandi stundar.

21.00 Vangaveltur í umsjá Steinunnar 
Önnu Gunnlaugsdóttur  Jóna Sætran er 
gestur þáttarins og ræðir um námstæknina 
myndlestur.

8.55 Frokost-tv 11.00 NRK nyheter 11.10 Fra 
Filippinene til Finland 11.40 Spekter 12.35 ‘Allo, 
‘Allo! 13.05 Landsbylegane 14.00 Fabrikken 14.30 
Heilt vilt 14.55 Sketsj 15.05 Hannah Montana 
15.30 Megafon 16.00 VM skiskyting 2008 
17.55 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 
Schrödingers katt 18.55 Krafttaket 19.25 Redaksjon 
EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 
20.30 Isprinsessen 21.30 VM skiskyting 2008 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Urix 22.45 Livets porto 
23.35 P3tv live 0.35 Norsk på norsk jukeboks 2.00 
Sport Jukeboks 

11.10 Penge 11.35 Aftenshowet 12.05 Aftenshowet 
2. del 12.30 Gr¢n glæde 12.50 Hvad er det værd? 
13.20 Godt arbejde 13.50 Nyheder på tegnsprog 
14.00 TV Avisen med vejret 14.10 Dawsons 
Creek 15.00 Boogie Update 15.30 Pucca 15.35 
Kim Possible 16.00 Barda 16.30 Fandango med 
Sebastian 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen 
med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 
Rabatten 19.00 Rejseholdet 20.00 TV Avisen 
20.25 Ærlig talt 20.50 SportNyt 20.55 Super Sucker 
22.25 Blind Justice 23.05 Battlestar Galactica 0.30 
Boogie Update

11.05 Landet som Stalin tog 11.35 Lantz i P4 
12.05 Robins 13.10 Kalle Blomkvist och Rasmus 
14.30 Dubbat 15.00 Rapport 15.10 Plus 15.45 
Sagoträdet 16.00 Skidskytte: VM Östersund 17.15 
Bolibompa 17.40 Lycka är... 17.45 Krumelurdjur 
17.50 Korthusmakaren och den lilla hunden 18.00 
Lilla Aktuellt 18.15 Bobster 18.30 Rapport 19.00 
Antikrundan 20.00 Brottet 20.55 Hugg 21.00 
Debatt 22.00 Rapport 22.10 Kulturnyheterna 
22.20 Uppdrag Granskning 23.20 Klass 9A 0.20 
Out of Practice

Þriðja þáttaröð eins 
allra ferskasta og 
skemmtilegasta 
gamanþáttar síðari 
ára. Þátturinn sló í 
gegn þegar hann var 
sýndur á Sirkus og 
nú er hann kominn 
á  Stöð 2. Jason Lee 
er að sjálfsögðu 
áfram í hlutverki 
sveitalubbans Earls 
sem rembist við að 
bæta fyrir misgjörðir 
sínar með æði mis-
jöfnum árangri. 

STÖÐ 2 KL. 20.40
My Name Is Earl

20 kr. af
hverjum pakka
Nicotinell hjálpar þér að hætta að reykja og 

styrkir Krabbameinsfélagið um 20 kr.
af hverri seldri pakkningu

Tvöfaldaðu möguleika þína til að hætta að reykja hvort sem þú kýst 
tyggjó, plástra eða mintur og þú styður gott málefni um leið.

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðlinum með lyfinu. 
Skammtar eru  einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr þeim. Því ber að kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Þeir sem 
hafa fengið ofnæmi fyrir nikótíni eða  öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega, eiga ekki að 

nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur  og konur með barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.
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„Stundum er það ABT-mjólk, en 
stundum læt ég það bíða þar 
til ég er komin í vinnuna og fæ 
mér þá bara kaffi. Það er ekki 
mjög hollt að sleppa morgun-
matnum en hollusta hefur 
aldrei verið mér mjög ofarlega 
í huga.“

Nanna Rögnvaldardóttir, ritstjóri og 
matargúrú.

LÁRÉTT
2. lampi 6. guð 8. eldsneyti 9. fornafn 
11. núna 12. fáni 14. grín 16. utan 17. 
rá 18. yfirgaf 20. belti 21. fullnægja.

LÓÐRÉTT
1. gryfja 3. kringum 4. áttfætla 5. 
traust 7. dávænn 10. þunnur vökvi 
13. loft 15. glyðra 16. upphrópun 19. 
holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lukt, 6. ra, 8. mór, 9. öll, 
11. nú, 12. flagg, 14. spaug, 16. út, 17. 
slá, 18. fór, 20. ól, 21. fróa. 

LÓÐRÉTT: 1. gröf, 3. um, 4. kónguló, 
5. trú, 7. allstór, 10. lap, 13. gas, 15. 
gála, 16. úff, 19. ró. 

Fátt hefur vakið jafn mikla 
athygli í auglýsingabransanum 
síðustu mánuði og auglýsingin 
frá Geymslur.com. Það er helst 
hið grípandi lag sem vekur athygli 
og fær fólk til að brosa. Tvíhöfði 
gerði grín að laginu á dögunum í 
Laugardagslögunum þegar Jón 
Gnarr þóttist vera höfundur aug-
lýsingarinnar. Það var reyndar 
Valgeir Guðjónsson sem samdi 
lagið.

„Þetta var alveg kostulegur 
skets hjá þeim,“ segir Valgeir, 
sem er himinlifandi með viðtök-
urnar. „Það er gaman að vita til 
þess að þessi litla fjölskylduiðn-
aðarauglýsing skuli hafa risið 
svona til hæstu metorða.“

Eigandi Geymslur.com er Hall-
grímur Tómas Ragnarsson, 
mágur Valgeirs, en Kári Schram, 
frændi Hallgríms, tók auglýsing-
una upp. „Við hlógum mikið að 
þessu þegar Hallgrímur bað mig 
um að gera lag því þetta er nátt-
úrlega einhver mest ósexí vara 
sem hægt er að láta sér detta í 
hug,“ segir Valgeir. „Það var lítill 
tími til stefnu. Ég settist niður og 
notaði svo það fyrsta sem mér 
datt í hug. Það hefur oftast reynst 
betur en að rembast eins og rjúp-
an við staurinn. Sem betur fer 
fannst Hallgrími lagið jafn fyndið 
og mér.“

Hin einfalda auglýsing sló strax 
í gegn. „Það var eins og við mann-
inn mælt að eftir nokkrar birting-
ar var allt orðið fullt í geymslun-
um í Garðabæ. Nú er verið að 
opna nýtt útibú úti á Granda svo 
auglýsingin var sett aftur af stað. 
Það er á góðri leið með að fyllast 
allt þar líka.“

Valgeir vann mikið við auglýs-
inga-lagagerð á árum áður fyrir 
stóra kúnna. Hann samdi til að 
mynda „Mjólk er góð“-stefið sem 
hann segir að hafi verið notað í 
áttatíu mismunandi auglýsingum. 
„Menn koma og fara í þessum 
bransa,“ segir Valgeir, „en þetta 

er skemmtileg vinna. Í dag er ég 
að vinna í allt öðrum heimi. Ég og 
konan mín höfum verið að þróa 
hugbúnað fyrir skólamarkaðinn 
sem miðar meðal annars að því að 
nemendur fái hærri einkunnir. 

Nemar þurfa líka að hvíla sig og 
því eru þarna inni nokkur slökun-
arstef eftir mig. Slökunartónlist 
er yfirleitt alveg hræðilega leið-
inleg, en ég reyni að fara nýjar 
leiðir.“ gunnarh@frettabladid.is

VALGEIR GUÐJÓNSSON: SLÆR Í GEGN MEÐ GEYMSLUR.COM-LAGINU

Fyndið lag selur ósexí vöru

GEYMSLUR! Valgeir Guðjónsson er höfundur Geymslu-lagsins vinsæla.

„Staðan er sú að ég er að athuga 
hvernig ég get komið til móts við 
hana og hennar aðstæður. Hún 
hefur verið í fæðingarorlofi, er 
með ungabarn heima og það er 
meira en segja það að fara frá því 
í 10 til 12 tíma vinnu á dag. Það er 
rosalegt álag eins og gefur að 
skilja,“ segir Þórhallur Gunnars-
son ritstjóri Kastljóss.

Frétt þess efnis að Jóhanna Vil-
hjálmsdóttir væri hætt í Kastljós-
inu vakti mikla athygli í gær. Faðir 
Jóhönnu er Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson borgarfulltrúi sem átt 
hefur undir högg að sækja og 
berst nú fyrir sínu pólitíska lífi. 
Meðal þess sem honum sem stjórn-
málamanni er legið á hálsi fyrir 
eru ummæli sem hann lét falla í 

Kastljósi, í samtali við Sigmar 
Guðmundsson, þess efnis að hann 
hefði borið umboð sitt undir borg-
arlögmann í hinu svokallaða REI 
máli. Borgarlögmaður neitaði að 
tjá sig um málið og kom síðar á 
daginn að það var fyrrverandi 
borgarlögmaður sem Vilhjálmur 
vísaði til. Menn hafa gert því 
skóna að Jóhanna hafi hætt í Kast-
ljósinu vegna þess að hún sé ósátt 
við framgöngu fjölmiðla, og þar 
með Kastljóssins, í tengslum við 
umfjöllun um vandræði Vilhjálms. 
Vísir greindi svo frá því, eftir 
samtal við Jóhönnu, að ekki sé 
búið að ganga frá neinu, og hún líti 
svo á að hún sé enn starfsmaður 
Kastljóss.

„Margir eru ósáttir við umfjöll-

un Kastljóss. En, við erum ekki að 
semja um hvort hún sé sátt við 
umfjöllun þáttarins eða ósátt. Þá 
værum við einfaldlega ekki að 
ræða saman,“ segir Þórhallur.

Hann segir að starf við frétta-
þáttinn Kastljós sé langt í frá fjöl-
skylduvænt. Þórhallur segist 
gjarnan vilja fá Jóhönnu aftur til 
starfa og verið sé að finna flöt á 
því hvort hægt sé að koma til móts 
við hennar aðstæður með hugsan-
lega breyttu vinnufyrirkomulagi. 
„Við erum öll góðir vinir innan 
þessa hóps og þar með talin 
Jóhanna.” - jbg

Jóhanna Vilhjálms hætt við að hætta

JÓHANNA OG PABBI Þórhallur Gunnars-
son leitar leiða til að Jóhanna Vilhjálms-
dóttir geti starfað áfram í Kastljósinu.

„Ég lenti fyrir öðru hjóli síðasta sumar, hruflaðist 
töluvert í andliti þannig að það þurfti að sauma í 
kringum augað tuttugu spor. Ég var nú reyndar bara 
heppinn að halda auganu,“ segir þingmaðurinn 
skeleggi Bjarni Harðarson sem þeysist um á mótor-
hjóli við hvert tækifæri.

Að sögn þingmannsins eru hjólin sem 
hann þeysist um á svokölluð Enduro-hjól 
eða fjallabifhjól. „Þau fara út um allt, 
upp á hálendi og ég veit ekki hvað og 
hvað. Við getum nokkurn veginn farið 
það sama og jeppar komast þótt við 
eigum kannski stundum í erfiðleikum 
með stórar jökulár. En við komumst samt 
glettilega leiða okkar,“ segir Bjarni sem að 
sjálfsögðu er á stærsta hjólinu í sínum hópi 
og það lék aldrei neinn vafi á því hvernig 
litur væri á hjólinu, grænn eins og litur fram-
sóknarflokksins. „Mitt er miklu þyngra 
og meira krassandi en að sama 
skapi er auðveldara að sitja það.“

Og þingmaðurinn er augljós-
lega ánægður með að vera 
kominn aftur á ferðina. „Já, það 
var mikill fögnuður að komast 
út í náttúruna,“ segir Bjarni 

sem óttast þó ekki að slasast aftur þrátt fyrir 
ófarir síðasta árs. „Oftast eru vegirnir þannig að 

fimmtíu til sjötíu kílómetra hraða þykir 
nokkuð mikið þannig að þetta er aldrei 

rosaleg ferð. Við erum heldur 
ekki mikið innan um aðra 
umferð heldur bara einir 
einhvers staðar úti í 
náttúrunni,“ bætir Bjarni 
við en segir það þó algjört 
lykilatriði að vera með 
hjálm og í réttu græjun-
um. -fgg

Bjarni á grænu framsóknarhjóli

ÞINGMAÐUR Á FERÐ Bjarni Harðarson, fyrir miðju, með 
græna hjólið sitt sem hann keyrir um náttúru Íslands.

Frétt blaðsins af sér-
kennilegri uppákomu í 
umhverfis- og samgöngu-
ráði í gær í tengslum 
við hvort varaformað-
ur ráðsins yrði Ásta 
Þorleifsdóttir eða 
Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir hefur 
vakið mikla furðu 
manna á meðal. 
Ekki síst þau 
ummæli Ástu, í 
tengslum við að 
F-listinn ætti að eiga 
tvo fulltrúa í ráðinu, 
að sjálfstæðismenn 
hafi talið Helgu Jóhannesdótt-
ur til F-listans af því hún er kona 
Ómars Ragnarssonar. „Krúttlegur 
misskilningur,” segir Ásta. En víst er 
að Helgu þykir fátt eitt krúttlegt við 
þessa neyðarlegu uppákomu. Hún 
gekk í Sjálfstæðisf lokkinn 18 ára 
gömul og hefur verið þar jafn lengi 
og Gamli góði Villi.

Nokkurt uppþot varð á 
fréttastofu Ríkisútvarps-
ins í gær og var Óðinn 
Jónsson fréttastjóri 
ókátur vegna fréttar 
blaðsins sem var undir 
fyrirsögninni „Stolin 
frétt af stolnu vöru-
merki”. Ómar Örn 
Ólafsson á Eyjunni 
birti frétt af sláandi líkindum milli 
merkja kínverska fyrirtækisins 
Sutor og merkis Símans. Korteri 
síðar birtu RÚV-arar á sinni síðu 
svipaða frétt. Og furðuðu sig á því 
að frétt þeirra fór sem eldur í sinu 
um netið án þess að heimilda væri 
getið. Ómari þótti þetta líka furðu 
sæta og dró þá ályktun að sín frétt 
hefði kveikt í RÚV-urum með að 

segja af málinu. En þeir 
hjá RÚV höfðu þá 
lengi verið að kanna 
málið og vissu ekki 
af frétt Ómars. Þeim 
líður nú eins Jóni sem 

ávallt var kallaður Jón 
þjófur – af því að 

frá honum var 
stolið. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

MISSTI NÆSTUM AUGAÐ
 Bjarni missti næstum augað eftir slys 
síðasta sumar en þá þurfti að sauma 

tuttugu spor í kringum það eftir að 
þingmaðurinn fékk mótorhjól yfir sig.
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BAKÞANKAR
Ólafs Sindra 
Ólafssonar

Það er táknrænn dagur í dag. 
Valentínusardagur er notaður 

til að minna hluta af þjóðinni á að 
hún eigi maka og hinn hlutann á að 
hún eigi engan. Elsta ritaða heim-
ildin um Valentínusardag er eftir 
sjálfan Chaucer. Hann skrifaði 
hjartnæmt ástarljóð vorið 1382 
nær yfirkominn af hamingju 
vegna ásta Ríkarðs II og konu 
hans Önnu af Bæheimi. Þau voru 
fjórtán ára. 

SAMBAND Ríkarðs og Önnu er 
stundum haft til marks um hina 
hreinu, sönnu ást. Þrátt fyrir að 
Anna væri af óskaplega fínu fólki 
var hún bláfátæk – í raun svo 
fátæk að fjölskyldan hafði ekki 
einu sinni efni á að greiða með 
henni. Að auki var hún ekkert sér-
staklega lagleg. Hjónabandið var 
farsælt að öllu leyti nema því að 
þau eignuðust engin börn. Anna 
var skapgóð en Ríkarður bráðlátur; 
Anna var miskunnsöm, Ríkarður 
hefnigjarn. Ást þeirra styrktist 
með árunum og tók á sig göfugri 
mynd með auknum þroska. Fram-
tíðin brosti sérlega björt við þeim 
þegar Anna varð drepsótt að bráð 
– þá 27 ára. 

RÍKARÐUR var óhuggandi. Í 
heilt ár neitaði hann að koma inn í 
nokkurt það herbergi sem Anna 
hefði svo mikið sem heimsótt. 
Hann lagði í rúst heilt óðalssetur 
sem geymdi of margar sárar 
minningar og byggði í staðinn 
grafhýsi fyrir sjálfan sig. Og hann 
fékk sér nýja eiginkonu. Sú var 
frönsk. Hún hét Ísabella. Hún var 
sex ára.

HIN nýja eiginkona reyndist kjör-
in. Þar sem hún var ekki nema rétt 
hálfnuð á vegferð sinni til blæð-
inga var ekki ætlast sérstaklega 
til mikils líkamlegs samneytis 
fyrst um sinn. Ríkarður fékk því 
nokkur ár til að syrgja fyrri konu 
sína áður en hann tók til við þá 
seinni. Hann dekraði Ísabellu litlu 
og heimsótti hana oft. Smám 
saman varð hin unga drottning 
yfir sig ástfangin af hinum nær 
þrítuga kóngi. 

EKKI varð Ísabellu og Ríkarði 
heldur barna auðið. Ástæðan var 
ekki síst sú að Ríkarður dó. Hin 
ellefu ára gamla ekkja ól sorg sína 
í örfá ár, allt þar til hún var gefin 
landa sínum, hertoganum af 
Orléans. Sá var handtekinn árið 
1415 og haldið föngnum í Lundún-
um, hvaðan hann sendi fyrsta Val-
entínusarkort skráðrar sögu yfir 
sundið til sinnar heittelskuðu. 
Kortið var hins vegar ekki til Ísa-
bellu – hún hafði látist af barns-
förum 6 árum áður – heldur til 
Bonne af Armagnac. Sem hrökk 
upp af áður en hertoganum var 
sleppt úr prísundinni.

Svona er ástin

Í dag er fimmtudagurinn 
14. febrúar, 45. dagur ársins.

9.28 13.42 17.56
9.22 13.27 17.33
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Garðskagaviti
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Húnaflói

Blöndulón

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nýtt langdrægt GSM kerfi

Að lokinni uppsetningu nýrra senda víða um land býður 
Vodafone upp á stærsta GSM þjónustusvæðið á Íslandi.
Þetta er  bylting fyrir fólk á landsbyggðinni, sjómenn og 
ferðamenn á fjölmörgum stöðum þar sem ekki hefur verið 
GSM samband til þessa.

Meðan við höldum uppbyggingunni áfram skiptir þú yfir til 
Vodafone, án þess að skipta um símanúmer, með einu 
símtali í 1414 – strax í dag.

Stærsta GSM
þjónustusvæðið


