
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

VIÐSKIPTI Íslenska krónan er orðin 
of lítil fyrir bankana. Þetta er 
meðal þess sem lesa má úr nýrri 
umfjöllun alþjóðlega matsfyrir-
tækisins Moody‘s, að sögn Ásgeirs 
Jónssonar, forstöðumanns grein-
ingardeildar Kaupþings. Umfjöll-
un Moody‘s snýr að Aaa lánshæf-
iseinkunn ríkissjóðs, sem er hæsta 
einkunn. Fyrirtækið segir blikur á 
lofti með þá stöðu. Lækki einkunn-
in verður dýrara fyrir ríkið að 
taka erlend lán. 

Umfjöllun Moody‘s er þó um 
margt jákvæð, bæði í garð bank-
anna og ríkisins. Joan Feldbaum-
Vidra, aðalhöfundur skýrslunnar, 
bendir þó á að hagkerfið hafi ekki 
farið varhluta af aðstæðum á 
alþjóðlegum fjármálamörkuðum. 
Áframhaldandi alþjóðlegur vöxtur 
bankakerfisins er sagður hafa leitt 
til þess að ófyrirséðar fjárhagsleg-

ar skuldbindingar ríkisins hafi 
vaxið upp fyrir æskileg mörk. 

Engu að síður segir Moody‘s lík-
legt að íslensk stjórnvöld geti 
mætt lausafjárbresti, varið inn-
stæðueigendur og forðast greiðslu-
þrengingar jafnvel við sérstak-
lega erfið skilyrði. Vöxtur erlendra 
skuldbindinga bankakerfisins 
gæti hins vegar þegar fram í 
sækir reynt á getu stjórnvalda til 
að takast á við kreppu. „Að minnsta 
kosti með hætti sem samræmdist 
gildandi Aaa-einkunnum,“ segir í 
umfjölluninni.

Þá kemur fram að auka mætti 
svigrúm stjórnvalda til að glíma 
við áhrif kreppu í framtíðinni með 
viðameiri reglusetningu um lausa-
fé banka eða með öðrum kerfis-
breytingum sem milduðu hlutverk 
stjórnvalda sem lánveitanda til 
þrautavara í erlendri mynt. „Að 

lokum myndi sérhver þróun í þá 
átt að drægi úr erlendri starfsemi 
bankanna eða að þeir flyttu höfuð-
stöðvar sínar úr landi draga úr 
fjármálalegri áhættu ríkisins,“ 
segir í niðurlagi. 

Ásgeir segir Moody‘s horfa til 
tvenns konar áhættu í rekstri 
bankanna, annars vegar lausafjár-
stöðu á hverjum tíma og hins 
vegar til kvaða um eiginfjárstöðu, 
en yrðu bankarnir fyrir miklum 

skakkaföllum þyrfti Seðlabankinn 
að hlaupa undir bagga. „Þeir líta 
hins vegar ekki til mögulegs upp-
gjörs fjármálafyrirtækja í evrum 
sem hefði í sjálfu sér að einhverju 
marki létt þessum þrýstingi af 
ríkinu. Það er ljóst að þetta mynt-
svæði er orðið of lítið fyrir bank-
ana.“

Í mati á áhrifum þess að einhver 
bankanna færi úr landi, segir 
Sturla Pálsson, framkvæmdastjóri 
alþjóða- og markaðssviðs Seðla-
bankans, Moody‘s einvörðungu 
líta til áhrifa þess á lánshæfismat 
ríkisins. „En þeir eru ekkert að 
velta fyrir sér öðrum afleiðingum 
á borð við að missa héðan öflug 
fyrirtæki með fjölda fólks í vinnu.  
Þeir eru bara að benda á hvað 
bankarnir eru stórir og hversu 
mikið af erlendu skuldunum er á 
þeirra bókum.“  - óká
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Ragnheiður Sóllilja Tindsdóttir er í þriðja bekk 
í Flataskóla, æfir djassballet og teiknar fígúrur 
með Davíð vini sínum.

Ég b j

djassballettinn og finnst gaman að dunda sér í
rólegheitum. „Mér finnst eiginlega sk
þegar ég er ein ð

Farið í splittstökk og   spígat og teygt upp á tá

Ragnheiður Sóllilja ásamt vinum sínum Davíð Laufdal Árnasyni og Klöru Hjartardóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SKÓGARJÓGARagnheiður Ýr Grétars-dóttir kennir jóga tvisvar í viku úti undir berum himni. Einu sinni í viku síðdegis í Elliðaár-dalnum og einu sinni í viku í Öskjuhlíðinni í hádeginu.
HEILSA 2

EKKI KOFFÍN
Samkvæmt nýrri rannsókn sem var gerð við Duke-há-skólann í Norður-Karólínu getur minni koffínneysla hjálpað sykursjúkum að hafa betri stjórn á blóðsykrinum. 

HEILSA 3

Fæst í Bónus og Inspired (Flugstöðinni)

Japanir hafa sushi
Við höfum bitafisk og harðfisk í hæsta gæðaflokki

Íslenskir karlmenn verða nú langlífastir!

Þeir eru bara að benda 
á hvað bankarnir eru 
stórir og hversu mikið af 

erlendu skuldunum er á þeirra 
bókum.

STURLA PÁLSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI ALÞJÓÐA- OG 
MARKAÐSSVIÐS SEÐLABANKANS

VEÐRIÐ Í DAG

RAGNHEIÐUR SÓLLILJA

Dansar við alls konar 
skemmtilega tónlist
heilsa

          Í MIÐJU BLAÐSINS

SKIPULAG & HÖNNUN

Tekið til í 
tölvuherberginu
Sérblað um skipulag og hönnun

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Vill komast á 
Ólympíuleika
Ragna Ingólfs-
dóttir var valin 
íþróttamaður 
Reykjavíkur.

TÍMAMÓT 16

bílablað
bílalands
FYLGIR BLAÐINU Í DAG 575 1230

Hefur þú 
auga fyrir 
góðri hönnun?

A3 Sportback

skipulag & hönnunÞRIÐJUDAGUR 29. JANÚAR 2008

Gæði á góðu verði

Grundarfjörður vinsæll
Um 120 myndir 

bárust kvikmynda-
hátíðinni Northern 
Wave sem haldin 
verður í Grundar-
firði í febrúar.

FÓLK 24

Í tísku að hlæja 
að náunganum
Sólmundur Hólm fór með sigur 
af hólmi í eftirhermukeppni Loga 
Bergmanns.

FÓLK 23

ÉL Í dag verða suðvestan 5-13 m/s. 
Bjart með köflum á Austurlandi, 
annars él. Hiti frá frostmarki vestan 
til niður í 10 stiga frost til landsins.
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Klárir í viðræður
Geir Sveinsson, Dagur 

Sigurðsson og Aron 
Kristjánsson eru allir til 

í að ræða við HSÍ 
um starf lands-
liðsþjálfara.

ÍÞRÓTTIR 26

Krónan of lítil fyrir bankana
Moody‘s segir blikur á lofti með lánshæfiseinkunn ríkisins. Með auknum vexti bankanna geti orðið erfiðara 
fyrir ríkið að styðja við þá. Lesa má úr umfjölluninni að myntsvæði krónunnar sé of lítið fyrir bankana.

SLYS „Ég slasaðist eiginlega ekk-
ert, fékk bara blóðnasir og svo 
brotnaði á mér kjafturinn eitt-
hvað smávegis,“ segir Steinar 
Norðfjörð, vörubílstjóri hjá 
Trukkaþjónustunni. Vöruflutn-
ingabíll sem hann ók lagðist á 
hliðina þegar verið var að losa 
hann á byggingasvæði við Núpa-
lind í Kópavogi klukkan rúmlega 
fimm í gær.

„Þetta er ekkert óalgengt. Bíl-
arnir fara oft á hliðina þegar 
verið er að sturta í halla, sérstak-

lega ef mölin er frosin,“ segir 
Steinar. „Þetta er í þriðja skipti 
sem ég lendi í þessu, síðast var 
það fyrir tuttugu árum. Það er 
ekki hægt að komast hjá þessu.“

Dælu- og slökkvibílar voru 
sendir á slysstað vegna olíu sem 
lak úr bílnum þegar hann valt. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Slökkviliði höfuðborgarsvæðis-
ins var þó engin hætta á ferðum. 
„Það fór nú bara glussi niður í 
jörðina sem kemur upp úr jörð-
inni annars staðar. Það þarf allt-

af að gera svo svakalegt mál úr 
öllu,“ segir Steinar.

Steinar segist þó aðspurður 
ekki ætla að mæta strax aftur til 
vinnu á morgun. „Bíllinn minn er 
óökufær í augnablikinu þannig 
að ég hef engan bíl til að fara á. 
Ég fer til tannlæknis í fyrramál-
ið til að gera mig eitthvað sætari 
en ég er, nógu ófríður er ég núna 
allur bólginn. Ég ætla rétt að 
vona að það takist svo maður 
verði fríðari fyrir konurnar.“

 - sþs

Steinar Norðfjörð vörubílstjóri velti bíl sínum við Núpalind í Kópavogi í gær:

Braut bara smávegis á mér kjaftinn

Á HLIÐ Vörubíll valt á hliðina við Núpalind í Kópavogi klukkan rúmlega fimm í gær. Ökumaður bílsins, Steinar Norðfjörð, var 
fluttur á slysadeild en slapp án alvarlegra meiðsla. Hann segir þetta í þriðja sinn sem vörubíll sinn veltur, síðast hafi það gerst 
fyrir tuttugu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LANDBÚNAÐUR Aldrei hefur verið 
sent meira sæði til bænda af 
Sauðfjársæðingastöð Vesturlands 
og gert var síðasta haust sam-
kvæmt nýjustu tölum yfir sæddar 
ær frá sæðingastöðinni. 

Lárus Birgisson, héraðsráðu-
nautur á Vesturlandi, segir 15.462 
ær hafa í ár verið sæddar með 
sæði hrútanna á sauðfjársæðinga-
stöðinni og sé það 539 ám fleiri en 
mest hefur verið. Langvinsælasta 
sæðið er úr hrútnum Rafti en úr 
honum var pantaður 3.331 
skammtur. Ekki fengu þó allir sem 
vildu. „Það náðist úr honum 2.421 
skammtur, sem er mjög gott, hann 
gefur gríðarlega mikið,“ segir 
Lárus um frammistöðu Rafts. 

Miðað við lýsinguna sem Raftur 
fær í Hrútaskránni er ekki að 
undra þótt hann sé vinsæll en þar 
er hann meðal annars sagður 
„samanrekinn holdahaus.“  - kdk 

Metár í sauðfjársæðingum:

Bændur girnast 
sæði Rafts
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VINNUMARKAÐUR Nokkur erindi 
hafa borist Persónuvernd, bæði 
frá einstaklingum og stéttar-
félögum, vegna fyrirtækja sem 

hafa verið 
fengin til að 
hafa eftirlit 
með og skrá 
veikindi 
starfsmanna í 
gagnagrunn. 
Erindin eru 
til meðferðar 
hjá Persónu-
vernd.  

Sigrún 
Jóhannes-
dóttir, for-

stjóri Persónuverndar, segir að 
veikindaskráning starfsmanna 
hjá fyrirtæki úti í bæ kunni að 
orka tvímælis en afgreiðsla 
kvartana fari fyrst og fremst 

eftir því hvort menn fari eftir 
gildandi lögum eða ekki. All-
skýrar reglur séu í lögum og 
kjarasamningum. 

„Úrskurðir og lyktir þessara 
mála munu ráðast af ákvæðum 
þeirra laga sem við höfum í dag 
en hvert stefnir í framtíðinni og 
hver þróunin verður er eitthvað 
sem þarf að taka víðari umræðu 
á. En ég geri ráð fyrir að úrskurð-
irnir hafi ákveðið vægi þegar 

menn fara að skoða þetta til 
framtíðar,“ segir hún. 

SFR stéttarfélag lítur veikinda-
skráningu verktakafyrirtækja 
alvarlegum augum og telur hana 
„aðför að persónuvernd einstakl-
inga“. SFR hafnar öllum tilburð-
um til að safna kerfisbundið per-
sónuupplýsingum í gagnagrunn 
einkafyrirtækja og mótmælir því 
að ríkisstofnanir semji um þessa 
þjónustu. SFR bendir á að samn-
ingarnir brjóti gegn kjarasamn-
ingum og séu vafasamir út frá 
persónuverndarsjónarmiðum. 

„Þessar upplýsingar geta síðan 
hæglega orðið að vöru á markaði 
og valdið einstaklingum ómæld-
um erfiðleikum í framtíðinni,“ 
segir á vef SFR. „Allar einhliða 
breytingar á því eru brot á kjara-
samningi.“ 
 - ghs

Ýsuhakk29% afsláttur

598 kr.
kg

Þriðjudagstilboð

SVEITARSTJÓRNIR „Kirkjubygging-
ar eru ekki verkefni sveitar-
félaga,“ segir fjármálaskrifstofa 
Reykjavíkurborgar í umsögn 
vegna beiðni kirkjubygginga-
sjóðs Reykjavíkur um aukin 
framlög úr borgarsjóði.

Stjórn kirkjubyggingasjóðs 
segir að miðað við þróun bygg-
ingarkostnaðar hafi framlag 
borgarinnar til sjóðsins ekki 
verið lægra í 23 ár. Áætlað er að 
framlagið verði 24 milljónir á 
þessu ári en kirkjubyggingasjóð-
ur óskar eftir að það verði hækk-
að í 30 milljónir. Bendir sjóðs-
stjórnin meðal annars á að fyrir 
rúmri hálfri öld hafi framlagið 
verið 37,5 milljónir króna að 
núvirði auk þess sem íbúar borg-
arinnar hafi þá verið nærri helm-
ingi færri.

Að sögn stjórnar kirkjubygg-
ingasjóðs bárust sjóðnum í fyrra 
tólf umsóknir um samtals 120 
milljóna króna styrki til fram-
kvæmda sem í heild áttu að kosta 
710 milljónir. Enn muni auka 
fjárþörfina að hafin sé bygging 
kirkju í Grafarholti.

Fjármálaskrifstofa borgarinn-
ar segir í umsögn til borgarráðs 
að þótt kirkjubyggingar séu ekki 
á verksviði sveitarfélaga hafi 
borgin engu að síður stutt kirkju-
byggingar um árabil. Auk þess 
að leggja kirkjubyggingasjóði til 
24 milljónir króna á þessu ári 
renni 12,4 milljónir úr borgar-
sjóði sérstaklega til Hallgríms-
kirkju. Að auki styðji borgin sér-
staklega við ýmsa aðra starfsemi 
kirkna, til dæmis með 3 milljóna 
króna framlagi til miðborgar-
prests þannig að samtals nemi 

styrkveitingar til þessarar starf-
semi tæpum 48 milljónum 
króna.

„Fjármálaskrifstofa styður 
ekki frekari hækkanir á fram-
lögum til kirkjubygginga enda 
hafa þau hækkað verulega á síð-
asta ári. Framlag til kirkjubygg-
ingasjóðs hefur ekki verið skert 
að neinu marki, þrátt fyrir við-

bót vegna viðgerða á turni Hall-
grímskirkju,“ segir í umsögn 
fjármálaskrifstofunnar.

Þá mælir fjármálaskrifstofan 
með því að borgin hætti að 
styrkja einstök kirkjubyggingar-
verkefni og láti framlagið allt 
beint til kirkjubyggingasjóðs 
sem meti forgangsröðun út frá 
faglegum forsendum. „Í þessu 
sambandi verður þó að líta á 
framlög vegna viðgerða á Hall-
grímskirkju sem skuldbindingu 
vegna fyrirheita fyrrverandi 
borgarstjóra í málinu,“ segir 
fjármálaskrifstofa og á þar við 
samkomulag sem gengið var frá 
í borgarstjóratíð Vilhjálms Þ. 
Vilhjálmssonar.

Borgarráð frestaði afgreiðslu 
málsins 17. janúar. 

 gar@frettabladid.is

Kirkjur fái ekki meiri 
peninga frá borginni
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar mælir gegn auknum framlögum úr borg-
arsjóði til kirkjubygginga. Kirkjubyggingasjóður segir framlagið ekki hafa verið 
lægra í 23 ár en fjármálaskrifstofan segir það hafa hækkað verulega frá í fyrra.

Málaflokkur Upphæð
Frístundakort 1.192.000
Kirkjubyggingasjóður 23.800.000
Miðborgarprestur 3.000.000
Hallgrímsk.turn 12.400.000
Ýmislegt 7.235.500
Samtals 47.627.500

Samantekt: Fjármálaskrifstofa Reykjavíkur.

FRAMLÖG BORGARSJÓÐS 
TIL KIRKNA

HALLGRÍMSKIRKJA Styrkur Reykjavíkurborgar til Hallgrímskirkju nemur nú um þriðj-
ungi allra fjárframlaga til kirkjubygginga. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

VINNUMARKAÐUR Lítið þokaðist á 
fundi Flóabandalagsins, Starfs-
greinasambandsins (SGS) og 
Samtaka atvinnulífsins (SA) hjá 

ríkissáttasemj-
ara í gær. Fund-
ur hefur verið 
boðaður aftur í 
dag. Kristján 
Gunnarsson, 
formaður SGS, 
segir að 
gærdagurinn 
hafi farið í 
„endalaust 
þjark um 
forsendu-
ákvæði“.

„Við komumst hvorki aftur á bak 
né áfram þannig að það er lítill 
árangur eftir þennan dag,“ sagði 
hann síðdegis í gær.

Starfsgreinasambandið hefur 
boðað til fundar í samninganefnd á 
morgun, þar á meðal er aðgerða-
hópur Starfsgreinasambandsins. 
Kristján segir að brátt fari að 
reyna verulega á þolinmæði fólks 
en ekki sé öll von úti enn. „Við 
ætlum að taka snúning á þessu í 
von um að þetta fari í betri 
farveg.“  - ghs

Formaður SGS:

Endalaust þjark 
um forsendur

KRISTJÁN 
GUNNARSSON

STJÓRNMÁL Bæjarráð Sandgerðis hvetur bæjarbúa sem 
hyggjast selja eða leigja frá sér fasteignir til að eiga 
ekki viðskipti við vélhjólaklúbbinn Fáfni og vinna 
þannig gegn því að hann geti haft aðsetur í bænum. 

Bókun þess efnis var nýverið samþykkt í bæjarráði 
í kjölfar fréttar á Vísi um að Fáfnismenn renndu hýru 
auga til Sandgerðis og hygðust koma sér upp klúbb-
húsi þar. Fáfnismenn hafa margsinnis komist í kast 
við lögin.

Óskar Gunnarsson, formaður bæjarráðs, segir ugg 
meðal bæjarbúa vegna tíðinda af fyrirætlun Fáfnis-
manna og jafnframt að margir hafi lýst ánægju með 
bókun bæjarráðsins. „Fólk er ánægt með að reynt sé 
að bregðast við, en það er svo sem fátt meira hægt að 
gera,“ segir Óskar og kveðst ekki vita til þess að 
Fáfnismenn hafi sýnt áhuga á tilteknu húsnæði í 
bænum. 

Í bókun bæjarráðs segir að ráðið telji rétt og 

eðlilegt að vara við hvers konar starfsemi sem getur 
haft neikvæð áhrif á byggðaþróun og uppbyggingu í 
samfélaginu enda leggi bærinn áherslu á góða 
samfélagslega þjónustu og heilbrigt umhverfi fyrir 
börn og unglinga.   - bþs

Bæjarráð Sandgerðis hvetur bæjarbúa til árvekni gagnvart óæskilegri starfsemi:

Sandgerðingar óttast Fáfni

ALÞINGI Tíu þingmenn úr öllum 
flokkum hafa lagt fram þings-
ályktunar-
tillögu þess 
efnis að 
þingfundum 
verði útvarp-
að. 

Sturlu 
Böðvarssyni 
þingforseta 
líst ágætlega á 
tillöguna og 
bendir raunar 
á að útvörpun 
þingfunda sé 
þegar til skoðunar á vegum 
skrifstofu þingsins. „Við erum 
að láta skoða þetta og meta 
kostnaðinn,“ segir Sturla. Öllum 
þingfundum er sjónvarpað um 
Breiðband Símans og Digital 
Ísland. Ríkissjónvarpið sendir út 
þingfundi þegar ekki er annað á 
dagskrá. Þá er hægt að fylgjast 
með fundunum á vef Alþingis. 

 - bþs

Þingmenn vilja í útvarpið:

Útvarp Alþingi 
þegar í skoðun 

STURLA 
BÖÐVARSSON

Reykur í Hvalasafninu
Rafmagnssnúra bræddi einangrun 
utan af sér og kveikti glóð í timbri í 
Hvalasafninu á Húsavík um klukkan 
tvö í gær. Slökkvilið náði fljótt tökum 
á eldinum. Minni háttar skemmdir 
urðu á loftklæðningu en engar á 
minjum safnsins.

HÚSAVÍK

Hitta vini í Äänekoski
Forseti bæjarstjórnar Hveragerðis 
og einn fulltrúi frá minnihlutanum í 
bæjarstjórn ætla að þiggja gott boð 
og fara um miðjan júní sem fulltrúar 
bæjarins á vinabæjamót í Äänekoski 
í Finnlandi.

HVERAGERÐI

Björgvin, er eitthvað fyrir 
Finna að finna á Íslandi? 

„Já, þeir munu örugglega finna sig.“ 

Björgvin Hilmarsson og Satu Rämö eru 
að leggja lokahönd á fyrstu ferðabókina 
um Ísland sem kemur út á finnsku. 

SLYS Tveir karlmenn voru fluttir 
á slysadeild eftir árekstur 
tveggja fólksbíla í Ármúla 
síðdegis í gær. Hvorugur er 
alvarlega slasaður. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
slökkviliði höfuðborgarsvæðis-
ins er annar ökumaðurinn 
grunaður um að hafa verið 
ölvaður. Hann er talinn hafa 
valdið árekstrinum.

Töluverð hálka var á götunni 
þegar slysið varð. Einn farþegi 
var ásamt ökumanni í öðrum 
bílnum, en hann slapp ómeiddur. 
Ökumaður hinnar bifreiðarinnar 
var einn á ferð. - sþs

Tveir fluttir á slysadeild:

Ölvaður ók á 
bíl við Ármúla

Nokkur erindi vegna veikindaskráar hafa borist Persónuvernd:

Skráin kann að orka tvímælis

ORKUMÁL Bjarni Ármannsson er 
hættur sem stjórnarformaður 
Reykjavík Energy Invest. Hann 
tilkynnti stjórnendum Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) um þessa 
ákvörðun sína í síðustu viku. 

„Ég get staðfest að Bjarni 
hefur óskað eftir lausn frá þessu 
starfi,“ segir Kjartan Magnússon, 
borgarfulltrúi og stjórnarformað-
ur OR. „Ég reikna með að við 
ákveðum á næstunni hver tekur 
við af honum.“ Aðspurður hverjir 
komi til greina sem eftirmenn 
Bjarna segist hann ekki vilja tjá 
sig um það.

Ekki náðist í Bjarna við vinnslu 
fréttarinnar. - sþs

Eftirmaður valinn á næstunni:

Bjarni Ármanns 
hættur hjá REI

SIGRÚN 
JÓHANNESDÓTTIR

FRÁ SANDGERÐI Óskar Gunn-
arsson segir marga uggandi yfir 
tíðindum um að Fáfnir ætli að 

hreiðra um sig í bænum.

Ég geri ráð fyrir að 
úrskurðirnir hafi 

ákveðið vægi þegar menn 
fara að skoða þetta til fram-
tíðar.
SIGRÚN JÓHANNESDÓTTIR 
FORSTJÓRI PERSÓNUVERNDAR

SPURNING DAGSINS



ER ÞESSI EINI AF 
HVERJUM NÍU 
SKYLDUR ÞÉR?
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SKIPULAGSMÁL „Við erum að benda 
á að þarna er í farvatninu mikið 
slys varðandi menningararf 
þjóðarinnar því við viljum meina 
að þetta séu þjóðminjar,“ segir 
Nikulás Úlfar Másson, formað-
ur húsafriðunarnefndar. 

Húsafriðunarnefnd ætlar að 
leggja til við menntamálaráð-
herra að tíu hús við Laugaveg 
verði friðuð. Að auki ætlar 
nefndin að leggja til að Berg-
staðastræti 1, sem nú hýsir 
skemmtistaðinn Kaffibarinn, 
verði friðað enda standi það á 
sömu lóð og Laugavegur 12. 
Nikulás segir það ósk eigenda 
húsanna að Bergstaðastræti 1 
verði líka friðað svo alls verði 
óskað eftir friðun ellefu húsa.

Snemma árs 2005 samþykktu 
húsafriðunarnefnd og þjóð-
minjavörður sameiginlega 
ályktun til Reykjavíkurborgar 
um að endurskoða heimildir til 
niðurrifs húsa við Laugaveginn. 
Var þá markmiðið að varðveita 
þau til framtíðar. „Þetta er svo 
ítrekað skömmu síðar en það 
heyrist aldrei neitt frá borginni 
og það er í raun örþrifaráð húsa-
friðunarnefndar að leggja til 
friðun,“ segir Nikulás.

Í lögum um húsafriðun er 
miðað við að leitað sé umsagnar 
húsafriðunarnefndar ef um er 
að ræða hús sem byggð eru fyrir 
árið 1918. Yngsta húsið sem hér 
um ræðir er byggt árið 1908 svo 
þau eru innan þeirra marka. 
„Það eru náttúrulega fleiri hús 
sem hafa gildi til varðveislu en 
þetta er það sem við viljum 
leggja áherslu á í augnablik-
inu.“

Verslunarrekstur er á jarð-
hæðum allra húsanna og þá 
oftast íbúðir eða skrifstofur á 
efri hæðum þeirra. „Flest þess-

ara húsa eiga sér sögu sem 
verslunarhús á Laugavegi og 
eru merkileg að því leytinu til.“

Samkvæmt núgildandi deili-
skipulagi má rífa húsin númer 
11, 21 og 29 en Nikulás segir 
þetta örþrifaráð húsafriðunar-
nefndar í því að viðhalda sam-
henginu í byggingasögu Reykja-
víkur. „Rannsóknir sýna, bæði 
vestan- og austanhafs að vernd-
un menningararfsins í söguleg-
um hlutum borga er góð fjár-
festing.“

Þá segir Nikulás að húsafrið-
unarnefnd líti fyrst og fremst til 
þess að húsin verði ekki rifin. 
„Svo verða bara að eiga sér stað 
viðræður seinna um það í hvaða 
mynd húsin verða svo varðveitt 
til framtíðar. En húsafriðunar-
nefnd ætlast yfirleitt til að hús 
séu færð nær sinni upprunalegu 
gerð.“   olav@frettabladid.is
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Njálsgata

1. 1882 Laugavegur 10. Veitingahúsið Asía
2. 1868 Laugavegur 11. Útivistarverslun
3. 1904 Laugavegur 12. Skarthúsið
4. 1903 Laugavegur 20b. Verslunin 1928 

og veitingastaðurinn Á næstu grösum
5. 1884 Laugavegur 21 Kaffi Hljómalind
6. 1906 Laugavegur 29. Verslunin Brynja

7. 1904 Laugavegur 30. 
Kaffihúsið Dillon og Verslunin Dogma

8. 1898 Laugavegur 41. Hárgreiðslustofan 
Soho og Verslunin Glamúr

9. 1908 Laugavegur 44. Verslunin Díza
10. 1908 Laugavegur 64. 

Handprjónasamband Íslands

MENNTUN Enn hefur ekki orðið af 
sameiningu Iðnskólans í Reykjavík 
og Fjöltækniskóla Íslands þrátt 
fyrir að stefnt hafi verið að samein-
ingu um síðustu áramót. Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir menntamála-
ráðherra sér fyrir sér að samein-
ingin nái fram að ganga fyrir haust-
ið.

„Þetta er engin smá sameining, 
Iðnskólinn í Reykjavík er stærsti 
framhaldsskóli landsins svo þetta 
verður ekki hrist fram úr erminni,“ 
segir Þorgerður Katrín.

„Minn vilji stendur til þess að við 
sameinum þessa skóla. Ég tel þetta 
vera mjög fýsilegan kost til að efla 
iðn- og starfsnám að sameina þessa 
skóla, en það er að mörgu að hyggja 

þegar það er 
gert,“ segir Þor-
gerður Katrín.

„Mér finnst 
ekki óraunhæft að 
miða við það að á 
nýju skólaári í 
haust stöndum við 
frammi fyrir sam-
einuðum skóla.“

Ýmis tæknileg 
atriði hafa tafið 

afgreiðslu málsins hjá mennta-
málaráðuneytinu. Þar á meðal eru 
húsnæðismálin, en til hefur staðið 
að fara í uppbyggingu á húsnæði 
Iðnskólans í Reykjavík samkvæmt 
samkomulagi við Reykjavíkur-
borg.

„Ef þessir skólar verða samein-
aðir, og þetta verður einkaskóli, þá 
er ekki sjálfgefið að ríkið byggi 
með borginni,“ segir Þorgerður 
Katrín. - bj

Menntamálaráðherra um Iðnskólann í Reykjavík og Fjöltækniskóla Íslands:

Vill sameiningu fyrir haustið

SAMEINING Iðnskólinn í Reykjavík er 
stærsti framhaldsskóli landsins og því að 
mörgu að hyggja áður en hann verður 
sameinaður Fjöltækniskóla Íslands, segir 
menntamálaráðherra.

ÞORGERÐUR 
KATRÍN 
GUNNARSDÓTTIR

DÓMSMÁL Gefin hefur verið út 
ákæra á karlmann á fertugsaldri 
og rétt rúmlega tvítuga konu 
fyrir að fara rænandi og ruplandi 
um verslanir, íbúðarhúsnæði og 
bensínstöðvar. Að auki hafa þau 
ekið undir áhrifum fíkniefna. 
Andvirði þýfisins sem þau höfðu 
stolið nemur nær 300 þúsund 
krónum.

Samkvæmt ákærunni hefur 
parið framið samtals 23 brot á 
síðasta ári. Einkum var um að 
ræða þjófnað á matvöru og 
gosdrykkjum úr verslunum, en 
einnig innbrot í íbúðarhús þar 
sem stolið var munum fyrir á 
annað hundruð þúsund krónur.

 - jss

Þjófapar ákært:

Rændu bensín-
stöðvar og búðir

Girnileg nýjung með 2 í pakka.
Fæst í næstu verslun.

Meistara-
 flokkssúpur

Masterklass

Nýjung

TAÍLAND, AP Taílenska þingið kaus 
í gær herskáan bandamann 
Thaksins Shinawatra, fyrrverandi 
forseta, sem forsætisráðherra. Er 
kosningu hans ætlað að binda 
enda á pólitískan óróa sem verið 
hefur í Taílandi frá því Thaksin 
var steypt af stóli árið 2006.

Nýkjörinn forsætisráðherra, 
Samak Sundaravej, er leiðtogi sex 
flokka bandalags sem fundar á 
miðvikudag til að ræða stjórnar-
myndun.

Sundaravej hefur heitið því að 
vernda Thaksin snúi hann úr 
sjálfskipaðri útlegð til Taílands 
þar sem spillingarákærur bíða 
hans. Bandamenn Thaksins fara 
með völdin í þinginu.  - sdg

Herskár bandamaður Thaksins:

Nýr forsætis-
ráðherra kosinn

SAMAK SUNDARAVEJ FORSÆTISRÁÐ-
HERRA TAÍLANDS Umdeildur stjórn-
málamaður sem sætir rannsókn vegna 
spillingarmála. NORDICPHOTOS/AFP

Líkamsárás á Eyrarbakka
Karlmaður varð fyrir líkamsárás á 
heimili sínu á Eyrarbakka seint á 
aðfaranótt sunnudagsins. Var hann 
með áverka í andliti og var grunur um 
brot í augnbotni. Var maðurinn fluttur 
með sjúkrabifreið á heilsugæslustöð-
ina á Selfossi til aðhlynningar. Málið 
er í rannsókn.

Ölvunarakstur á Ísafirði
Lögreglan á Ísafirði tók tvo öku-
menn fyrir meintan ölvunarakstur 
um helgina. Var annar þeirra aðeins 
sextán ára gamall og því réttindalaus 
auk þess sem hann hafði tekið bílinn 
ófrjálsri hendi.

LÖGREGLUFRÉTTIR
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Vilja friðun ellefu húsa
Húsafriðunarnefnd ætlar að leggja til við menntamálaráðherra að tíu hús við Laugaveg og eitt hús við 
Bergstaðastræti verði friðuð. Formaður nefndarinnar segir þetta örþrifaráð. Reykjavíkurborg bregðist ekki 
við sameiginlegum ályktunum nefndarinnar og þjóðminjavarðar. Tillagan verði send næstu daga.

HÚSIN VIÐ LAUGAVEG OG BERGSTAÐASTRÆTI Húsin fjögur hér að ofan eru meðal 
þeirra húsa sem húsafriðunarnefnd vill friða.  FRÉTTABLÐIÐ/VALLI

GENGIÐ 28.01.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

125,9478
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 64,97 65,29

 128,7 129,32

 95,51 96,05

 12,814 12,888

 11,828 11,898

 10,065 10,123

 0,6098 0,6134

 103,03 103,65

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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VINNUMARKAÐUR „Ég tel að það sé 
orðin fyllsta ástæða til að tala um 
þessar uppsagnir,“ segir Gísli S. 
Einarsson, bæjarstjóri Akraness. 

Forsvarsmenn þeirra sveitar-
félaga sem þolað hafa uppsagnir 
hjá sjávarútvegsfyrirtækjum ættu 
að funda á næstunni til að ræða 
næstu skref, segir Gísli. Hann hefur 
þegar rætt við Samband íslenskra 
sveitarfélaga um að koma á slíkum 
fundi.

„Það hlýtur að vera krafa sjávar-
útvegsbyggða að tekið verði heild-
stætt á þessu á landsvísu. Sveitar-

stjórnir 
viðkomandi 
sveitarfélaga 
eiga að koma 
saman og gera 
mjög alvarlegar 
kröfur á ríkis-
valdið að taka í 
taumana,“ segir 
Gísli.

Hann segir að 
samkvæmt 

sínum upplýsingum hafi um 540 
starfsmönnum í fiskvinnslu verið 
sagt upp í tengslum við niðurskurð-
inn.

„Það er mikið meira en þriðjungs 
niðurskurður í þorskheimildum 
gefur tilefni til. Það virðist vera 
einhver bylgja hagræðingar í gangi, 
sem getur ekki þýtt annað en að 
mikið meira sé flutt úr landi af 
óunnum fiski,“ segir Gísli.

Bæjarstjórn Akraness fundaði í 
gærkvöldi ásamt forstjóra HB 
Granda, þingmönnum Norðvestur-
kjördæmis og formanni Verkalýðs-
félags Akraness. Á fundinum var 
rætt um þau áform stjórnar HB 
Granda um að segja upp öllum 

starfsmönnum landvinnslufyrir-
tækisins á Akranesi. HB Grandi 
hyggst ekki draga uppsagnirnar til 
baka.

Sveitarfélagið mun leggjast eins 
þungt á árar og mögulegt er til að 
halda vinnslu fyrirtækisins á Akra-
nesi, þó það hafi auðvitað ekki 
boð vald, segir Gísli. 

„Ef það er eitthvað sem við getum 
liðkað fyrir fyrirtækinu erum við 

tilbúnir að ræða það við þá,“ segir 
Gísli.

„Í okkar tilviki er málið mjög ein-
falt,“ segir Eggert Benedikt Guð-
mundsson, forstjóri HB Granda. 
Skerðing á þorskveiðiheimildum 
hafi verið svipuð og það magn sem 
farið hafi til fiskvinnslu á Akranesi, 
og þar hafi verið eini raunhæfi 
möguleikinn til að taka á móti skerð-
ingunni. brjann@frettabladid.is

Bæjarstjórinn vill að 
ríkið taki í taumana
Bæjarstjóri Akraness vill fund með fulltrúum annarra sjávarbyggða vegna upp-
sagna hjá sjávarútvegsfyrirtækjum. Segir uppsagnir miklu meiri en niðurskurð-
ur á kvóta gefi tilefni til. Ekkert annað kom til greina segir forstjóri HB Granda.

UPPSAGNIR Stefnt er að því að segja upp öllu starfsfólki HB Granda á Akranesi, en 
endurráða um þriðjung. Vinna gekk samt sinn vanagang í fiskvinnslunni á Akranesi í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR KRISTÓFERSSON

Verkalýðsfélag Akraness sakaði á 
sunnudag HB Granda um að fara 
ekki að lögum um hópuppsagnir. Því 
hafnar Eggert Benedikt Guðmunds-
son, forstjóri HB Granda.

Hann segir að ekki sé gerð krafa 
um það í lögum að samráðsferli 
vegna hópuppsagna sé um 30 
dagar. Krafan sé að uppsagnarfrestur 
renni ekki út fyrr en 30 dögum eftir 

að samráðsferlið hefjist. 
Þegar komi að upplýsingagjöf 

vegna hópuppsagnar sé alltaf mats-
atriði hversu langt eigi að ganga. 
Ákveðnar fjárhags- og rekstrarlegar 
upplýsingar hafi til að mynda ekki átt 
erindi inn í þær umræður, enda við-
kvæmar upplýsingar í fyrirtæki sem 
skráð sé á markað. Mat félagsins sé 
að lagaskilyrði hafi verið uppfyllt.

HAFNAR ÁSÖKUNUM UM LÖGBROT

EGGERT BENEDIKT 
GUÐMUNDSSON

TÉKKLAND, AP Jan Svejnar, sem 
hefur boðið sig fram til forseta 
Tékklands, ætlar að afsala sér 
bandarískum ríkisborgararétti 
sínum verði hann kjörinn í 
embættið.

Svejnar, sem er prófessor í 
hagfræði, fæddist í Tékkóslóvakíu 
en flúði landið þegar hann var 
sautján ára vegna kommúnista-
stjórnarinnar sem þá ríkti. Hann 
fékk bandarískan ríkisborgararétt 
árið 1981. Tuttugu árum síðar fékk 
hann síðan tékkneskan ríkisborg-
ararétt. Núverandi forseti 
Tékklands, Vaclav Klaus, verður 
andstæðingur Svejnars í kosning-
unum sem fara fram 8. febrúar.  - fb

Tékkneskur frambjóðandi:

Afsalar sér 
borgararétti

STJÓRNMÁL Það er fagnaðarefni að 
Tjarnarkvartettinn svokallaði skuli 
sýna órofa samstöðu gagnvart þeim 
sundurlausa hópi sem nú hefur 
tekið við stjórnartaumunum í 
ráðhúsinu, segir í ályktun félags-
fundar Vinstri grænna í Reykjavík.

Fundurinn fagnar því jafnframt 
að búið sé að tryggja varðveislu 
húsanna við Laugaveg 4 og 6, og að 
götumynd þess hluta Laugavegar 
verði varðveitt. 

Málefni þeirra bygginga hafi þó 
verið í ákveðnum farvegi, sem án 
vafa hefði leitt til varðveislu þeirra 
með hagkvæmari hætti en flaustur 
nýs meirihluta hafi leitt til, segir í 
ályktuninni.  - bj

Félagsfundur VG í Reykjavík:

Fagna samstöðu 
kvartettsins

Útafakstur í Svartárdal
Fólksbíll fór út af veginum í Svartár-
dal um klukkan ellefu í gærmorgun. 
Nokkur hálka var á svæðinu en að 
sögn lögreglu er vegurinn þannig að 
vegfarendur þurfa að fara varlega. 
Engin slys urðu á fólki.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Bíll út af í Dölunum
Fólksbíll fór út af veginum við Fells-
enda í Dölum í gærmorgun. Nokkrar 
skemmdir urðu á bílnum en slysið 
mátti rekja til mikillar hálku á svæð-
inu. Engin slys urðu á fólki.

NOREGUR, AP Tuttugu og fjórir norskir djúpsjávar-
kafarar hafa kært norsk stjórnvöld fyrir mann-
réttindabrot. Kafararnir biðu allir varanlegt tjón á 
heilsu sinni þegar þeir unnu að smíði fyrstu 
norsku olíuborpallanna í Norðursjó á áttunda og 
níunda áratug 20. aldar.

Kafararnir segja stjórnvöld hafa gerst brotleg 
við Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
þegar þau sendu þá til vinnu á hættulega miklu 
hafdýpi. Stjórnin hafi annaðhvort vitað eða átt að 
vita hvaða hættur það hefði í för með sér fyrir 
kafarana.

Þetta er í annað skipti sem reynt er á lagalega 
ábyrgð ríkisstjórnarinnar vegna kafaranna í 
borgardómi Óslóar, þar sem málið verður tekið 
fyrir. Í ágúst í fyrra dæmdi dómstóllinn þremur 
köfurum sem samsvarar 350 milljónum íslenskra  
króna í bætur í sambærilegu máli. - gb

Tuttugu og fjórir norskir djúpsjávarkafarar kæra stjórn Noregs:

Sökuð um mannréttindabrot

NORSKUR OLÍUBORPALLUR Kafararnir 24 voru látnir vinna á 
hættulega miklu dýpi.  NORDICPHOTOS/AFP

PAKISTAN, AP Tugir nemenda og 
kennarar voru teknir í gíslingu af 
sex vopnuðum mönnum í 
norðvesturhluta Pakistans í gær. 
Gíslunum var öllum sleppt eftir 
fimm tíma umsátur öryggissveita 
við skólann.

Atburðarásin hófst með því að 
sjö menn rændu heilbrigðisráðu-
naut nágrannaumdæmis ásamt 
tveimur ættingjum hans. Eftir 
það hófst eltingaleikur og 
skotbardagi við lögreglu og 
réðust mennirnir síðan inn í 
skólann. Einn var skotinn af 
lögreglu.

Gegn því að sleppa gíslunum 
fengu mennirnir að fara frjálsir 
ferða sinna.  - sdg

Misheppnuð mannránstilraun:

Eltingaleik lauk 
með gíslatöku

TIL BJARGAR Lögreglan mætti á bryn-
vörðum bílum að skólanum þar sem 
gíslarnir voru í haldi vopnaðra manna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MÖNNUN Ástandið í starfsmanna-
málum hjá Svæðisskrifstofu mál-
efna fatlaðra í Reykjanesi hefur 
verið að batna síðustu vikurnar. Í 
dag vantar fólk í 22,5 stöðugildi, 
eða um 7,5 prósent, en þegar 
ástandið var hvað verst á síðasta 
ári vantaði fólk í þrjátíu stöðu-
gildi. Fjöldi starfsmanna Svæðis-
skrifstofunnar er um 400, þar af 
eru erlendir starfsmenn tæplega 
fjörutíu, en stöðugildin eru 280 
talsins. 

Sigríður Kristjánsdóttir fram-
kvæmdastjóri segir að erfiðlega 
hafi gengið að manna starfsstöðv-
arnar til langs tíma en staðan hafi 
nú verið betri en um nokkuð langt 
skeið. Níu umsóknir hafi borist í 
síðustu viku og ástandið hafi ekki 
verið jafn gott í rúmt ár. Hagur 
Svæðisskrifstofunnar hafi verið 
að vænkast í janúar. 

„Við vonum bara að þetta sé 
forsmekkurinn að því sem koma 
skal en auðvitað megum við ekki 
hrósa happi of snemma. Árið 
2007 var okkur gríðarlega erfitt,“ 
segir hún. „Við höfum verið að fá 
talsvert af umsóknum en það fólk 
hefur ekki allt skilað sér í vinnu 
til okkar.“

Jón Heiðar Ríkharðsson, fram-
kvæmdastjóri Svæðisskrifstofu 
málefna fatlaðra í Reykjavík, 
segir að ástandið hafi heldur 
batnað síðustu vikurnar. „Staðan 
er ekki orðin góð og ekki komin í 
besta horf eins og var síðasta vor 
en það stendur ýmislegt til bóta. 
Við höfum séð breytingar frá 
viku til viku eftir áramótin eftir 
ládeyðuna í ráðningum kringum 
jólin og fyrstu vikuna í janúar.“  
 - ghs

Fólk vantar enn hjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjanesi:

Vantar enn tugi starfsmanna

VONANDI FORSMEKKURINN „Við vonum 
bara að þetta sé forsmekkurinn að því 
sem koma skal,“ segir Sigríður Kristjáns-
son framkvæmdastjóri.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á Ísland að segja sig úr Atlants-
hafsbandalaginu (NATO)?
Já 31%
Nei 69%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Gekk Spaugstofan of langt 
í umfjöllun sinni um Ólaf F. 
Magnússon borgarstjóra á 
laugardag?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN
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www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 9 betri notaða bíla á sérkjörum

Ford Focus W/G Ambiente
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.02 Ekinn: 120.000 km
Verð: 830.000 kr. Skr.nr. RT-299
Tilboð: 650.000 kr.

SÉRTILBOÐ: 650.000 kr.

Suzuki Grand Vitara
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 04.02 Ekinn: 55.000 km
Verð: 1.190.000 kr. Skr.nr. PV-872
Tilboð: 990.000 kr.

SÉRTILBOÐ: 990.000 kr.

Nissan Patrol Elegance
3000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 41.000 km
Verð: 4.090.000 kr. Skr.nr. BG-306
Tilboð: 3.850.000 kr.

SÉRTILBOÐ: 3.850.000 kr.

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR 
ERU EINFALDLEGA
Á BETRA VERÐI EN AÐRIR

Subaru Forester W/G CS 4WD
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 07.06 Ekinn: 25.000 km
Verð: 2.460.000 kr. Skr.nr. LI-066
Tilboð: 2.190.000 kr.

Volvo S60 Turbo 
17" felgur, Xenon ljós, leður, bakkskynjarar o.fl.
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 10.04 Ekinn: 45.000 km
Verð: 2.890.000 kr. Skr.nr. UL-090
Tilboð: 2.550.000 kr.

MMC Outlander 
2000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 02.06 Ekinn: 22.000 km
Verð: 2.050.000 kr. Skr.nr. OZ-315
Tilboð: 1.690.000 kr.

SÉRTILBOÐ: 2.190.000 kr. SÉRTILBOÐ: 2.550.000 kr. SÉRTILBOÐ: 1.690.000.kr.

Hyundai Santa Fe 
Sóllúga, leður, filmur, dráttarbeisli 
2000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 01.06 Ekinn: 30.000 km
Verð: 3.190.000 kr. Skr.nr. KS-937
Tilboð: 2.890.000 kr.

Ford Focus
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 130.000 km 
Verð: 660.000 kr. Skr.nr. VX-897
Tilboð: 390.000 kr.

SÉRTILBOÐ: 390.000.kr. SÉRTILBOÐ: 2.890.000 kr.

MMC Outlander
Leður, lúga, dráttarbeisli
2000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.03 Ekinn: 83.000 km
Verð: 1.500.000 kr. Skr.nr. KJ-929
Tilboð: 1.390.000 kr.

SÉRTILBOÐ: 1.390.000 kr.
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SVÍÐJÓÐ, AP  Sænski læknaneminn 
Karl Svensson, sem árið 1999 var 
dæmdur fyrir morð sem tengdist 
starfsemi nýnasista, hefur verið 
rekinn úr læknaskóla í Svíþjóð.

Karolinska-stofnunin, sem er 
þekkt fyrir að veita Nóbelsverð-
launin í læknisfræði, endurkallaði 
námsleyfið fyrir skömmu eftir að 
hafa fengið ábendingar um myrka 
fortíð Svenssons. Hann fékk 
inngöngu í skólann nú í haust. 
Vegna málsins hafa verið uppi 
miklar umæður í Svíþjóð um hvort 
dæmdur morðingi geti orðið 
læknir eftir að hafa greitt skuld 
sína við samfélagið með fangelsis-
vist sinni.  - fb 

Sænskur læknanemi:

Rekinn úr skóla 
vegna morðs

LEIKSKÓLAR Mannekla er örlítið 
minni nú en hún var í haust á leik-
skólum Hafnarfjarðarbæjar. 
Starfsmenn vantar nú í 25 stöðu-
gildi en vantaði í 35 stöðugildi 
þegar verst lét í haust. Á einum 
leikskóla eru fjórir starfsmenn að 
hætta á næstu tveimur mánuðum 
og fyrirsjáanlegt að það geti rask-
að starfseminni ef ekki fæst fólk í 
staðinn.

„Mannahaldið hefur í heildina 
skánað frá því síðasta talning var 
gerð,“ segir Magnús Baldursson, 
fræðslustjóri í Hafnarfirði. „Við 
gerðum talningu í haust þegar 
vantaði um 35 starfsmenn í eitt-
hvað færri stöðugildi. Þetta hefur 

breyst þannig að nú vantar um 25 í 
heildina í bænum. Það er svolítið 
misjafnt eftir skólum. Ég kalla 
þetta svipað ástand, þegar vantar 
fólk þá er það alltaf slæmt.“

Ekki hefur komið til þess enn þá 
að börn verði send heim í Hafnar-
firði. Stærsti leikskóli landsins, 
Stekkjarás, er þó á gráa svæðinu, 
þar eru fjórir starfsmenn að hætta 
á næstu tveimur mánuðum og segir 
Magnús að reynt sé að leysa það í 
samstarfi við foreldraráðið. „Við 
erum bjartsýn á að það takist að 
leysa það mál.“

Í Hafnarfirði eru sjötíu laus leik-
skólapláss vegna manneklu. Það er 
um 4,5 prósenta nýting því að leik-
skólarnir geta tekið um 1.600 börn 
fullnýttir. Manneklan er miðuð við 
að halda núverandi starfsemi, ef 
skólarnir væru fullnýttir myndi 
vanta fleira fólk.  - ghs

Mannekla á leikskólunum í Hafnarfirði er örlítið minni nú en í haust:

Vantar fólk í 25 stöðugildi

FJÓRIR SAGT UPP Á stærsta leikskóla 
landsins, Stekkjarási í Hafnarfirði, hafa 
fjórir sagt upp og getur þurft að skerða 
þjónustuna ef ekki fæst fólk í staðinn.

VIÐSKIPTI Stjórn SPRON upplýsir 
ekki hvort aðrir stjórnarmenn en 
Gunnar Þór Gíslason hafi selt 
stofnfjárbréf sín inn á markað 
með óskráð bréf í SPRON áður en 
félagið var skráð á markað 23. 
október í fyrra. Einnig upplýsir 
stjórnin ekki hversu mikið stjórn-
armenn seldu og hvers vegna. 
Blaðamaður sendi stjórn SPRON 
spurningar í framhaldi af ásökun-
um sem komu fram fyrir dómi 
um að stjórnarmenn hefðu selt 
bréf sín á grundvelli innherja-
upplýsinga. 

Í svari stjórnar SPRON er því 
alfarið neitað að reglur eða lög 
hafi verið brotin. Reglur um við-
skipti með stofnfjárbréf eru sagð-

ar hafa tekið mið af almennum 
reglum um viðskipti með skráð 
bréf, með þeirri undantekningu 
að „SPRON var ekki heimilt að 
birta opinberlega upplýsingar um 
viðskipti stjórnarmanna þar sem 
það var talið geta valdið ruglingi 
við hlutabréfamarkaðinn“.  

Í málflutningi í ágreiningsmáli 
Saga Capital fjárfestingarbanka 
og Insolidum ehf. hélt Jóhannes 
Karl Sveinsson, lögmaður Insol-
idum sem Dögg Pálsdóttir vara-
þingmaður Sjálfstæðisflokksins á 
ásamt syni sínum, því fram að 
Gunnar Þór Gíslason hefði selt 
stofnfjárbréf sín til Saga Capital 
nokkru áður en félagið var skráð 
á markað. Hélt Jóhannes Karl því 

fram að Gunnar Þór hefði selt 
bréfin „í gegnum banka sinn“, 
Saga Capital, en Sundagarðar hf. 
sem Gunnar Þór stýrir á um ell-
efu prósenta hlut í Saga Capital. 

Var því haldið fram að Gunnar 
Þór hefði selt bréfin þar sem hann 
hefði undir höndum upplýsingar 
um verðmat á SPRON sem sýndu 
að verðlagning á stofnfjárbréfun-
um væri talsvert hærri en sem 
næmi raunverði, samkvæmt 
verðmati Capacent. Gunnar Þór 
neitaði þessu alfarið í viðtali við 
Fréttablaðið. Sagðist hann hafa 
selt bréf í takt við lög og reglur, 
en regluvörður SPRON gaf heim-
ild fyrir því verklagi sem beitt 
var við söluna. Það byggði að öllu 

leyti á markaðsreglum, að sögn 
Gunnars Þórs.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins gætir nokkurrar ólgu 
meðal ýmissa smærri og stærri 
fjárfesta sem tóku lán fyrir kaup-
um á stofnfjárbréfum í SPRON 
áður en félagið var skráð á mark-
að. Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu gengu stofnfjárbréf 
kaupum og sölum á genginu 24 til 
30 en gengið á SPRON hefur lækk-
að gríðarlega síðan það var skráð 
á markað. Lokagengi á bréfum í 
SPRON fyrsta daginn í Kauphöll-
inni var 18,7 en gengi bréfa nú er 
6,4. Margir hafa því tapað miklum 
fjármunum vegna kaupa á stofn-
fjárbréfum. magnush@frettabladid.is  

Upplýsingar valda ruglingi
Samkvæmt reglum um viðskipti með stofnfjárbréf í SPRON var ekki heimilt að birta opinberlega upplýs-
ingar um viðskipti stjórnarmanna. Það var „talið geta valdið ruglingi“, að því er segir í svari stjórnar.

Spurningar blaðamanns
1. Seldu einhverjir aðrir stjórnar-

menn en Gunnar Þór Gíslason 
stofnfjárbréf í SPRON, áður en 
félagið var skráð á markað?

2. Ef já, þá hverjir, fyrir hversu mikið 
og hvers vegna?

3. Höfðu stjórnarmenn einhverjar 
aðrar upplýsingar í höndunum 
um rekstur SPRON heldur en 
almenningur á þeim tíma sem 
stofnfjárbréf voru seld? 

4. Ef já, þá hverjar?
5. Ef nei, þá þetta: Er það ekki mat 

stjórnarmanna, að þeir hafi ávallt 
betri innsýn og meiri upplýsingar 
um rekstur SPRON heldur en 
almenningur? Ef nei, þá er óskað 
eftir rökum fyrir því svari.

Svar stjórnar SPRON
Auðvitað er það svo að á hverjum 
tíma hafa stjórnarmenn betri yfirsýn 
yfir rekstur þeirra fyrirtækja sem þeir 
stjórna en almenningur.  Það verður 
hins vegar að gera greinarmun á 
slíkum almennum upplýsingum 
annars vegar og innherjaupplýs-
ingum (upplýsingar sem hafa áhrif 
á verðmat (e. price sensitive infor-
mation))  hins vegar eins og gert 

er í lögum um innherjaviðskipti. Ef 
ekki væri gerður slíkur greinarmunur 
gætu stjórnarmenn aldrei átt við-
skipti með bréf í þeim félögum sem 
þeir eiga í. Sérstök lög og reglur eru 
því sett um viðskipti innherja sem 
regluvörður og Fjármálaeftirlitið 
hafa eftirlit með.  

Um viðskipti með stofnfjárbréf 
stjórnarmanna og starfsmanna í 
SPRON giltu ákveðnar reglur sem 
tóku mið af þeim meginreglum 
sem gilda um innherjaviðskipti hjá 
skráðum félögum á markaði með 
þeirri undantekningu þó að SPRON 
var ekki heimilt að birta opinberlega 
upplýsingar um viðskipti stjórnar-
manna þar sem það var talið geta 
valdið ruglingi við hlutabréfamark-
aðinn. Stjórnarmenn höfðu engin 
viðskipti með bréf SPRON á meðan 
innherjaupplýsingar lágu fyrir. Öll 
viðskipti hvort sem um kaup eða 
sölu var að ræða lutu ofangreindum 
reglum og hafði regluvörður félags-
ins eftirlit með að þeim væri fylgt.

Stjórn SPRON
Hildur Petersen, Ari Bergmann 
Einarsson, Ásgeir Baldurs, Erlendur 
Hjaltason, Gunnar Þór Gíslason.

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

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

Skiptu yfir í boðgreiðslur

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

www.or.is

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

Er þetta 
ekki orðið 
ágætt?

SPRON Samkvæmt reglum um viðskipti með stofnfjárbréf SPRON var ekki heimilt að 
birta opinberlega upplýsingar um viðskipti stjórnarmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1. Aðstoðarlandlæknir hvetur 
lækna til að taka hótanir fíkla 
í lyfjaleit ekki alvarlega, hvað 
heitir hann?

2. Á hvaða bar var reykher-
bergi lokað í gær?

3. Hvaða tungumál dó út með 
Mary Smith Jones, sem lést í 
vikunni? 

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

STJÓRNMÁL Bæjarráð Sandgerðis 
leggur til við bæjarstjórn að 
frekari þátttöku í rekstri og 
uppbyggingu skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins verði 
hætt. 

Áður hafa Reykjanesbær og 
Vogar ákveðið að draga sig út úr 
samstarfinu.

Óskar Gunnarsson, formaður 
bæjarráðs, segir mikinn 
kostnað ástæðu afstöðu bæjar-
ráðs en kveðst ekki muna hve 
miklu Sandgerðingar verja 
árlega til skíðasvæðanna. „Það 
verður að vera frost og snjór 
svo hægt sé að vera á skíðum. 
Það hefur svo sem verið nóg af 
þessu síðustu daga en það er 
ekki nóg að reka svona mann-
virki í tvær vikur á ári,“ segir 
Óskar. - bþs

Sandgerðingar álykta:

Vilja ekki borga 
fyrir Bláfjöllin

VEISTU SVARIÐ?
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LÖGREGLUMÁL Tveir kókaínsalar 
voru teknir um helgina í fimm 
fíkniefnamálum sem upp komu.

Fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu hafði 
afskipti af fimm manns á 
föstudagskvöld. Karlmaður á 
þrítugsaldri var tekinn í 
miðbænum. Hann reyndist vera 
með 40 grömm af kókaíni. Þá 
var annar karlmaður tekinn í 
austurborginni. Hann reyndist 
vera með svipað magn af 
kókaíni og sá fyrri í fórum 
sínum. Talið er að svo mikið 
magn hafi verið ætlað til sölu. 
Auk þessa komu upp þrjú 
fíkniefnamál, þar sem viðkom-

andi voru með marijúana og 
amfetamín. - jss 

Fíkniefnamál hjá lögreglunni um helgina:

Tók tvo kókaínsala 

KÓKAÍN Tveir meintir kókaínsalar voru 
teknir um helgina.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

• 8 kg
• Fjórtán blettakerfi
• Hraðkerfi
• Kraftþvottakerfi
• Snertihnappar
• Orkuflokkur A+
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Katrín Edda Svansdóttir,
sölumaður í  þjónustuveri RV

Á tilboðií janúar 2008
Bréfabindi, ljósritunarpappír, 
töflutússar og skurðarhnífur

1.398 kr. ks.
5 x 500 blöð í ks.

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

148 kr. stk.
Bréfabindi A4, 8 cm kjölur

ÞÝSKALAND, AP Kristilegir demó-
kratar í Þýskalandi, með Angelu 
Merkel kanslara í fararbroddi, 
horfa nú upp á erfiða tíma í ríkis-
stjórnarsamstarfi með Sósíaldemó-
krötum eftir að flokkur Kristilegra 
varð fyrir verulegu fylgistapi í 
tvennum héraðskosningum í 
Þýskalandi á sunnudag.

Kosningarnar þykja vísbending 
um vinstrisveiflu í samfélaginu 
sem gæti haft áhrif á úrslit þing-
kosninga á næsta ári. Vonir Merkel 
kanslara um að knýja fram víðtæk-
ar efnahagsumbætur á kjörtíma-
bilinu hafa jafnframt dvínað.

Kristilegir demókratar misstu 
meirihluta sinn í Hessen, þar sem 
fylgið minnkaði úr 49 prósentum í 
37 prósent. Hægri stjórn Kristi-
legra demókrata með Frjálsum 
demókrötum hélt hins vegar velli í 
Neðra-Saxlandi þrátt fyrir mikið 
fylgistap Kristilegra demókrata 
þar. 

Árangur Sósíaldemókrata í kosn-
ingunum reyndist hins vegar mis-
jafn. Í Hessen unnu þeir umtals-
verðan kosningasigur og fengu 
tæp 37 prósent, en í Neðra-Saxlandi 

misstu þeir fylgi og fengu aðeins 
30 prósent atkvæða.

Sigurvegari kosninganna, bæði í 
Hessen og í Neðra-Saxlandi, var 
hins vegar Vinstriflokkurinn, sem 
að nokkru er arftaki gamla Komm-
únistaflokksins í Austur-Þýska-
landi, sem komst í fyrsta sinn inn á 
landsþing í báðum sambandslönd-
unum og styrkir þar með verulega 
stöðu sína í vesturhluta Þýska-
lands, þar sem flokkurinn hefur til 
þessa víðast hvar átt erfitt upp-
dráttar.

Sigur Vinstriflokksins í Hessen 
gerir það að verkum að hvorki 
Sósíaldemókratar né Kristilegir 
demókratar geta myndað sam-
steypustjórn með einum minni 
flokk, nefnilega Sósíaldemókratar 
með Græningjum eða Kristilegir 
með Frjálsum demókrötum. Stór 
samsteypustjórn Sósíaldemókrata 
og Kristilegra að fyrirmynd ríkis-
stjórnarsamstarfsins í Berlín er 
varla heldur inni í myndinni vegna 
þeirrar miklu vinstriáherslu sem 
Sósíaldemókratar lögðu upp með í 
kosningabaráttunni.

 gudsteinn@frettabladid.is

Vinstrisveifla 
í Þýskalandi
Kosningasigrar Vinstriflokksins í tveimur sam-
bandslöndum Þýskalands um helgina geta torveldað 
ríkisstjórnarflokkunum í Berlín samstarfið. 

KAMPAKÁTIR VINSTRIMENN Oskar Lafontaine, formaður Vinstriflokksins, ásamt Krez-
sentiu Flauger, sem var efst á lista flokksins í Neðra-Saxlandi, og Willy van Ooyen, 
sem leiddi listann í Hessen. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Helsinki

Reykjavík

London
Amsterdam

Kaupmannahöfn

Prag

Bratislava

Búkarest

www.straumur.com

Við höfum vaxið hratt og nálgumst nú það markmið okkar að 
verða leiðandi fjárfestingabanki í Norður- og Mið-Evrópu.

 Við byrjuðum á Íslandi árið 2004. Nú er Straumur með starfsemi í 10 löndum. 

 Við vorum 17 árið 2004. Nú starfa um 500 manns hjá Straumi.

  Á síðasta ári luku Straumur og dótturfélög bankans víðsvegar um Evrópu 
69 samningum á Fyrirtækjasviði að virði 5,7 milljarða evra.

Við höldum áfram að vaxa

Evrópa
Ísland verður

Varsjá

Stokkhólmur
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Svona erum við

fréttir og fróðleikur

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is

Stjórn Félags ungra lækna (FUL) 
sendi frá sér yfirlýsingu fyrir helgi 
þar sem hún fordæmir þá ákvörðun 
sviðsstjóra slysa- og bráðasviðs að 
taka lækni af neyðarbílum.
Ragnar Freyr Ingvarsson er formaður 
FUL.
Er tíma bráðalækna ekki betur 
varið með nýja fyrirkomulaginu?
Nei, alls ekki. Tíma bráðalækna er 
best varið þar sem sjúklingurinn 
er veikastur, hvort sem það er inni 
á sjúkrahúsinu, við sjúkrabeð í 
heimahúsi eða á slysstað. Með nýja 
fyrirkomulaginu er ekki bara verið 
að fjarlægja lækninn frá sjúkrabeðn-
um heldur er líka verið að skerða 
þjónustuna innan deildarinnar þar 
sem ekki er verið að bæta mönnun 
þar heldur.
Vita stjórnendur ekki betur hvað 
hentar hverju sinni?
Stjórnendur eru oft vel til þess fallnir 
að taka ákvarðanir en stundum hafa 
þeir á gólfinu líka innsýn í málin. 
Ég held að bestu ákvarðanirnar séu 
teknar þegar hlustað er á flest sjónar-
mið. Borið saman við önnur lönd þá 
er alls staðar verið að færa lækninn 
nær sjúklingnum en ekki verið að 
gera eins og hér á Íslandi, að lengja 
þann tíma að læknirinn komist til 
þeirra bráðveiku.

SPURT & SVARAÐ
BRÁÐALÆKNAR AF NEYÐARBÍLUM

Þjónustan 
skert

RAGNAR FREYR INGVARSSON
Formaður Félags ungra lækna.

Fjölmargir Indónesíubúar 
syrgðu heitt og innilega 
þegar Suharto, fyrrverandi 
einræðisherra landsins, 
var borinn til grafar í gær. 
Andstæðingar hans segja 
dauðann hafa forðað honum 
frá réttvísinni.

Suharto, sem að indónesískum 
sið gekk aðeins undir þessu eina 
nafni, hefur aldrei þurft að svara 
til saka fyrir þau víðtæku mann-
réttindabrot og stórfellda fjár-
málaspillingu sem hann er sagð-
ur hafa stundað á þrjátíu og 
tveggja ára valdaferli sínum. 

Stór hluti landsmanna vill 
fyrirgefa honum voðaverkin og 
fjármálaspillinguna. Þessi hluti 
íbúanna lítur á Suharto sem þjóð-
hetju. Hann hafi í raun reist 
Indónesíu upp úr öskustó, byggt 
upp nýtt þjóðfélag og komið 
efnahag landsins á flug. 

„Hann var mikilmenni,“ hafði 
AP fréttastofan til dæmis eftir 
Sumartini, 65 ára gamalli konu 
sem fylgdist með útför hans í 
gær. „Hann snerti djúpt við 
okkur.“

„Megi guð viðurkenna afrek 
hans og fyrirgefa syndir hans,“ 
sagði Susilo Bambang Yudhoy-
ono, forseti Indónesíu, í ræðu 
sem hann flutti í gær við útför 
Suhartos. „Við höfum misst einn 
af bestu sonum Indónesíu.“

Mannréttindabrot og spilling
Suharto rændi völdum á Indón-
esíu árið 1965, hóf þegar í stað 
herferð gegn kommúnistum og 
er sagður hafa látið drepa meira 
en hálfa milljón manna í þeim 
blóðugu aðgerðum. 

Hann er einnig sakaður um að 
hafa látið drepa eða handtaka 
hundruð þúsunda manna á 
stjórnartíð sinni næstu þrjá ára-
tugina eftir valda ránið. Her-
menn hans eru auk þess taldir 

hafa drepið um 300 þúsund 
manns í aðgerðum gegn sjálf-
stæðishreyfingum á Papúa, Aceh 
og Austur-Tímor.

Fyrir utan þessi grimmdar-
verk er Suharto sakaður um að 
hafa dregið til sín fé frá ríkinu í 
stórum stíl á valdatíma sínum, 
og fjölskyldumeðlimir hans eru 
einnig sakaðir um að hafa óspart 
nælt sér í fé úr ríkissjóðnum.

Slapp við réttarhöld
Dómstólar á Indónesíu vildu þó 
aldrei draga hann til ábyrgðar, 
hvorki fyrir mannréttindabrotin 
né spillinguna, á þeim forsendum 
að hann hafi ekki heilsu til að 
standa í réttarhöldum. Heilablóð-
föllin hafa valdið því að hann 
hefur síðustu árin átt erfitt með 
tal og varanlegar heilaskemmdir 
hafa dregið úr andlegri getu 
hans.

Suharto varð 86 ára síðasta 
sumar og hafði lengi átt við heilsu-
brest að stríða. Eftir að hann 
hrökklaðist frá völdum árið 1998 
fékk hann nokkrum sinnum heila-
blóðfall. Hann veiktist illa árið 
2006 og lá þá fjórar vikur á sjúkra-
húsi með innvortis blæðingar. 

Hinn 4. janúar síðastliðinn var 
hann svo enn á ný lagður inn á 
sjúkrahús og lá þar lengi þungt 
haldinn þar til hann lést á sunnu-
daginn.

Deilt um fyrirgefningu
Strax og Suharto veiktist nú síð-
ast hófust heiftarlegar umræður 
um arfleifð hans. Margir urðu til 
þess að biðja fólk um að fyrir-
gefa honum. Meira að segja leið-

togar á Austur-Tímor, sem ára-
tugum saman máttu þola kúgun 
Indónesíuhers, sögðu að íbúar 
Austur-Tímors ættu að fyrirgefa 
Suharto áður en hann félli frá.

Öðrum finnst hins vegar 
fráleitt að fyrirgefa nokkurn 
skapaðan hlut. Þeir vilja að 
herforingjar, hermenn og sam-
starfsmenn Suhartos í stjórn-
málum verði í það minnsta 
dregnir til ábyrgðar fyrir verk 
sín, þótt Suharto sjálfur sé nú 
fallinn frá.

„Ég skil ekki hvers vegna ég 
ætti að fyrirgefa honum vegna 
þess að hann hefur aldrei viður-
kennt mistök sín,“ hefur AP eftir 
Putu Oka Sukanta, sem sat í ára-
tug í fangelsi fyrir skoðanir 
sínar

Umdeild arfleifð einræðisherra

Tugþúsundir Gaza-búa hafa undanfarna daga 
streymt til Egyptalands yfir landamærin eftir að 
veggur sem aðskildi svæðin var sprengdur í 
síðustu viku.

Hvað er Gaza-ströndin?
Gaza-ströndin er 360 ferkílómetra land-
svæði meðfram Miðjarðarhafinu. Gaza-
ströndin er 41 kílómetri að lengd og á milli 
sex og tólf kílómetrar á breidd. Landsvæð-
ið liggur að Egyptalandi til suðvesturs og 
að Ísrael til norðurs og austurs. Nafnið er 
dregið af stærstu borginni, Gaza-borg, þar 
sem 1,4 milljónir manns búa.

Hver er saga Gaza-strandarinnar?
Saga Gaza-strandarinnar er róstusöm og markast af 
tíðum breytingum á því hver fór með yfirráð á svæðinu. 
Landsvæðið sem tilheyrir Gaza-ströndinni í dag er afurð vopna-

hléssamninganna árið 1949 milli Egyptalands og 
Ísraels. Hernám Egyptalands á Gaza-ströndinni 
varði frá 1949 til 1967 með stuttu hléi í Súes-
deilunni 1956. Árið 1967 hertók Ísrael Gaza-
ströndina í sex daga stríðinu. Það hernám varði 
til ársins 2005.

Hver fer með stjórn á Gaza-ströndinni?
Í Oslóarsamkomulaginu árið 1994 milli 
Ísraels og Palestínu var kveðið á um að stjórn 
á Gaza-ströndinni utan nokkurra svæða 
Ísraelsmanna myndi færast smám saman 
undir palestínsku heimastjórnina. Árið 
2005 ákváðu ísraelsk stjórnvöld einhliða 
að draga sig frá Gaza-ströndinni og lýstu 
yfir að hernámið væri formlega á enda. 
Ísraelar eru þó enn við stjórnvölinn í 
ýmsum málefnum svæðisins á borð við 
loft- og landhelgi og inn- og útflutning.

FBL-GREINING: GAZA-STRÖNDIN

Róstusöm saga og síbreytileg yfirráð> Fjöldi nemenda skráðir í framhaldsskóla og háskóla árið 
2007.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Háskóli

Framhaldsskóli

28.340

17.728

SUHARTO BORINN TIL GRAFAR Tugir þúsunda í gær fylgdust með því þegar einræðisherrann fyrrverandi var lagður til hinstu hvílu 
í grafhýsi fjölskyldu sinnar skammt frá bænum Solo þar sem hann ólst upp.  NORDICPHOTOS/AFP

© GRAPHIC NEWS

■ 8. júní 1921: Fæddur á Jövu.
■ 1940: Gengur í herinn. Verður 

síðar háttsettur herforingi hjá 
Sukarno, fyrsta forseta Indónesíu.

■ 1965: Rænir völdum í hernum 
eftir að hafa brotið á bak aftur 
uppreisnartilraun vinstrisinnaðra 
herforingja. Stjórnar blóðugum 
hreinsunum gegn kommúnistum.

■ 1967: Tekur við af Sukarno sem forseti.
■ 1970-1990: Nútímavæðing bætir 

lífskjör, en pólitískt andóf er harðlega 
barið niður.

■ 1975: Indónesía hertekur Austur-Tímor.
■ 1990 og næstu ár á eftir: Efnahagslífið 

versnar í kjölfar fjármálakreppu í Asíu.
■ 1998: Verðhækkanir og fjöldamótmæli verða til 

þess að Suharto neyðist til að segja af sér.
■ 2000: Sakaður um að draga sér fé úr rík-

issjóði, samtals 571 milljón dala, 
en dómari úrskurðar að hann 
hafi ekki heilsu til að gangast 
undir réttarhöld.

■ 2007: Aðalsaksóknari Indónesíu 
lýkur undirbúningi að höfðun 
einkamáls gegn Suharto fyrir 
stórfelldan fjárdrátt úr ríkissjóði.

■ 27. janúar 2008: Suharto lést 
eftir nokkurra vikna legu á 
sjúkrahúsi.

Ferill einræðisherra

INDÓNESÍA

AUSTUR-TÍMOR

Mynd: Getty

Java
Jakarta

400 km
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 624

5.414 -0,69% Velta: 9.304 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 8,40 +0,48% ... Bakkavör 
50,50 +1,00% ... Eimskipafélagið 29,50 +0,34% ... Exista 13,13 
+1,39% ... FL Group 11,23 +0,00% ... Glitnir 20,35 -1,69% ... 
Icelandair 27,65 +1,10% ... Kaupþing 727,00 -1,62% ... Landsbank-
inn 31,45 -1,26% ... Marel 99,50 +0,51% ... SPRON 6,70 +0,15% ... 
Straumur-Burðarás 14,18 +2,46% ... Össur 92,70 -0,32% ... Teymi 
5,85 +0,34%

MESTA HÆKKUN
FLAGA 15,00%
ATLANTIC AIRWAYS 3,10%
STRAUMUR-BURÐA. 2,46%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PETROL. 8,93%
EIK BANKI 3,41%
FØROYA BANKI 2,78%

Umsjón: nánar á visir.is 

„Það væri auðvitað best ef aðrir 
tækju ákvörðun um að hafa opið 
og við hvetjum til þess,“ segir 
Eiríkur Guðnason seðlabanka-
stjóri.

Seðlabankinn hefur ákveðið að 
fyrsti virki dagur ársins verði 
framvegis viðskiptadagur. 
Eiríkur segir að áður hafi menn 
nýtt fyrsta daginn til þess að gera 
upp og reikna vexti „en nú hafa 
tölvurnar tekið við, svo það var 
orðið tímabært að breyta þessu“.

Bankar og sparisjóðir eigi því 
kost á að hafa afgreiðslur sínar 
opnar á þessum degi.

Eiríkur hefur ekki heyrt um 
hvort önnur fjármálafyrirtæki 
fylgi í kjölfarið.  - ikh

Opið fyrsta 
virka daginn

Með Lífsvali, viðbótarlífeyrissparnaði Sparisjóðsins, átt þú góða möguleika á að safna myndarlegum sjóði og gera það sem 
þig langar til á efri árum. Lífsval er traust leið til að tryggja afkomu á eftirlaunaárunum, auk þess að vera mikilvægur bakhjarl
ef slys eða langvinnan sjúkdóm ber að höndum.
 
Komdu í Sparisjóðinn og fáðu frekari ráðgjöf hjá þjónustufulltrúum 
okkar eða farðu inn á spar.is

Hæsta einkunn í ánægjuvog fjármálafyrirtækja
DÚX 

Eigðu von á góðu
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„Þetta er í eðlilegu og faglegu 
ferli,“ segir Íris Björk Hreins-
dóttir, upplýsingafulltrúi Fjár-
málaeftirlitsins (FME).

Hermt er í breska dagblaðinu 
Daily Telegraph að FME kunni að 
koma í veg fyrir kaup Kaupþings 
á hollenska bankanum NIBC. 
Haft eftir ónefndum íslenskum 
bankamanni að þá yrði Kaup-
þingsmönnum létt. Ennfremur 
segir að komi FME í veg fyrir 
kaupin þá skýrist það af breyttum 
aðstæðum á fjármálamörkuðum, 
því þau gætu þá ógnað fjármála-
stöðugleika hér á landi.

FME vill ekki ræða málið 
frekar og engin viðbrögð fást úr 
herbúðum Kaupþings.  - ikh

FME skoðar enn 
kaupin á NIBC

HREIÐAR MÁR SIGURÐSSON Forstjóri 
Kaupþings bíður þess að FME ljúki 
yfirferð sinni á kaupunum á NIBC. 
Kaupþing kynnir ársuppgjör fyrir 2007 
síðar í vikunni.

Krónubréf að andvirði 17 millj-
arða króna voru gefin út í gær.
 Fram kemur í Hálffimmfréttum 
Kaupþings að bréf fyrir 68 
milljarða séu á gjalddaga nú í 
janúar, en ný bréf hafi verið gefin 
út fyrir um 70 milljarða. 

Gjalddögum hafi því verið mætt 
með nýrri útgáfu, þrátt fyrir 
erfiðar aðstæður.

Þá segir greiningardeild Glitnis 
að bréf fyrir 45 milljarða hafi 
verið á gjalddaga í gær. Þar segir 
raunar að bréf fyrir 65 milljarða 
séu á gjalddaga í mánuðinum, og 
ný útgáfa nemi 59 milljörðum. 
Með útgáfunni í gær er krónu-
bréfaútgáfan í mánuðinum því 76 
milljarðar samkvæmt Glitni.  - ikh

Ný krónubréf 
fleiri en gömul

Hagnaður Landsbanka Íslands eftir 
skatta nemur 39,9 milljörðum króna 
fyrir árið 2007, en bankinn birti uppgjör 
síðdegis í gær. Grunntekjur samstæð-
unnar jukust um 34 prósent frá fyrra 
ári, námu 93,4 milljörðum króna. Þynnt-
ur hagnaður á hlut var 3,29 krónur fyrir 
árið 2007, 5,5 prósentum minni en á 
fyrra ári þegar hann var 3,48 krónur á 
hlut.

Sigurjón Þ. Árnason og Halldór J. 
Kristjánsson, bankastjórar Landsbank-
ans, kynntu afkomuna síðdegis í gær. 
Þeir segja hana góða og að staða bank-
ans sé sterk. Það gefi bankanum svig-
rúm til að bíða af sér erfiðar markaðsað-
stæður, en ljóst sé að við þær aðstæður 
sem nú eru á fjármálamörkuðum verði 
frekari vöxtur ekki fjármagnaður. Um 
áramót nam lausafjárstaða bankans rétt 

tæplega níu milljörðum evra, eða um 
864 milljörðum króna. 

„Afkoman er mjög í takt við það sem 
við væntum í upphafi ársins,“ segir Sig-

urjón og bendir á að undirliggjandi tekj-
ur bankans hafi aukist um 28,8 milljarða 
króna milli ára. „Kostnaður jókst svo 
reyndar um 19 milljarða og svo koma til 
afskriftir upp á einn milljarð, þannig að 
undirliggjandi hagnaður jókst um rúma 
níu milljarða,“ segir hann, en heildar-
tekjur bankans á árinu námu rúmum 110 
milljörðum króna, jukust um rúma 20 
milljarða frá fyrra ári. „Sú aukning ein 
og sér er jafnmikil öllum tekjum bank-
ans árið 2003.“

Sigurjón segir bankann í raun fá topp-
einkunn á öllum sviðum, eina vandamál-
ið sé kjör á langtímafjármagni, en þar 
hafi bankinn ráðrúm til að halda að sér 
höndum enn um sinn. Ráð er þó fyrir því 
gert að hefja á seinni hluta ársins skulda-
bréfaútgáfu vegna fjármögnunar ársins 
2009. - óká

Bíða af sér markaðsaðstæðurnar

Á AFKOMUKYNNINGU LANDSBANKANS Sigur-
jón Þ. Árnason fer yfir afkomu Landsbankans 
á Hilton Hótel Nordica í gær. Í forgrunni er 
Halldór J. Kristjánsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Mannréttindanefnd Sam-
einuðu þjóðanna í Genf er 

enginn dómstóll, heldur getur 
óánægt fólk í aðildarríkjum 
samtakanna sent henni erindi til 
umsagnar. Úrskurðir nefndar-
innar eru ekki bindandi og hafa 
ekki lagagildi. Nýleg umsögn 
meiri hluta nefndarinnar um 
íslenska kvótakerfið sýnir, að 
hann hefur því miður ekki kynnt 
sér málið nógu vel. Þessir menn 
komast að þeirri niðurstöðu, að 
upphafleg úthlutun aflaheimilda 
á Íslandsmiðum hafi verið 
ósanngjörn. Minni hluti nefndar-
innar leiðir hins vegar rök að 
því, að í hinni upphaflegu 
úthlutun hafi ákvæði mannrétt-
indasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna gegn óeðlilegri 
mismunun ekki verið brotin. 
Þess vegna telur minni hlutinn, 
að dómar Hæstaréttar Íslands 
um kvótakerfið standist.

Hvernig var upphafleg úthlutun?
Ágreiningur meiri hluta og 
minni hluta mannréttindanefnd-
arinnar snýst ekki um hagfræði-
kenningar eða lagabókstaf, 
heldur siðferðileg efni. Forsag-
an er öllum Íslendingum kunn. Í 
árslok 1983 voru fiskistofnar á 
Íslandsmiðum að hruni komnir 
vegna ofveiði. Takmarka varð 
sókn í þá. Ýmsar fyrri tilraunir 
til þess höfðu mistekist. Þess 
vegna var að ráði fiskihagfræð-
inga, forystu útgerðarmanna og 
annarra tekinn sá kostur að 
takmarka sóknina við þá, sem 
gert höfðu út á tímabilinu frá 1. 
nóvember 1980 til 31. október 
1983. Þeir fengu aflaheimildir í 
hlutfalli við afla sinn á þessu 
tímabili. Þetta fyrirkomulag 
gilti fyrst aðeins um botnfisk 
(þorsk og fleiri tegundir), en 
með löggjöf árið 1990 varð 
kvótakerfið altækt og gilti eftir 
það um alla fiskistofna á 
Íslandsmiðum.

Efnisleg mismunun
Takmarka varð aðganginn að 
miðunum, og hann var takmark-
aður við þá, sem þegar höfðu 
nýtt sér aðganginn og fjárfest í 
skipum, veiðarfærum og eigin 
þjálfun og áhafnar sinnar. Þetta 
var eðlilegt. Þeir áttu allt í húfi. 
Hefðu þeir ekki fengið að sækja 
miðin áfram, þá hefði fjárfest-
ing þeirra orðið verðlaus með 
einu pennastriki. Afkomuskil-
yrðum þeirra hefði verið 
stórlega raskað og að ósekju. 
Hinir, sem höfðu ekki nýtt sér 
ótakmarkaðan aðgang fyrri ára, 
töpuðu engu öðru en innantóm-
um rétti til að veiða fisk, sem 
var á þrotum sökum ofveiði. 
Þetta virðist meiri hluti mann-
réttindanefndarinnar í Genf 
ekki skilja ólíkt minni hlutan-
um. Öll úthlutun takmarkaðra 
gæða felur í sér mismunun. 
Aðalatriðið um hina upphaflegu 
úthlutun aflaheimilda á Íslands-
miðum er, hvort sú mismunun 
hafi verið efnisleg. Ég segi 
hiklaust já, því að hún var 
fólgin í því að taka tillit til áunn-
inna hagsmuna þeirra, sem 
stundað höfðu veiðar. Þeirra 
afkomuskilyrðum var ekki 
raskað um of.

Menn keyptir út eða reknir út
Til voru þó þeir, sem sögðu á 
sínum tíma, að sanngjarnara 
hefði verið að úthluta aflaheim-
ildum í opinberu uppboði. Þeir 
útgerðarmenn einir hefðu þá 

haldið áfram veiðum, sem hefðu 
haft bolmagn til að kaupa 
aflaheimildir af ríkinu. Þetta 
hefði verið ósanngjarnt. Með 
henni hefði sá hópur, sem ekki 
hefði getað keypt sér aflaheim-
ildir, horft upp á líf sitt lagt í 
rúst. Hitt var hyggilegra, sem 
einmitt var gert, að afhenda 
öllum, sem stunduðu veiðar, 
aflaheimildir ókeypis og leyfa 
síðan þeim, sem betri höfðu 
afkomuna, að kaupa smám 
saman út hina. Þannig undu allir 
við sitt. Allir græddu. Enginn 
skaðaðist. Menn voru þá keyptir 
út úr útgerð í frjálsum viðskipt-
um í stað þess að vera reknir út 
með valdboði.

Hvað um hina?
Þá vaknar auðvitað spurning, 
sem borin var upp við mannrétt-
indanefndina: Hvað um þá, sem 
ekki höfðu stundað veiðar á 
upphaflega viðmiðunartíman-
um, en vilja nú hefja veiðar? 
Svarið er, að enginn bannar 
þeim að hefja veiðar. Þeir verða 
aðeins að kaupa sér aflaheimild-
ir. Til er orðinn verðmætur 
réttur, einmitt vegna þess að 
hann er takmarkaður. Hann var 
áður verðlaus, af því að hann 
var ótakmarkaður. Það var 
erfiðara og ósanngjarnara að 
banna mönnum að halda áfram 
veiðum, sem þeir höfðu stundað 
lengi, en að banna öðrum 
mönnum að hefja veiðar, sem 
þeir höfðu aldrei stundað. 
Aldarfjórðungur er nú auk þess 
liðinn frá upphaflegri úthlutun. 
Aflaheimildir hafa gengið 
kaupum og sölum. Langflestir 
handhafar hafa keypt þær. Ekki 
verður aftur snúið. Kvótakerfið 
hefur reynst Íslendingum vel, 
hvað sem líður umsögn meiri 
hluta mannréttindanefndarinn-
ar í Genf. Hann sýnir, að við 
þurfum að kynna kerfið betur 
erlendis.

Kerfið er sanngjarnt 

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON
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UMRÆÐAN 
Kvótakerfið

Hvers virði er æra manns? Sjálfsagt 
er ekki til neitt eitt svar við þeirri 

spurningu. Svarið hlýtur alltaf að taka 
mið af lifnaðarháttum viðkomandi og 
framgöngu meðal samborgara sinna. Það 
verður að teljast mjög líklegt að mönn-
um með hreint sakavottorð sé annt um 
mannorð sitt og æru. Því rændu stjórn-
völd á Íslandi okkur Erling Haraldsson 
þegar við gengumst ekki undir það ok að 
leigja aflaheimildir þegar við vildum róa til fiskjar 
til að sjá okkur sjálfum og fjölskyldum okkar far-
borða með sama hætti og við höfðum áður gert.Við 
sáum okkur tilneydda til að láta reyna á hvort dóm-
stólar á Íslandi hefðu til þess kjark og þor að taka 
þannig á málum að breytinga yrði að vænta á fisk-
veiðikvótalögunum illræmdu.

Því miður féllu bæði Héraðsdómur Vestfjarða og 
síðan Hæstiréttur Íslands á því prófi. Þegar við 
leituðum til mannréttindanefndar Sameinuðu 
þjóðanna í Genf fengum við loks uppreisn æru. 
Kvótalögin á Íslandi teljast að hennar mati brot á 

mannréttindum. Stjórnvöld eru hvött til 
að breyta þeim og greiða okkur Erlingi 
fullar bætur fyrir það tjón sem þessi 
ólög hafa bakað okkur. Stjórnvöld á 
Íslandi vilja þó engu breyta, þrátt fyrir 
að vera aðilar að mannréttindanefnd SÞ; 
segja þetta aðeins vera álit sem ekki 
þurfi að taka tillit til. Vill meirihluti 
landsmanna virkilega hafa þetta svona? 
Ég held ekki. Sjálfstæðisflokkurinn 
virðist tilbúinn til að brjóta mannrétt-
indi og vaða eld og eimyrju til þess að 
verja kvótaeigendur gegn almannahags-
munum. Ráðherrar Sjálfstæðisflokksins 

hafa mikið talað um að dómur SÞ sé lítið rökstudd-
ur. Því svara ég til að langi sjálfstæðisráðherrana til 
að sjá lítið rökstuddan dóm þá hvet ég þá til þess að 
skoða dóm Hæstaréttar yfir okkur Erlingi. 

Nú bíða margir spenntir og fylgjast með hvort 
Samfylkingin þorir að standa í lappirnar gegn ofríki 
sjálfstæðismanna. Eða hvort hún velur auðveldu 
leiðina og lætur berast með straumnum. En munið  
að það koma ætíð fallaskipti.

Höfundur er fyrrverandi skipstjóri á Sveini 
Sveinssyni.

Mannorðsþjófar 

ÖRN SNÆVAR 
SVEINSSON 

Fórnir F-lista
Þegar Ásta Þorleifsdóttir, fjórði 
varamaður Ólafs F. Magnússonar, var 
spurð í síðustu viku hvort hún styddi 
nýjan meirihluta sagði hún erfitt að 
gera það ekki. „Þetta eru málefnin 
nákvæmlega eins og við lögðum þau 
upp og börðumst fyrir í borgarstjórn-
arkosningunum.“ Ekki alveg. Meðal 
þess sem kveðið er á um í málefna-

samningi Sjálfstæðis-
flokks og F-lista er að 
framkvæmdir hefjist 
sem fyrst við mislæg 
gatnamót Miklu-
brautar og Kringlu-

mýrarbrautar. Því 
fagna auðvitað 
sjálfstæðismenn 
en þetta hlýtur 

að vera fórn fyrir F-lista – að minnsta 
kosti Ástu. 

Amerísk bílaborg
Fyrir kosningarnar 2006 skrif-
aði Ásta grein í Fréttablaðið um 
umferðarmál í Reykjavík. „Viljum 
við búa í aðlaðandi evrópskri borg 
með fólk í fyrirrúmi eða í dreifðri 
amerískri borg undirlagðri af 
umferðarmannvirkjum?“ spurði Ásta 
þá og bætti við: „Er þetta sú borg 
sem við viljum? Er ef til vill hægt að 
snúa þessari þróun við?“ Ja, mögu-
lega en mislæg gatnamót eru varla 
skref í þá átt. 

Zzzzzzz.....
Umferðarstofa spýtir í 
lófana í byrjun árs og 

blæs til málþings á fimmtudag um 
syfju og akstur. Þar verður fjallað 
um það vandamál sem syfja er út 
frá ýmsum sjónarmiðum og greint 
frá leiðum til að minnka líkur á að 
ökumenn dragi ýsur undir stýri. Karl 
Ragnars, forstjóri Umferðarstofu, 
setur málþingið og á hæla honum 
flytur Kristján Möller samgönguráð-
herra ávarp. Þá taka við sex erindi 

sem fjalla um allt frá kæfisvefni 
til „bíltæknilegra aðgerða til 
að koma í veg fyrir að öku-
menn sofni“. Ef til vill væri 
spaklegt ef gestir hresstu sig 
við með kaffisopa áður en 

þeir aka af stað að loknu 
málþingi – dagskráin 
gæti vakið geispa. 
bergsteinn@frettabladid.is

Ákveðið hefur verið að efna til allsherjar-
atkvæðagreiðslu um kjör stjórnar og trúnaðarráðs VR 
fyrir árið 2008.
Framboðslistum skal skila á skrifstofu félagsins, 
Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, 1. hæð, eigi síðar en 
kl. 12:00, þriðjudaginn 12. febrúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Teitur Lárusson, formaður 
kjörstjórnar, í síma 510 1700.
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yak-indíánakonan Mary Smith Jones lést í vikunni 
sem leið. Móðurmál hennar fór með henni í gröfina. 
Jones eignaðist níu börn en ekkert þeirra lærði Eyak-
málið enda þótti ekki rétt að kenna börnum að tala 
neitt annað en ensku þegar þau uxu úr grasi. Sem 

betur fer skildi Jones eftir sig miklar heimildir um móðurmál 
sitt en ólíklegt verður að teljast að það verði endurvakið eins 
og vonir hennar stóðu þó til. 

Alls eru töluð um sjö þúsund tungumál í heiminum en talið 
er að í hverjum mánuði deyi að minnsta kosti tvö þeirra út. 
Ekki þarf viðamikla reiknikunnáttu til að sjá að allhratt saxast 
þá á tungumál heims. Flest tungumálin sem fáir tala er að 
finna meðal frumbyggjaþjóðflokka í norðurhluta Ástralíu en 
ástandið er einnig slæmt í Suður-Ameríku, Kanada, Bandaríkj-
unum og austurhluta Síberíu þar sem tungumál frumbyggja 
víkja smám saman fyrir ensku, spænsku og rússnesku.

Aðeins 300 þúsund manns tala íslensku. Þetta leggur tals-
verða ábyrgð á þjóðina sem málið talar. Hennar verkefni hlýt-
ur að vera að efla tungumálið og styrkja og leitast fremur við 
að auka notkun þess en að draga úr. 

Vissulega er staða íslenskunnar önnur en staða mála 
fámennra frumbyggjaþjóða. Þjóðin notar íslenskuna í nánast 
öllum samskiptum sín á milli, í skólum, í allri stjórnsýslu og 
áfram mætti lengi telja. Auk þess að íslenskan sér langa rit-
málshefð. Gæta verður þess að þessi vígi íslenskunnar falli 
ekki því þá getur hætta verið á ferðum.

Stundum höfum við 20. og 21. aldar fólkið gert grín að því 
að Akureyringar töluðu saman dönsku á sunnudögum af því að 
það þótti fínna en að tala íslensku. Þó er að nokkru leyti það 
sama uppi á teningnum á Íslandi í dag, nema nú er það enskan 
sem þykir heimsborgaralegri en íslenskan.

Þannig þykir fínt að í fyrirtækjum sendi menn minnisblöð 
sín á milli á ensku, jafnvel þótt eingöngu Íslendingar eigi í hlut. 
Sömuleiðis færist stöðugt í vöxt að íslenskir háskólar kenni 
einstök námskeið eða jafnvel heilu námsbrautirnar á ensku 
með það að markmiði vera gjaldgengir á alþjóðavísu. Útkom-
an er á stundum sú að íslenskur kennari stendur frammi fyrir 
hópi af íslenskum nemendum og kennir þeim á ensku. Þetta 
skilar að líkindum verri kennslu og umræðum en ef samskipti 
færu fram á móðurmáli þeirra sem í hlut eiga, auk þess að 
vera jafnhlægilegt og danskan á sunnudögum áður.

Vissulega er nytsamlegt að vera vel heima í erlendum 
málum. Forsenda þess er þó alltaf að hafa móðurmálið vel á 
valdi sínu. Þess vegna er sterkasta vopnið í alþjóðavæðing-
unni að leggja rækt við móðurmálið, allt frá leikskólastigi og 
upp á háskólastig. Á því má svo byggja þekkingu og færni í 
erlendum málum.

Ef þjóðin leggur rækt við móðurmálið sitt og sýnir því þann 
sóma sem því ber, ætti þess að vera langt að bíða að síðasta 
íslenskumælandi kerlingin fari með móðurmálið sitt í gröf-
ina. 

Tvö tungumál deyja út í hverjum mánuði.

Með móðurmálið 
í gröfina

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR



ENN FLEIRI HESTÖFL

Hinn frábæri pallbíll L-200 er nú fáanlegur enn kraftmeiri og skilar þér 163 hestöflum 
og frábærum aksturseiginleikum. Þessi straumlínulagaði og vel búni bíll heldur því 
áfram að setja ný viðmið í þessum flokki bíla. Hann fékk til dæmis hæstu einkunn í 
flokki pallbíla í nýlegu elgsprófi í Svíþjóð. Prófaðu kraftmeiri L-200 og finndu hvernig 
hann nýtist þér til allra verka.

Nú er enn meiri kraftur í L200

163 HESTAFLA VÉL – DREGUR 2500KG – 32 TOMMU DEKK – DRÁTTARBEISLI
HEITKLÆÐNING Á PALLI – STÖÐUGLEIKASTÝRING  – SPÓLVARNARSTÝRING

Verð frá

2.995.000 kr.
BEINskIPTUR
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BANDARÍSKA KVIKMYNDALEIKKON-
AN HEATHER GRAHAM FÆDDIST 

ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1970.

„Í hvert skipti sem ég hitti fólk 
sem mér finnst sérstaklega 

vingjarnlegt og hrekklaust þá 
velti ég vöngum yfir því.“

Foreldrar Heather Graham eru 
strangtrúaðir kaþólikkar og voru 

afar mótfallnir því að hún léki 
í nektar- og kynlífssenum. Eftir 

kvikmyndina Boogie Nights, þar 
sem hún kom margsinnis nakin 

fram, slitu foreldrarnir öllu sam-
bandi við hana.

Í dag eru áttatíu ár síðan Slysa-
varnafélag Íslands var stofn-
að árið 1928. Fyrsti forseti þess 
var Guðmundur Björnsson land-
læknir og fengu samtökin strax 
mikinn stuðning frá þjóðinni. 
Félagið varð á skömmum tíma 
ein öflugasta félagshreyfing 
landsins og teygði starfsemin 
anga sína víða. Björgunartækj-
um var komið fyrir, neyðarskýli reist og mikil björg-
unararfrek unnin. 

Samtökin hafa í áttatíu ár stuðlað að bættu 
öryggi manna. Haustið 1999 sameinuðust Slysa-
varnafélag Íslands og Landsbjörg, landssam-
band björgunarsveita og úr varð Slysavarnafélag-
ið Landsbjörg. Samtökin í þeirri mynd eiga í raun 
rætur að rekja aftur til 1918 þegar Björgunarfé-
lag Vestmannaeyja var stofnað. Landsbjörg, lands-

samband björgunarsveita, varð síðan 
til árið 1991 við samruna Landssam-
bands Hjálparsveita skáta sem stofn-
að var 1971 og Landssambands flug-
björgunarsveita sem stofnað var 
1974. Deildir Slysavarnafélagsins má 
finna í byggðarlögum um allt land og 
með sameiningunni höfðu allir sem 
starfa á þessum vettvangi lagt saman 
krafta sína til að vinna að sameigin-

legum markmiðum, 
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssam-

tök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi. 
Starfsemin miðar að því að koma í veg fyrir slys og 
bjarga mannslífum og verðmætum. Hópur sjálf-
boðaliða er ávallt til taks allt árið um kring ef eitt-
hvað kemur upp á. Þetta eru ein stærstu samtök 
sjálfboðaliða á Íslandi með um átján þúsund fé-
lögum og er verndari þeirra forseti Íslands.

ÞETTA GERÐIST:  29. JANÚAR 1928

Slysavarnafélag Íslands stofnað

VIÐ BJÖRGUNARSTÖRF 
Slysavarnafélagið hefur starfað 
síðan 1928.

Árið 2007 var viðburðaríkt hjá badmin-
tonfólki og átti Ragna Björg Ingólfsdótt-
ir, Íslandsmeistari og nýkjörinn Íþrótta-
maður Reykjavíkur, sinn þátt í því. 
Ragna varð þrefaldur Íslandsmeistari á 
árinu og komst í úrslit á fjórum alþjóð-
legum mótum auk þess að ná að komast 
í 37. sæti á heimslista Alþjóðabadmin-
tonsambandsins. Samt sem áður var hún 
dálítið hissa að vera valin Íþróttamað-
ur Reykjavíkur. „Ég vissi að ég hefði 
staðið mig vel á árinu og kæmi því til 
greina. En Margrét Lára, Íþróttamaður 
ársins, kom líka til greina og þess vegna 
var ég svolítið hissa þegar ég fékk verð-
launin,“ segir Ragna hógvær.

Ragna er 24 ára en hefur æft bad-
minton frá því hún var átta ára gömul. 
Hún var einu ári á undan í skóla og fékk 
því að æfa þegar TBR bauð krökkum í 
fjórða bekk á höfuðborgarsvæðinu að 
æfa frítt, en sá siður er enn við lýði. 
„Ég fann mig strax í íþróttinni og bróð-
ir minn sem er þremur árum eldri en 
ég var líka að æfa og við fórum saman 
á æfingar. Auk þess búum við um tvær 
mínútur frá TBR húsinu þannig að þetta 

lá allt beint við,“ útskýrir hún. 
Ragna hefur verið mikið á faraldsfæti 

í sinni íþróttaiðkun. „Ég keppi tvisvar í 
mánuði og hef gert það síðustu tvö ár. 
Fyrir Ólympíuleikana þarf maður að 
byrja að keppa að minnsta kosti tveim-
ur árum áður og hef ég verið að vinna 
í því. 1. maí kemur listinn yfir þá sem 
komast á Ólympíuleikana og eftir það 
hægist um,“ segir Ragna en Ólympíu-
leikarnir eru í ágúst á þessu ári. „Til að 
komast inn þarf ég að vera í topp 60 og 
á ég því góða möguleika þar sem ég er 
númer 53 núna.“ 

Það fylgir því töluvert álag að vera 
í fremstu röð og hefur Ragna reynslu 
af því. „Það er vissulega erfitt að ferð-
ast mikið og keppa en það er líka mjög 
gaman. Það eru ákveðin forréttindi 
að geta verið að æfa á Íslandi sem at-
vinnumaður, það eru ekki margir sem 
geta það,“ segir Ragna ánægð. Auk 
þess að stunda badminton af fullum 
krafti er Ragna í námi við Háskóla Ís-
lands í sálfræði og heimspeki. „Ég á fá 
fög eftir og lokaritgerðina en þetta eru 
allt kúrsar með skyldumætingu þannig 

ég verð bara að klára það þegar ég get 
mætt í tíma og verður það hugsanlega 
næsta haust,“ segir Ragna sem hefur 
greinilega í nógu að snúast og bætir við: 
„Ég æfi tvisvar á dag en reyni að taka 
sunnudagana alveg í hvíld og leyfi þá 
líkamanum að jafna sig. Það lærist með 
reynslunni að maður græðir eiginlega 
jafnmikið á því að hvíla sig inn á milli.“ 

Ragna æfir kvölds og morgna en seg-
ist hafa góðan tíma þess á milli til að 
hitta vini og fjölskyldu. „Ég reyni að 
borða alltaf kvöldmat með mömmu og 
pabba. Það er aðallega þegar ég er úti 
að keppa sem ég hitti ekki neinn nema 
nú má ég reyndar taka þjálfarann minn 
með. Hann hefur kennt mér frá því ég 
var 12 ára og er mikill stuðningur að 
hafa hann með í för.“ En hvað er næst 
á döfinni? „Ég er að fara til Írans á al-
þjóðlegt mót sem gefur stig inn á heims-
listann. Ég hef aldrei komið í þennan 
heimshluta áður þannig að það er mjög 
spennandi,“ segir Ragna sem vinnur að 
því hörðum höndum að berjast fyrir 
stigum svo hún komist á Ólympíuleik-
ana. hrefna@frettabladid.is

RAGNA B. INGÓLFSDÓTTIR BADMINTONKONA:  ÍÞRÓTTAMAÐUR REYKJAVÍKUR

Vill komast á Ólympíuleikana

SPILAR BADMINTON Í ÍRAN Ragna hefur verið mikið á faraldsfæti undanfarin ár þar sem hún er að safna stigum svo hún komist á Ólympíuleik-
ana í ágúst. Næsti viðkomustaður er Íran.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR
1905 Jarðskjálfti finnst víða um 

sunnan- og vestanvert 
landið. 

1942 Bandarísku strandgæslu-
skipi, Alexander Hamilton, 
er sökkt undan Garð-
skaga. Íslensk skip bjarga 
85 manns en 28 farast.

1961 Körfuknattleikssamband 
Íslands er stofnað.

1996 Fyrrverandi Frakklands-
forseti, Jacques Chirac til-
kynnir um „öruggan endi“ 
á kjarnorkutilraunum 
Frakka.

1996 Óperuhúsið La Fenice í 
Feneyjum eyðileggst í 
eldsvoða.

2002 George W. Bush heldur 
ræðu um öxulveldi hins 
illa og nefnir þar Írak, Íran 
og Norður-Kóreu.

Eiginmaður minn, 

Benedikt Thorarensen 
Sunnubraut 8, Þorlákshöfn, 

lést laugardaginn 26. janúar. 

Guðbjörg Magnúsdóttir Thorarensen

Elskulegur faðir minn, sonur, stjúpsonur, 
barnabarn, bróðir og mágur,

Þórir Örn Þórisson

sem lést þriðjudaginn 15. janúar, verður jarðsunginn 
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 31. janúar kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á reikning til styrktar dóttur 
hans, 101-26-100397 kt. 100397-2269.

Hrefna Mjöll Þórisdóttir
Kolbrún Bjarnadóttir Guðmundur Símon Guðleifsson
Kristín Jónasdóttir
Kristján Hrafn Guðmundsson Heiðrún Grétarsdóttir
Helena Guðrún Guðmundsdóttir  Þorsteinn Pétur Hlífarsson
Sæmundur Rúnar Þórisson Arna Vignisdóttir
Jóhann Þórisson Elsa Soffía Jónsdóttir
Steinar Þór Þórisson Marina Quintanilha Mendonca
Hugrún Hrönn Þórisdóttir Þórarinn Friðjón Þorleifsson
Guðrún J. M. Þórisdóttir Gylfi Þór Þorsteinsson

Elskulegi sambýlismaður minn, sonur, 
faðir, tengdafaðir og afi,

Ívar Geirsson
Sóleyjarrima 73, Reykjavík,

lést sunnudaginn 20. janúar. Útför fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík, fimmtudaginn 31. janúar 
kl. 13.00.

Bjarney Ólsen Richardsdóttir
Ólafía Sigurðardóttir
Anna Rós Ívarsdóttir   Steindór Guðmundsson
Ólafía Björk Ívarsdóttir   Ragnar Miguel Herreros
Ívar Örn Ívarsson   Karen Daðadóttir
Ásta Steindórsdóttir
Aron Elí Ragnarsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tendamóðir og amma, 

Margrét G. Albertsdóttir 
Krosshömrum 1a, 112 Reykjavík,

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

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

Ástkær systir okkar, 

Svava Ársælsdóttir
Kaplaskjólsvegi 91, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
miðvikudaginn 30. janúar kl. 13.00.

Ásdís Ársælsdóttir
Baldvin Ársælsson
Hreiðar Ársælsson
Sigrún Ársælsdóttir

Okkar ástkæra,

Mari Frydendal

lést á Ørnes Sykehjem í Noregi, laugardaginn 
26. janúar.

Steinar Þorsteinsson
Þór Steinarsson
Guðrún Silja Steinarsdóttir  Magnús Ásvaldsson
Þórdís Steinarsdóttir                Einar Bjarni Sturluson
Sindri Steinarsson
barnabörn, systkini og fjölskyldur þeirra í Noregi.
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Ragnheiður Sóllilja Tindsdóttir er í þriðja bekk 
í Flataskóla, æfir djassballet og teiknar fígúrur 
með Davíð vini sínum.

„Ég byrjaði í fyrra að æfa djassballet því systir 
mín var í djassballett og mig langaði svolítið að 
prófa,“ segir Ragnheiður Sóllilja og sýnir nokkur 
spor fyrir myndatökuna.

„Tónlistin er svona skemmtileg tónlist sem kenn-
arinn velur og við erum að læra alls konar dansa. 
Við förum í splittstökk og spíkat og við teygjum á 
tá og liðkum hálsinn. Stundum fáum við að fara í 
leiki þá spilar kennarinn tónlist og lætur okkur 
kannski vera eins og ballerínur eða spila á gítar,“ 
útskýrir Ragnheiður Sóllilja og segist stundum 
búa til sína eigin dansa með Klöru vinkonu sinni 
heima. „Við skiptumst á að búa til spor og við 
sýnum systur minni sem er eldri, hún er ellefu ára 
og heitir Margrét. Við erum stundum í keppni vin-
konurnar og systir mín er dómari en stundum er 
ég líka ein að búa til dans.“

Ragnheiður Sóllilja á sér fleiri áhugamál en 

djassballettinn og finnst gaman að dunda sér í 
rólegheitum. „Mér finnst eiginlega skemmtilegast 
þegar ég er ein að teikna, það er aðaláhugamálið 
mitt, ég er að teikna svona fígúrur og ég og vinur 
minn Davíð erum að búa til plánetu sem er með 
alls konar sætum fígúrum, við ætlum að gera bók. 
Í staðinn fyrir flugvélar þá eru ský og maður flýg-
ur á mjúkum skýjum og síðan er maður líka með 
vængi,“ segir hún um lífið á plánetunni þeirra vin-
anna. 

Ragnheiður Sóllilja ætlar að verða leikari þegar 
hún verður stór en hún hefur einu sinni sýnt í 
Borgarleikhúsinu. „Ég æfði ballett þegar ég var 
sex ára og sýndi ballett í Borgarleikhúsinu þá, ég 
var eiginlega svona svanur,“ segir hún og bætir 
því við að eitt sinn hafi hún líka unnið fótboltamót. 
„Einu sinni æfði ég fótbolta með Stjörnunni og fór 
á pæjumót og Símamót og ég vann pæjumótið, svo 
hætti ég, en kannski ætla ég að byrja aftur. Svo er 
ég kannski að fara á leiklistarnámskeið en ég veit 
það ekki alveg ennþá,“ segir hún að lokum.

heida@frettabladid.is

Farið í splittstökk og   
spígat og teygt upp á tá

Ragnheiður Sóllilja ásamt vinum sínum Davíð Laufdal Árnasyni og Klöru Hjartardóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SKÓGARJÓGA
Ragnheiður Ýr Grétars-
dóttir kennir jóga tvisvar 
í viku úti undir berum 
himni. Einu sinni í viku 
síðdegis í Elliðaár-
dalnum og einu sinni 
í viku í Öskjuhlíðinni í 
hádeginu.
HEILSA 2

EKKI KOFFÍN
Samkvæmt nýrri rannsókn 
sem var gerð við Duke-há-
skólann í Norður-Karólínu 
getur minni koffínneysla 
hjálpað sykursjúkum 
að hafa betri stjórn á 
blóðsykrinum. 
HEILSA 3

miðvikudaginn 30. janúar kl. 10–16

Fæst í Bónus og Inspired (Flugstöðinni)

Japanir hafa sushi

Við höfum bitafisk og 
harðfisk í hæsta gæðaflokki

Íslenskir karlmenn 
verða nú langlífastir!
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Tíu góð ráð til að halda heilsu

1. Hreyfðu þig, veldu stigana 
fram yfir lyftuna, farðu út 
með hundinn, farðu í 
eltingarleik við krakkana 
þína.

2. Forðastu fitu. Skyndibiti, 
feitir ostar og majones fer á 
bannlista.

3. Hættu að reykja. Þetta segir 
sig sjálft.

4. Minnkaðu stress. 
Auðveldara sagt en 
gert. Hugsaðu 
jákvætt og verðu 
minnst hálftíma á 
dag í eitthvað sem 
þér finnst 
skemmtilegt. 

5. Verðu þig gegn 
mengun. 
Forðastu 
reykfyllt 
herbergi og 
miklar 
umferðargötur. 

6. Spenntu beltin, 
þau lengja lífið.

7. Notaðu tann-
þráð. Nýleg 
rannsókn sýnir 
tengsl milli 
langlífi og 
þess að nota 
tannþráð. Enginn 
veit af hverju, kannski 
vegna þess að fólk sem 
hugsar um tannheilsuna er 

líklegra til að hugsa um aðra 
heilsu einnig. 

8. Ekki drekka of mikið. Þó eitt 
glas af rauðvíni á dag geti 
gert manni gott eru fleiri 
glös skaðleg mikilvægum 
líffærum.

9. Vertu jákvæður. Það eru 
greinileg tengsl milli góðs og 
heilbrigðs lífs og jákvæðrar 
sýnar á lífið.

10. Veldu foreldra þína vel. 
Þetta er reyndar ómögulegt, 
hins vegar er ljóst að erfðir 
segja mikið til um heilsu. Þó 
skal ekki örvænta, ávallt má 
gera betur með heilsusam-
legu líferni.

Flestir tengja jóga við æfingar, 
teygjur og öndun inni í kyrr-
látum sal en Ragnheiður Ýr 
Grétarsdóttir býður upp á jóga 
tvisvar í viku úti undir berum 
himni. Hún kallar það skógar-
jóga.

„Ég fór í jógakennaranám í fyrra-
vetur en hef líka verið í útivist og 
fannst upplagt að tengja þetta 
tvennt saman með því að stunda 
jóga úti í náttúrunni. Ég kalla það 
skógarjóga og það hefur mælst vel 
fyrir,“ segir hún. Kveðst hún hafa 
byrjað í ágúst síðastliðnum að bjóða 
upp á jóga síðdegis í Elliðaárdaln-
um. Nú hefur hún bætt við hádegis-
tíma í Öskjuhlíðinni einu sinni í viku 
og á orðið tryggan hóp iðkenda. 

„Þegar við erum í Elliðaárdalnum 
er hist við Árbæjarsafnið á fimmtu-
dögum klukkan hálf sex, byrjað á 
upphitun og síðan gerðar nokkrar 

æfingar á leiðinni niður í dalinn þar 
sem aðaliðkunin fer fram í skógar-
rjóðri. Á eftir eru góðar teygjur og 
alls tekur þetta um það bil klukku-
tíma,“ lýsir Ragnheiður. „Í Öskju-
hlíðinni hittumst við hjá Perlunni og 
sami háttur hafður á nema hvað tím-
arnir þar eru bara 35 mínútur. Þá 
getur fólk skotist í hádegispásunni,“ 
bendir hún á.

Ragnheiður er sem sagt jóga-
kennari en líka sjúkraþjálfari og 
tölvunarfræðingur að mennt. Hún 
kveðst ekki vita til þess að nokkurn 
tíma hafi verið boðið upp á fasta 
jógatíma utanhúss hér á landi og 
hefur engar erlendar fyrirmyndir 
heldur. En þarf fólk að vera búið að 
kynnast jóga áður en það mætir?

„Nei, alls ekki. Þetta eru einfaldar 
æfingar. Mest rólegar og góðar 
teygjur. Svo er áhersla lögð á öndun-
ina, að beina athyglinni inn á við og 
kyrra hugann. Það er það sem jóga 
snýst svo mikið um. Að auka með-
vitund fyrir sjálfum sér og náttúr-

unni. Það krefst engrar forkunnáttu 
og hver sem er getur verið með.“

Spurð hvort þeir sem iðka skógar-
jóga þurfi að leggjast á jörðina í 
teygjunum neitar Ragnheiður því. 
„Það væri þá bara á góðum sumar-
degi sem það væri hægt. Ég hef 
lagað æfingarnar að þeim aðstæð-
um sem við erum í og þetta hefur 
gengið ágætlega þótt við höfum ekki 
verið sérstaklega heppin með veður 
þar sem hver lægðin eftir aðra hefur 
gengið yfir landið frá því við byrj-
uðum. Alltaf mætir fólkið.“  

Hægt er að byrja í tímum hjá 
Ragnheiði hvenær sem er að hennar 
sögn. „Það er hægt að kaupa staka 
tíma, fjögurra tíma kort og svo líka 
heilt námskeið,“ segir hún og bendir 
á heimasíðuna www.anda.is þar sem 
verðskráin er birt. Hún hvetur fólk 
að endingu til að klæða sig eftir 
veðri ef það mætir í skógarjóga. Það 
eykur líkur á að endurnæringin 
verði ósvikin.

gun@frettabladid.is

Jóga undir berum himni

Magaæfingar og aðrar styrkjandi æfingar eru góðar fyrir 
líkamann. Ef fólk á við bakvandamál að stríða er mikilvægt að 
styrkja sig og byggir til dæmis Pílates-æfingakerfið á ýmsum 
styrktaræfingum sem unnar eru út frá miðju líkamans.
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Ragnheiður Ýr Grét-
ars dóttir og hópurinn 
hennar í skógarjóga í 

Öskjuhlíðinni.

Hugsað um heilsuna

www.madurlifandi.is

Næstu fyrirlestrar og námskeið
30. janúar  kl. 19:00-22:00
Heilbrigði og hamingja
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi 

31. janúar  kl. 18:00-20:00 
Heilsukostur - Kökur og eftirréttir 
Auður I. Konráðsdóttir meistarakokkur

02. febrúar  kl. 10:30-11:30
Hláturfundur Hláturkætiklúbbsins

07. febrúar  kl. 18:00-21:00
Heilsukostur - Matreiðslunámskeið
Meistarakokkar Maður lifandi
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Minni koffínneysla getur hjálpað sykur-
sjúkum að hafa betri stjórn á blóðsykrin-
um.

Þetta kemur fram í niðurstöðum rannsóknar 
sem gerð var við Duke-háskólann í Norður-
Karólínu, en þar var hópi fólks með áunna 
sykursýki (tegund 2) gefinn daglegur 
skammtur af koffíni sem greinilega hækkaði 
blóðsykurinn, ekki síst eftir máltíðir. Koffín 
finnst í kaffi, tei og ýmsum gosdrykkjum og 
það virðist trufla efnaskipti glúkósa á þann 
hátt að fólk með áunna sykursýki hlýtur 
skaða af. 

Sykursýki er sjúkdómur þar sem blóðsyk-
ursgildi eru of há, en sykursýki getur skemmt 
sjón, nýru og taugar, ásamt því að leiða til 
hjartasjúkdóma, heilablóð falls og aflimunar 
útlima. Áunnin sykursýki tengist aðallega 
offitu. Nýju niðurstöðurnar skarast á við 

fyrri rannsóknir, því áður hafði verið gefið til 
kynna að þeir sem drykkju koffíndrykki ættu 
mun síður á hættu að fá sykursýki. 

Tíu manns voru rannsakaðir og var 

meðaldur þeirra 63 ár. Ný tækni var notuð 
þar sem örlitlum glúkósa-sívaka var komið 
fyrir undir húð til þess að mæla magn 
glúkósans. Þá daga sem fólkinu voru gefnar 
fjórar koffíntöflur, sem jafngildir fjórum 
kaffibollum, reis blóðsykur um 8 prósent í 
samanburði við dagana sem því var gefin 
lyfleysa.

Ástæðan? Jú, koffín ruglar ferlið þar sem 
glúkósi fer úr blóði yfir í vöðva og frumur 
líkamans til brennslu, og hrindir einnig af 
stað framleiðslu á hormóninu adrenalíni sem 
eykur blóðsykursmagn líkamans.

Ýmsar rannsóknir hafa undanfarið sýnt 
fram á mismunandi heilsufarsávinning 
koffíns. Í síðustu viku var greint frá því að 
hættan á fósturláti væri tvisvar sinnum meiri 
ef konurnar drekka meira en tvo bolla af 
kaffi á dag, og daginn eftir birtist frétt um að 
koffín minnkaði líkur á krabbameini í 
eggjastokkum. - þlg 

Koffín varasamt fyrir sykursjúka

Bresk snyrtistofa býður fólki 
sem glímir við hárleysi upp 
á nýstárlega aðferð til að 
dylja það.

Bretinn Ian Watson býður 
mönnum sem eru með skalla og 
skallabletti upp á nýstárlega 
aðferð vilji þeir dylja hann. 
Hann húðflúrar brodda í hár-
svörðinn og segir mikla ánægju 
með útkomuna. 

Watson og mágkona hans 
komu á fót stofu í Birmingham 
fyrir ári síðan sem hann nefnir 
„Hairloss Improvement Studio“ 
eða HIS. Til hans kemur fólk 
með ör á höfði, skalla og skalla-
bletti og líkir hann eftir stærð 
hársekkjanna sem fyrir eru og 
háralit. 

„Kúnnarnir eru fullkomlega 
ánægðir,“ segir Watson. „Við 
erum að breyta lífi fólks. Það 
kemur inn með skallabletti en á 
eftir er eins og það sé með hár 
á öllu höfðinu sem það kýs ein-
faldlega að hafa stutt.“ - ve

Húðflúr 
á skallann

Kaffibaunir eru fullar af umdeildu koffíni.

Pör eða hjón sem rífast og láta 
í ljós tilfinningar lifa lengur en 
þau sem byrgja reiðina inni. 

Síðustu sautján ár hefur verið 
fylgst með 192 pörum í rannsókn 
sem unnin er í Michigan. Pörunum 
hefur verið skipt upp í fjóra hópa. 
Einn þar sem báðir aðilar tjá reiði 
sína, einn þar sem konan tjáir ein-
ungis reiði sína, einn þar sem karl-
inn tjáir einungis reiði sína og svo 
einn þar sem hvorugur tjáir sig. 
Sá hópur þar sem hvorugur tjáir 
reiði hefur hæstu dánartíðnina 
eða 27 prósent meðan dánartíðnin 
hjá hinum  hópunum er 19 pró-
sent. Eins og segir í Berlingske 
Tidende er einungis verið að tala 
um að „góð“ rifrildi sem leysa 
ágreining, lengi lífið, en ekki rifr-
ildi sem lífsstíll þar sem stokkið 
er upp á nef sér út af öllum sköp-
uðum hlutum. Áætlað er að rann-
sóknin standi í 30 ár svo skýrari 
niðurstöður fáist um dánartíðnina 
í þessum hópum.  - rt

Rifrildi hollt

Það getur verið lífshættulegt að byrgja 
reiðina inni.



BÍLAR &
FARARTÆKI

HYUNDAI STAREX
HYUNDAI STAREX 7 MANNA 4X4 DÍSEL. 
ÁRG 9/2002 Ek 97þ 32“ með tölvukubb 
ofl... Toppeintak VERÐ 2.290 TILBOÐ 
1.990 STGR Rrn:102600

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

HYUNDAI ACCENT árg 2000, Ekinn 92 
þ.km. Tilboðsverð 360 þús.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

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.arnarbil-
ar.is rn: 120497 S. 5672700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Dodge Caliber fólksbíll/jepplingur. Frá 
aðeins 1990þús. Bílaframleiðendur 
verða að losa um lager fyrir áramót. 
Gerðu reyfarakaup á brunaútsölu árs-
ins! Við gerum þér betra tilboð í fólksbíl, 
jeppa, pallbíl eða sendibíl. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

JEEP GRAND CHEROKEE
Með öllum hugsalegum LUXUS auka-
búnaði m.a. TV/DVD fjarstarti - Vél: 5,7L 
V8 16 ventla 330 hö., 12 þ.Verð 5,8 m. 
Tilb. 4.990. Uppl. í 824 9093.

JEEP GRAND CHEROKEE
Fallegur og velmeðfarinn bill. Ek. 64 þ. 
Tilb. 1.890.000. Uppl .824 9093.

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

Einn góður í snjóinn
Luxus Subaru Legacy ‘06. Ek. 29 þús. 
Upplýsingar í síma 869 2900.

Toyota Carina E árg. 1998 ekinn 143 
þús. km sjálfskiptur, 1.8 vél, ný nagla-
dekk, góður bíll. Verð 390.000 - mögu-
leiki á 100% visa láni. Uppl. í síma 
863 0149.

Touareg V8 - yfirtaka á 
láni.

VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004 
ek. 85 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í 
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst 
gegn yfirtöku af láni. Eftirstöðvar 3.6 m. 
Uppl. í s. 659 4567.

Toppeintak VW Passart ‘00. 1,6, ek. 
109 þús. Ný tímareim, cd og topplúga. 
Listaverð 790 þús. Fæst á 600 stgh. Ath. 
Skipti. Uppl. í s. 695 2750.

Landrover Freelander 03. Ekinn 69þkm. 
2.5L Vetrardekk. Verð 1.950þús. S:898 
8015

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

Ford Explorer árg. 06 4x4 Ek.46þ km, 
7 manna, Leðursæti. Eins og nýr. Rétt 
verð 3,5m, Góður afsl. veittur, tilboð 
velkomin þó engin skipti. S:8978808

100% lánamöguleiki
Sjálfskiptur VW Golf 9/1998, ekinn 
aðeins 68þkm, 5 dyra, 2 eigendur. Verð 
650þ. Uppl. í S:8959558

100% lán
Peugeot 206 árg 11/00 ek. 78 
þ.km,1400 vél 5 gíra, saml, rafdr rúður, 
ný sk. Verð 590 þ eða 490 þ stgr. Uppl 
í S. 895 9558

100% lán
Peugeot 206 árg 2/99 ek. 147 þ km, 
1400 vél, 5 gíra, saml, rafdr rúður, ný 
skoðaður, Verð 490 þ eða 390 þ stgr. 
Uppl í S. 895 9558

1. Gjaldagi í MAÍ !!!
Mmc Lancer.Árg06/04.E-42Þ.Sk09.1600 
Vél.SSK.Abs.Álfelgur+V-dekk,100% Lán. 
S. 661 8185

1. Gjaldagi í MAÍ !!!
Mmc Grandis,Árg 11/05,E-27Þ, Ssk,Sk 
09, 7 manna, Álfelgur + V-dekk, Cd, 
100% Lán. S. 661 8185

Mitsubishi Colt árg. ‘99, sjsk, nýsk. 
Flottur bíll. Ásett verð 390 þús. Tilboð 
290 þús. Uppl. í s. 691 9374.

Diesel Station
Ford Mondeo Ghia,Árg 
09/05 ,E -56Þ ,  Ssk ,2 .0L 
Vél,Abs,Cd,Álfelg,Sk09,100%Lán, S: 897 
2425

Renault Langua 2002 ek. 65 þ.km, 
1800 vél, sjálfskiptur, leður á slitflötum 
ofl. Verð 1.390 þ. áhv c.a 850 þ. Uppl í 
S. 895 9558

M.Benz ML 320 DIESEL 3/2006, ek. 27 
þús km. Verð 6,390, áhvílandi 6,050 
þús., sjálfskiptur. Umboðsbíll frá Öskju, 
Leður,rafmagn í sætum,litaðgler, nýar 
19“ álfelgur, ný Goodyear heilásrdekk 
Glæsilegur bíll. Fæst á yfirtöku + 100 
þús, út. Upplýsingar veitir Hlynur 893 
1650

Isuzu Trooper - yfirtaka 
á láni

Isuzu Trooper árg. ‘99, dísel, 7 manna, 
bsk, ek. 205 þús. Nýl. tímareim, ný 
35“ heilsársdekk, ný kúpling, sk. ‘08, 
Fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl. í s. 
897 1699.

WV Passart árg.’00. Ek. 119 þús. Svartur. 
Topplúga, álfelgur, cd, sumar og vetr-
ardekk. Verð 790 þús. Uppl. í s. 861 
6898.

Ódýr 4x4
Suzuki Baleno 4x4 árg. ‘99, ek. 110 þús. 
4 dyra, CD. V. 50 þús + lán 250 þús. S. 
691 9374.

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

Ódýr dísel jeppi!
Nissan Terrano II turbo dísel árg. ‘96, 7 
manna, topplúga, krókur. Í fínu standi. 
tilboð 290. þús. S. 691 9374.

Audi A4 Quatro 1,8 Turbo ‘99, ek. 63 
þús. Einn með öllu. Tilboð 1230 þús. 
Uppl. í s. 661 3654.

 1-2 milljónir

Frábær kaup, frúarbíll. Golf árg. 5/2005 
ek. 25þ. Sjsk, ásett 1.690 þ. Uppl. í s: 
616-2218

 2 milljónir +

Audi A4 S-Line 18 T ekinn 38 þús. Árg. 
11/05. 18“ felgur, gler topplúga, leður. 
Einn með öllu. Innfluttur af Heklu. Verð 
3.490.000, skipti möguleg á mórorh. 
eða fjórh. Uppl. í s. 864 5464.

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

 Jeppar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Diesel Range Rover !!!
Range Rover 2.5 diesel árg. 1996 ek. 
175 þ. km, sjálfskiptur, leður, topp-
lúga, loftpúðafjöðrun, álfelgur, flottur 
bill. Verð 1.190.000 ATH skipti á ódýrai 
möguleiki á 100% visa láni. Uppl. í síma 
863 0149.

Musso árg. ‘97, ek. 76 þ. Disel, turbo, 
intercooler, er á 38“ & 36“ fylgir. 
Loftlæstur framan og aftan, lækkuð 
hlutföll. Fyrrum björgunarsveitabíll. 
Ásett v. 900 þ. S. 895 9705.

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.

Grand Cherokee Ltd, árg. ‘00 m/öllu. 
150 þús út + yfirtaka á láni, 1 millj. 
Uppl. í s. 534 3250 e. kl. 13.

Til sölu Nissan Patrol ‘94. 38“. Boddy 
hækkaður, ek. 290 þús. Verð 500 þús. 
Þarfnast lagfæringar fyrir skoðun. Uppl. 
í s. 861 9370.

 Fornbílar

Ford Bronco árg.’66 orginal. Verð 250 
þús. Jeppe Wagoneer árg.’73 orginal. 
Verð 100 þús. Er á austurlandi. Uppl. í 
s. 898 1037.

 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford 
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM 
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Sendibílar

Kassabíll með lyftu !!
M.Benz 412 kassabíll með lyftu árg. 
1996 sjálfskiptur, Túrbína, Vökvastýri, 
750 kg, lyfta, gjaldmælir, talstöð, tvö-
faldur, ökurtiti. Verð 1.190.000. ATH 
skipti á ódýrari möguleiki á 100% visa 
láni. Uppl. í síma 863 0149.

 Vélsleðar

Þessi gullmoli er til sölu ásamt kerru 
Rotax 500. Aðeins ek. 2500 km. Uppl. 
í s. 893 4394.

Crossfire 1000 snowpro ‘07. Lítil útborg-
un og mikið af aukahlutum. S. 660 
0495.

Yamaha Venture árg.’98 Mjög vel 
með farin, með tveim ferðakössum, 
Sætistösku, flottur sleði. Verð 300.000 
Uppl. 896 7032.

[ 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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Stórar tölvur og snúruflækjur eru oft til vandræða í 
vinnuhorni heimilisins .

Fartölvur þurfa ekki mikla umgjörð þegar hægt er að 
setjast hvar sem er með þær og vinna, en á mörgum 
heimilum eru stórar turntölvur og plássfrekir skjáir til 
vandræða og þurfa lausna við.

„Þetta snýst svolítið um að hafa borðplássið óskert 
og það er orðið algengara að fólk sé með fleiri en einn 
skjá. Við erum til dæmis með lausnir fyrir allt að níu 
skjái,“ segir Eyjólfur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri 
Axis. Hann segir ýmsar lausnir vera á boðstólum til að 
hreinsa upp í kringum vinnuborðið og nefnir auk skjá-
haldaranna ýmsa vasa og rennur sem hægt sé að skrúfa 
undir borðin. 

„Svo er mjög algengt að hengja turntölvuna undir 
borðið á rennu þannig að hægt er að draga hana út og 

snúa henni þegar þarf að komast til að tengja 
einhverjar snúrur. Til að halda 

utan um snúrurnar er 
hægt að fá rennu eða 

stokk sem 
festur er undir 
borðið og snúrurnar 
lagðar í hann. Þá er gert 
gat í borðið og sett lok 
yfir, snúrurnar eru 
svo teknar gegn-
um borðið og í 
rennuna,“ segir 
Eyjólfur.

Einnig er 
hægt að fá eins 
konar gorma 
eða plaströr sem 
hægt er að klemma 
utan um snúrurnar 
svo minna fari fyrir 
þeim.  - rt

Skjáhaldarar og snúrustokkar

Snúru-
stokkur 

sem skrúfast undir 
borðplötuna. Snúrurnar svo 

lagðar í stokkinn og honum smellt upp 
og lokað.

Það er ekki gott fyrir 
tölvurnar að standa 
í rykinu á gólfinu en 

hægt er að hengja þær 
upp undir borði og 

draga þær út á rennu 
þegar þarf að eiga 

eitthvað við þær.
Til að spara borðplássið 
er hægt að hengja stóra 
skjái upp á stand.

Sniðugir 
vasar undir pappír eða 
annað smálegt sem ein-
falt er að skrúfa undir 
borðplötu.

Þjónustuhönnun er samsláttur 
nokkurra hönnunarsviða, þar 
sem ýmsum aðferðum er beitt 
til að draga gildi fyrirtækis 
saman og túlka þau í heild-
rænu útliti.  Sigurður Þor-
steinsson hönnuður segir að 
Íslendingar séu þegar farnir að 
hugsa á slíkum nótum en oft 
vanti upp á baklandið.

„Þjónustuhönnun er ekki eitt af-
markað svið heldur afsprengi 
nokkurra hönnunarsviða,“ útskýr-
ir Sigurður Þorsteinsson, hönnuður 
og mörkunarfræðingur, en mörk-
un er þýðing á enska orðinu brand-
ing. „Þetta byrjaði með því að stór 
fyrirtæki leituðu til hönnuða við 
svokallað „emotional design,“ það 
er hönnun sem framkallar stemn-
ingu eða tilfinningu hjá fólki. 
Vegna þess hversu vel gekk fóru 
menn út í „experience design“ sem 
er að skapa sérstaka upplifun.

„Menn fóru að horfa á fyrir-
tæki og vörumerki sem heildstæða 
mynd og stýra öllum snertiflötum 
fyrir viðskiptavininn, ekki bara 
útliti fyrirtækisins, heldur líka 
klæðaburði og framkomu starfs-
fólksins, bæklingum og svo fram-
vegis. Þá setja fyrirtæki í samstafi 

við hönnuði gildi fyrirtækisins 
niður og teikna þau inn í allt heila 
dæmið,“ segir Sigurður og bætir 
við að bestu og verstu dæmin 
um þetta séu Disney-garðarnir. 
Á hinum endanum séu Chanel 
og Prada, sem þyki flott á meðan 
Disney er talið vera lágkúltúr, þótt 
sömu grunnreglurnar séu þar að 
verki.

„Apple er líka mjög gott dæmi 
um þetta, þar sem tengd er saman 
grafísk hönnun, vöruhönnun og 
viðmótshönnun, arkitektúr og vef-
hönnun,“ segir hann. „Allt þetta 
myndar upplifun sem fólk fær, til 
dæmis við að heimsækja Apple-
búðir eða fara á iTunes á netinu. 
Þarna er heildarmyndin höfð í há-
vegum.“

Sigurður segir markaðssetningu 
hafa þróast í þessa átt hérlendis 
síðustu ár, sem sjáist meðal ann-
ars af því hvernig útlit banka og 
verslana hafi stórbatnað rétt eins 
og almenn grafísk hönnun. „Það 
var ákveðin hönnunarvakning á Ís-
landi, sem teygir anga sína víða. 
Hins vegar vantar mikið upp á, þar 
sem þetta er enn mikið á yfirborð-
inu. Mikil áhersla er á auglýsinga-
herferðir en stundum lítið á bakvið 
þær, en þá er hætt við að traust við-
skiptavinar og fyrirtækisins eða 
vörumerkisins rofni.“

Sigurður segir þetta meðal ann-
ars stafa af því að auðveldara sé 
að breyta útliti á byggingum en 
að þjálfa starfsfólkið og þeirra 
viðmót. „Hér hafa verið gerð-
ar ýmsar kannanir um þjónustu-
lund Íslendinga þar sem við höfum 
lent mjög aftarlega og ljóst að 
við megum bæta þann þátt mjög 
mikið. Kannski er hún ekki rík í 
okkur sem þjóð,“ segir Sigurður, 
sem býst við því að Íslendingar 
eigi eftir að horfa meira á bakland-
ið á næstu árum. 

„Það hefur verið gert heljarinn-
ar átak og stærstu og framsækn-

ustu fyrirtækin hafa verið að gera 
mjög góða hluti á síðustu árum, 
hvað varða húsnæði og auglýsing-
ar. Menn munu næst hugleiða hvar 
þeir geti bætt sig og þá kemur 
hitt,“ segir Sigurður og nefnir Bláa 
lónið sem dæmi um fyrirtæki sem 
þegar er komið langt á veg í þeim 
pælingum en hann hefur starfað 
náið með markaðsmönnum þess. 
„Þar hefur allt verið gert af mikl-
um metnaði, samanber sérstak-
an Bláa lóns-skóli fyrir starfsfólk, 
en metnaðurinn hefur verið gagn-
rýndur. Kannski hefði mátt ná 
sama árangri með minni tilkostn-
aði og meiri hagnaði, en þá væri 
fyrirtækið ekki eins virt og þekkt 
úti. Útlendingum finnst upplifunin 
ótrúleg.“ - rve

Góð ímynd en lítil þjónustulund

Sigurður Þorsteinsson segir Íslendinga koma illa úr könnunum þar sem þjónustulund er tekin til greina. Hann segir þá hins vegar 
mjög færa í ímyndarsköpun. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Sigurður segir Disney-skemmtigarða vera dæmi um það þegar menn stýra öllum 
snertiflötum við viðskiptavininn.

Sigurður Þorsteinsson hefur unnið náið 
með markaðssérfræðingum Bláa lónsins 
við að skapa heildræna mynd þar sem 
hugað er að hverju smáatriði.

MYND/BLÁA LÓNIÐ 



X
E

IN
N

 IX
 0

8 
01

 0
08

Láttu þig dreyma

...og gerðu okkar veruleika 
að þinni veröld

Innrettingar
Dalvegi 10-14  •  200 Kópavogur

Sími 577 1170 •  Fax 533 1127  •  www.innx.is

Inn X Innréttingar bjóða upp á stílhreinar 
og sérlega notendavænar ítalskar innréttingar.

Þarlendir sérfræðingar, með eldheita ást á matargerð 
hafa náð fullkomnun í aðlögun eldhúsumhverfi s að þörfum þeirra 

sem njóta þess að elda - og borða góðan mat.

Gæðin eru ótvíræð, 
en þó er það verðið sem kemur mest á óvart.

Komdu í glæsilegan sýningarsal okkar að Dalvegi 10-14
og leyfðu hönnuðum okkar að aðstoða þig við að setja saman 

draumaeldhúsið þitt.

Þín veröld - veldu Inn X
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Bókaskápar og -hillur eru ekki 
aðeins hirslur undir bækur, 
heldur hafa mikið um það að 
segja hvernig við skynjum til-
tekið rými og geta í sumum 
tilvikum haft úrslitaáhrif á þá 
upplifun.

Að sumra áliti geta bókaskáp-
ar sagt ýmislegt um eigendurna 
og þá persónu sem þeir hafa að 
geyma, rétt eins og bækurnar 
sem í þeim standa.

Antíkskápur gæti þannig verið 
vísbending um gamla sál alveg 
eins og innbundna Shakespeare-
safnið meðan útskornar hillur 
sýna fram á ólæknandi rómant-
íker og þar fram eftir götum.

Hvað sem slíkum bollalegg-
ingum líður er þó ljóst að val 
á góðum bókaskáp, nú eða þá 
bókahillum, er vandasamt verk 
eigi vel að takast. - rve

Mitt í umræðunni um nýja stað-
setningu Reykjavíkurflugvallar 
er skemmtilegt að velta fyrir sér 
hvernig aðrar þjóðir hafa leyst úr 
sínum flugsamgöngum. Á Mad-
eira má til dæmis finna allsérstak-
an flugvöll nærri höfuðborginni 
Funchal. Flugvöllurinn var eitt sinn 
alræmdur fyrir stutta flugbraut 
(um 1.400 metrar) sem var um-
kringd háum fjöllum og hafi. Að-
flug var erfitt, jafnvel fyrir reynd-
ustu flugmenn. Flugbrautin var 
endurbyggð árið 2003 og lengd um 
þúsund metra út yfir sjóinn og er 
með sérstæðari flugvöllum í heimi.

Flugbrautin er 2.781 metrar að 
lengd en þúsund metrar af braut-
inni standa á 180 súlum sem hver 
og ein er um 50 metrar á hæð. 
Undir flugbrautinni hefur plássið 

verið nýtt fyrir bílageymslu.
Flugbrautin á Funchal-flugvell-

inum hefur hlotið verðlaun fyrir 

frumlega hönnun en það er Portú-
galinn Segadães Tavares sem á 
heiðurinn að hönnuninni.

Flugbraut á súlum

Kílómetri flugbrautarinnar er byggður á 180 fimmtíu metra háum súlum.

Þessi svarti 
Habitat-

skápur kall-
ast Sokoto, 
en hann er 
með renni-

hurðum.

Vísbending um gamla 
sál eða rómantíker

Booxx hillurnar 
eru skemmti-
legar þar sem 
maður getur 
sett þær mis-
munandi upp. 
Fæst í Módern.

Tunguháls 15
sími: 564 6070
www.kvarnir.is

Tröppur og stigar

Iðnaðartröppur
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Blitz er hannað af Lodovico Acerbis og er bræðingur af skenki og bókahillu. Renni-
hurðin að framan sýnir bókahólfin og með því að renna henni til hliðar opnast hólf 
sem fólk getur notað undir stell og fleira. Fæst í Módern.

Enshi kallast þessi skápur 
sem er frá Habitat.

Þessi hvíti háglans-skápur kallast 
Kim og fæst í Línunni.
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Sigurjón Örn Sigurjónsson á 
gott safn geisladiska sem hann 
flokkar eftir stafrófsröð. Hann 
lendir þó í nokkrum vandræð-
um þegar hann kaupir diska 
sem flokkast framarlega.

Sigurjón Örn Sigurjónsson nam 
píanóleik í mörg ár en er auk þess 
rafmagns- og tölvuverkfræðingur 
að mennt. Hann á orðið gott geisla-
diskasafn en segist þó enginn sér-
stakur safnari. „Ég kaupi það sem 
mig langar í og þetta er útkoman,“ 
segi Sigurjón.

Hann segist ekki hafa tölu á 
diskafjöldanum en hann hefur 
komið diskunum fyrir í hillum 
sem hver um sig er um tveggja 
metra há. „Ég keypti þær í Hirsl-
unni í Garðabænum og er hægt 
að festa eins margar saman og 
maður vill. Safnið er nú þegar 
búið að sprengja þær utan af sér 
og ég þarf að fara að fjárfesta í 
fleirum.“ 

Sigurjón segir lungann af disk-
unum hafa að geyma klassík. 
„Síðan er þarna örlítill reyting-
ur af djassi ásamt þessu hefð-
bundna rokki og poppi.“ Hann seg-
ist flokka diskana eftir stafrófsröð 
og þá annað hvort eftir flytjanda 
eða höfundi. „Það fer í raun eftir 
því hvort mér finnst veigameira 
hverju sinni. Þarna ægir því öllum 
tónlistarstefnum saman en helsti 
gallinn við þetta skipulag er að ef 

ég kaupi disk sem flokkast undir A 
þá þarf ég að búa til pláss fremst 
og hliðra síðan öllum diskunum 
sem á eftir koma til um einn, segir 
hann og hlær. „Ég þarf því kannski 
að fara að endurskoða flokkunar-
kerfið svo að ég þurfi ekki alltaf að 
standa í þessu,“ bætir hann við. 

Sigurjón segist ekki vera far-
inn að halla sér að iPodum og MP3 

spilurum til að geyma tónlist í að 
nokkru ráði. „Ég hugsa að klass-
íski heimurinn sé aðeins lengri að 
taka við sér hvað það varðar. Fólki 
þykir oft vænt um diskana sína 
og auk þess fylgja þeim bækling-
ar og ýmis fróðleikur. Ég held líka 
að mörgum finnist gaman að hafa 
safnið sýnilegt á heimilinu.“

- ve

Stafrófið til vandræða

Sigurjón með geisladiskasafnið í baksýn. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

ÍSLENSKA SEM ANNAÐ 
TUNGUMÁL
11.500 KR.

Fyrir útlendinga sem vilja læra íslensku. 
ÍSA102: Fyrir byrjendur.
ÍSA202: Fyrir þá sem hafa einhverja þekkingu 
á íslensku.

60 kennslust. Hefst 12. feb. og kennt verður 
2–3svar í viku (sjá www.ir.is). 
Námskeiðið gefur 2 einingar á framhalds-
skólastigi.

Ekkert sérstakt umsóknareyðublað er nauðsyn-
legt. Umsókn skal senda á fa@ir.is með nafni, 
kennitölu, símanúmeri og ósk um ÍSA102 
eða ÍSA202.

ICELANDIC FOR FOREIGN STUDENTS
11.500 ISK

Icelandic courses for foreign students.
ÍSA102: For beginners.
ÍSA202: For those with a little knowledge in 
Icelandic.

Total number of lessons given in each course is 60. 
The courses start Feb 12. Teaching will take place 
2 or 3 times/week (see plan at www.ir.is).
The course carries 2 credits on the modular 
credit system.

No special application form is required. 
Please send application to fa@ir.is and include 
name, ID-number (kennitala), telephone number 
and specify ÍSA102 or ÍSA202.

VILTU SMÍÐA RAFMAGNSGÍTAR?
75.000 KR.

Rafmagnsgítar er smíðaður frá grunni. 
Nemendur geta valið að smíða Telecaster eða 
Stratocaster.

90 kennslust. Fim. frá kl. 17:00–22:00.
7. feb.–8. maí.

SILFURSMÍÐI FYRIR BYRJENDUR
33.000 KR.

Einföld skartgripasmíði; hringar, hálsmen, 
eyrnalokkar og eða nælur.
30 kennslust. Þri. 18:00–21:40. 5. feb.–11. mars. 

STAFRÆN LJÓSMYNDUN 
OG MYNDVINNSLA
19.000 KR.

MYNDATAKA: Grunnatriði myndatöku og 
myndavéla, samspil ljósops, hraða, ISO og áhrif 
þess á myndir. Áhrif linsa á rýmið. 
MYNDVINNSLA: Eftirvinnsla og leiðréttingar í 
myndvinnsluforritum.
MYNDAGEYMSLA: Aðferðir við flokkun, 
skráningu og geymslu.

Æfingar gerðar í kennslustundum og 
heimaverkefni. Nemendur þurfa að eiga/hafa 
aðgang að stafrænni myndavél sem hefur 
manual fókus.

18 kennslust. 
13., 20. og 27. feb., kl. 18:00–21:00.

NOTKUN TRÉSMÍÐAVÉLA
22.000 KR.

Kennd rétt vinnubrögð við vélar og handverkfæri 
fyrir trésmíði. Smíðaðir verða litlir hlutir.

20 kennslust. Lau. kl. 9:00–13:00. 
23. feb., 1. mars og  8. mars.

STEINASLÍPUN
23.000 KR.

Sögun á steini, tromluslípun og pólering. 
Pönnuslípun og pólering steina. Mótun steina til 
notkunar í skartgripi o.fl. 

18 kennslust. Mið. kl. 18:00–20:00. 
6. feb.–12. mars.

ANDLIT OG HÁR
17.000 KR.

Teiknikennsla auk fyrirlestra um andlit með 
gullinsniði. Kynntar aðferðir til að ná fram tónum 
og skyggingu í andlits- og hárteikningu. 
Fyrirlestur um mismunandi andlit.

15 (3x5) kennslust. Mið. kl.18.00. 13.–27. feb. 

SKRÁNING Á WWW.IR.IS/NÁMSKEIÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 522 6500.

NÁMSKEIÐ



Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF



Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is

Fr
um

Brekkuás 1-3 
Hafnarfirði

Glæsileg 21 íbúða lyftuhús á fjórum hæðum.

Íbúðir með útsýni í nálægð við ósnortna náttúru. 
• Stærð íbúða frá 82 fm – 124 fm

• Sérlega bjartar og rúmgóðar 2ja, 3ja &
4ja herbergja íbúðir

• 21 íbúð og 15 bílastæði í bílakjallara

• Glæsilegt útsýni yfir höfuðborgarsvæðið

• Gott aðgengi

• Tvö lyftuhús

• Glæsilegar innréttingar frá Brúnás

• Eldhústæki frá AEG

• Granít á borðum og gluggakistum

• Innangengt í bílageymslu

• Sjónvarpsdyrasými

• Ál/tré gluggar

• Tvennar svalir með endaíbúðunum

• Sérafnotaréttur með íbúðum á fyrstu
hæð

• Til afhendingar í sept./okt. 2008

• Verð frá 22,1 millj.

ÍBÚÐ 206

ÍBÚÐ 307 ÍBÚÐ 302

ÍBÚÐ 301

ÍBÚÐ 306

Skipulag íbúða á 
3ju hæð í Brekkuási 1-3

Ásland 3



SMÁAUGLÝSINGAR

 Mótorhjól

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

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

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Til sölu tvö mótocrosshjól. Kawasaki 
125 ár 05 lítið notað topp hjól, Yamaha 
YZ 125 ár 04 . Kerra fyrir 3 hjól . sími 
8919193

 Kerrur

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

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

 Vinnuvélar

Eigum til öflugar kasttennur á lager. 
www.aflvelar.is  Aflvélar ehf  S. 480 
0000.  Vesturhrauni 3, 210 Garðabær.

Eigum til öfluga fjölplóga á lager. www.
aflvelar.is   Aflvélar ehf  S. 480 0000.  
Vesturhraun 3, 210 Garðabær.

 Lyftarar

 Bátar

Vantar Sóma eða sambærilegan bát, 
á 2 - 3 millj. stgr. Einar 693-0851, efe.
crew@flugfelag.is

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Ónotuð Michelin dekk á felgum undan 
Defender 30 stk. kr. 9.000 pr. stykki. 
Einnig stuðarar og jafnvægisstangir. S. 
661 1140.

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. 4 stk. 185/65 15“ 
á álfelgum á 20þ. S. 896 8568.

 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.

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

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.

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér regluleg þrif. Fyrirtæki og 
einnig flutningsþrif. Ástu -svæði . S. 
848 7367.

 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.

 Garðyrkja

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

 Bókhald

Bókhaldsþjónusta og fjármálaráðgjöf 
bæði fyrir einstaklinga og rekstraraðila. 
S:842 5500

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

Fyrir vandláta!
MÁLA ?! Fyrir ferminguna já eða hvað 
sem er, ekki málið ! Örugg þjónusta. 
Álitað ehf. Uppl. í s. 844 5201

25% afsláttur af allri 
málningar-og spörslunar-

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

 Húsaviðhald

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

RENNUR OG NIÐURFÖLL Tek að mér 
,Lagfæringar, Uppsetningar á Rennum 
og Niðurföllum ,Þakviðgerðir, og alla 
almenna smíðavinnu uppl. s 6948448 
Ólafur

A+verktakar ehf  Bestir í flísum-góðir 
í múrverki  Tilboð-tímavinna  s: 897 
9394. Ásgeir.

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

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.

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

Flísalagnir og Múrverk
Fagmennska í fyrirrúmi. Steinum fast-
eignir. S. 856 5060 eða murogtre@
murogtre.is

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

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

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

Áramótaspáin þín.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908-6414 (199 mín.) 553-5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

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

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

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

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.

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

 Óskast keypt

Gasgrill óskast gefins eða 
Ódýrt

Er einhver sem vantar að losna við 
gasgrillið sitt, eða selja fyrir lítinn pen-
ing. Áhugasamir hafið samband í síma 
691 4519.

 Hljóðfæri

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

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak. 
s. 660 1648.

Alto saxófónn til sölu. V. 35 þús. Uppl. í 
s. 848 7876 & 421 5376.

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

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

 Verslun

ÚTSALA, ÚTSALA. Allt að 60% afsláttur 
af völdum vörum !!!

 Ýmislegt

Óska eftir froskbúningi með öllu. 175cm 
hæð og 85kg. Vantar tilsögn í TOK bók-
haldi. Uppl. í s. 896 4807.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 Líkamsrækt

Snjóbretti. fest. skór , gleraugu til sölu 
lít. not. v. 30 þús. up s: 6992228

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 844 
9083.

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Námskeið

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

 Þjónusta

PODO - innlegg 3.-15. febrúar býður 
Stoð uppá innlegg byggð á PODO 
aðferðafræðinni. PODO er svæðameð-
ferð fyrir hrygg- og stoðkerfi og fellst 
í greiningu og sérgerðum innleggj-
um. Pantið tíma hjá Myriam Steffen í 
síma 565 2885 Stoð hf. Trönuhraun 8, 
Hafnarfirði.

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

 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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

ársgamalt rúm, sófasett og sjónvarps-
skápur til sölu. Selst saman á 25 þús 
gegn því að vera sótt. Eða ódýrt í sitt-
hvoru lagi. Uppl. í s. 616 8611.

 Heimilistæki

Til sölu á Selfossi. Ísskápur, þvottavél og 
rúm 120 cm breitt. Uppl. 694 6397.

Til sölu 6 mánaða gömul rainbow 
ryksuga gott verð. Upplýsingar í sima 
6923414

 Gefins

Blandaðir hvolpar, Labrador og Border 
Collie, tæplega 7 vikna, fást gefins. Uppl. 
í s. 848 8850.

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Intensive Icelandic-Íslenska f. útlend-
inga: Level I: 4 weeks x 5d; Md-Frd;18-
19:30. Start 4/2, 3/3, 31/3 Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start 
25/2, 14/4, Level III:10 weeks; Tsd/
Thrd; 20-21:30. Start 18/3, 27/5. Ármúli 
5. s.5881169, ice@icetrans.is, www.
icetrans.is/iceschool

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu 6 herb. íbúð, henntar vel fyrir 
verktaka. Er staðsett í 105. Uppl. í s. 
821 0800.

Lítil einstaklingsíbúð. Herbergi, eldús 
og wc. Nálægt Hlemmi. Leiga 70 þús. 
Leigusamningur. Áhugasamir leggið inn 
nafn og símanr. Hjá Fréttablaðinu merkt 
„Norðurmýri“

106 fm. 3 herb. íbúð til leigu í Garðabæ 
frá 1. feb. V. 140 þús. Uppl. í s. 891 
6390.

 Húsnæði óskast

Systkini óska eftir íbúð 
sem fyrst helst mið-

svæðis
Eru reglusöm og með trausta 

innkomu. Æskilegt væri ef 
íbúðin skiptist í tvö mjög 

stór herbergi, eldhús og bað. 
Langtímaleig.

Uppl. hjá Oddi í síma 847 3860.

47 ára reglusamur karlmaður óskar eftir 
lítilli íbúð eða góðu herbergi með bað- 
og þvottaaðstöðu á höfuðborgarsvæð-
inu. Helst frá 1. feb. Sími 845 2942 & 
565 2932.

Óskum eftir 2-3 herb. íbúð miðsvæðis 
í Hafnarfirði. Langtímaleiga. 3 í heimili, 
reyklaus, öruggar greiðslur. Uppl. í s. 
696 4618.

Reglusamur 27 ára kk óskar eftir stúdíó-
íbúð eða herbergi, greiðslugeta 60 þús. 
Uppl. í s. 867 8101.

RÝMINGARSALA

TIL SÖLU
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 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði með 
íbúð

Atvinnuhúsnæði við höfn-
ina í vesturbæ Kópavogs 

(Bakkabraut 12). Eitt bil af 
fjórum. Bilið er 106fm. Lofthæð 
er um 4m, bílalyfta 3 tonn. Gott 
bílaplan með hita í við framan-
vert húsið. Á efri hæð er skrif-
stofuhúsnæði innréttað sem 
íbúð. Einnig er svefnloft sem 
er um 15fm ekki inní fm tölu. 
Frábært atvinnuhúsnæði með 

íbúð. Leiguverð 170 þús.
Uppl. í s. 899 8801 á milli kl. 
18.00-20.00 eða mail. klinger.

markus@gmail.com

Meðferðarherbergi til leigu Glæsileg 
aðstæða í heilsuverndarstöðinni, ýmsir 
leigumöguleikar. Nálastungur Íslands 
ehf. 458-9400 og 863-0180

 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

 Bílskúr

Óskum eftir ca 30-40 fm bílskúr fyrir 
lager og léttar viðgerðir. S 6673177 
Leifur

ATVINNA

 Atvinna í boði

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir fólki 
til afgreiðslustarfa. Helga gefur upplýs-
ingar í síma: 699-5423

Atvinna í boði
Fyrirtæki á 

Stórreykjavíkursvæðinu óskar 
eftir að ráða til starfa laghenta 

menn, helst vönum húsavið-
gerðum, þó ekki skilyrði.

Upplýsingar í síma 661 0117

Kvöldvinna með skóla.
Starfskraftur óksast á lager í 
kvöldvinnu. Hentar vel með 
skóla, vinnutími frá kl. 18:00 
Sumarvinna kemur einnig til 

greina.
Upplýsingar í síma 896 2836 

Á SKRIFSTOFUTÍMA. Umsóknir 
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 

Grafarvogi.

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum.

VINNA AÐRA HVERJA 
HELGI.

Félagsmiðstöðin 
Norðurbrún

Leitum að starfsmanni í eldhús-
ið okkar.

Um er að ræða framreiðslu á 
léttu fæði og almenn eldhúss-

törf.
Vinnutími 10.00 15.00

Starfið hentar fólki á öllum 
aldri.

Starfsmaður þarf að geta unnið 
sjálfstætt og tala íslensku.

Ekki er krafist reynslu af eld-
hússtörfum, en áhersla á góða 

þjónustulund
Um framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar veitir 
Sigríður í síma 568 6960

RÆSTING HLUTASTARF 
Félagsmiðstöðin 

Norðurbrún
Hefur þú metnað að gera vel 
í starfi? Við leitum að starfs-
manni helst með reynslu. Um 

framtíðarstarf er að ræða og er 
vinnutími sveigjanlegur.

Nánari upplýsingar veitir 
Sigríður í síma 568 6960

Piekarnia Garðabær
Przyjmie sprzedawce (ang. albo 

isl. jezyk).
Inform. tel 891 8258 & 565 

8070, Þóra & Ivona.

VAKTAVINNA / 
HLUTASTARF

Fjölbreytt starf, sveigjanlegur 
vinnutími,

Leitum að jákvæðum starfs-
manni til að vinna í

frábærum starfsmanna-
hópi í Félagsmiðstöðinni að 

Norðurbrún.
Um er að ræða margs konar 

stuðning og þjónustu við eldri 
borgara.

Um framtíðarstarf er að ræða 
og þarf viðkomandi að tala 

íslensku.
Nánari upplýsingar veitir 
Sigríður í síma 568 6960

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN 
NORÐURBRÚN 1. 

ÚTKALL
Vilt þú vera á skrá hjá okkur og 
koma inn í afleysingar. Störfin 

eru fjölbreytt, starfsmannahóp-
urinn samhentur og metnaður 

ríkir í starfi. Hentar báðum 
kynjum og fólki á mismunandi 

aldri. Kynntu þér málið og 
komdu í heimsókn.

Nánari upplýsingar veitir 
Sigríður í síma 568 6960

Spjalldömur.
Rauða Torgið leitar samstarfs við yndis-
legar spjalldömur. Nánari uppl. á www.
raudatorgid.is. Mjög góðir tekjumögu-
leikar.

Vantar þig aukavinnu? Borgargrill getur 
bætt við sig fólki á kvöld og helgarvaktir. 
Góð laun í boði fyrir áræðanlega aðila. 
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í 
síma 820-5851

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

HENDUR.IS
Ráðning stendur yfir í eftirf. stöður: 
svæðisstjóra, sölumann, bónara, lið-
veislu, hjúkrun o.fl. www.hendur.is

SÖLUSTARF Í HEILDVERSLUN Í 
HAFNARFIRÐI Óskum eftir sölumanni 
í sölu á skarti fötum ofl. Viðkomandi 
þarf að vera góður í mannlegum sam-
skiptum og geta unnið sjálfstætt. Bíll til 
umráða. Umsóknir sendist á asheild@
visir.is eða í síma 865-6774

 Atvinna óskast

44 kk óskar eftir framtíðarvinnu. 
Ýmislegt kemur til greina, er vanur 
sölumennsku og með meirapróf. Uppl. 
í s. 821 0800.

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

Kona fra Lettlandi (40) oskar eftir 
vinnu a Islandi, Allt kemur til greina. 
S.8457158

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar
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Fiskbúðin Hafberg
vantar öfl ugan starfsmann 

til að sjá um undirbúning fi skrétta og 
afgreiðslu í búðinni. 50-100% starf í boði. 

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur,
góður í mannlegum samskiptum,

sjálfstæður og vandvirkur.

Góð laun í boði, allar nánari uppl, veitir Geir s. 820-3413.

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686. Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

Smiðir
Erum með vana smiði sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í síma 840 1616

Kraftafl  ehf

HRAFNISTA

Fiskbúðin Lækjar

gö
tu

220 Hafnarfirði S-5655488

220 HafnarfirðiLækjargötu 34bFiskbúðin Sími-5655488

Sushi

á föstudögum

fiskisúpa

alla daga

opið

 á laugardögum

frá 10-14

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

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

Sími: 588 9090

Fr
um

Vorum að fá í sölu mjög vel staðsetta byggingar-
lóð undir einbýlishús við Skeiðakur í Akralandi. 
Um er að ræða um 750 fm lóð. Lóðin snýr á móti
suðri. Teikningar geta fylgt.

Nánari upplýsingar veitir Magnea Sverrisdóttir
fasteignasali í síma 861-8611.

AKRALAND, GARÐABÆR - MJÖG VEL
STAÐSETT BYGGINGARLÓÐ

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu bakarí í fullum rekstri vel
staðsett við Grensásveg 26 í Reykjavík. Um er að ræða húsnæði 458,6 fm sem
skiptist í verslun, vinnslusal, lager, skrifstofu, starfsmannaaðstöðu, snyrtingar,
ræstingu og geymslu. Frábær staðsetning, mikið auglýsingagildi. Leigu-
samningur til 10 ára getur fylgt.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi, sölumaður. Gsm 896 0058

GRENSÁSVEGUR - RVÍK - ATVINNUHÚSN.

Fr
um

FASTEIGNIR

TIL SÖLU

TIL LEIGU
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Eldra fólk á Seltjarnarnesi nýtur 
nú ókeypis aðgengis að sund-
laug bæjarins vegna fjölskyldu-
stefnu bæjarins. Fjölmargir eldri 
Seltirningar hafa nýtt sér þessa 
þjónustu enda er nýlega lokið 
metnaðarfullum breytingum á 
sundlauginni auk þess sem nýbúið 
er að opna heilsurækt World Class 
við laugina. Í kjölfar þessara 
breytinga mun opnunartími laug-
arinnar lengjast en náin samvinna 
verður um þjónustu World Class 
og Sundlaugar Seltjarnarness. 

Frá mánudögum til  föstudaga 
verður opið frá hálf sjö um morg-
uninn til tíu um kvöldið, en um 
helgar verður opið frá átta um 
morguninn til átta um kvöldið. - sgi

Frítt í sund og 
breytt opnun

Í SUNDI Gott er að gera æfingar áður en 
tánni er dýft í vatnið.

MYND/BRJÁNN BALDURSSON

Rakel Dögg Bragadóttir, handknatt-
leikskona úr Stjörnunni, var valin 
íþróttamaður Garðabæjar 2007 
við hátíðlega athöfn fyrr í þessum 
mánuði. Rakel Dögg varð Íslands- 
og deildarmeistari með meistara-
flokki Stjörnunnar vorið 2007. Hún 
var valin handboltakona ársins 
2007 af Handknattleikssambandi 
Íslands. Hún hefur frá unga aldri 
spilað handbolta með Stjörnunni og 
hefur auk þess þjálfað yngri flokka 
félagsins til margra ára með góðum 
árangri.

Í umsögn íþrótta- og tómstunda-
ráðs segir: „Rakel Dögg er ein 

besta handknattleikskona á land-
inu, hún er fyrirliði og lykilmann-
eskja í landsliðinu og hjá sínu fé-
lagsliði. Rakel Dögg átti stóran 
þátt í því að kvennalandsliðið náði 
þeim áfanga að fara í umspil til að 
spila á stórmóti, það er Evrópumóti 
kvenna á árinu 2007. Rakel Dögg er 
reglusöm og mjög góð fyrirmynd 
fyrir yngri leikmenn.“ - sgi

Íþróttamaður 
Garðabæjar 2007

FRÁ AFHENDINGU Rakel Dögg heldur 
á verðlaunabikarnum en henni við hlið 

standa Páll Hilmarsson forseti bæjar-
stjórnar Garðabæjar og Ragnhildur Inga 

Guðbjartsdóttir, formaður íþrótta- og 
tómstundaráðs Garðabæjar. 

Háskólinn á Bifröst býður nú 
fyrstur íslenskra háskóla upp 
á nám á ensku í viðskiptafræði 
til BS-gráðu en námið hefst nú 
í haust. Með því að bjóða upp á 
nám alfarið á ensku telja stjórn-
endur skólans sig mæta þörfum 
nemenda sem hyggja á störf á al-
þjóðavettvangi og fyrirtækja sem 
starfa hér á landi og erlendis. Er 
hið alþjóðlega viðskiptasamfélag 
haft til hliðsjónar við undirbúning 
og útfærslu námsins.

Rektor Háskólans á Bifröst, 
Ágúst Einarsson, telur íslenskt 
samfélag löngu orðið alþjóðlegt 
og því sé þetta tímabært skref. 
Þegar sé hægt að taka ígildi stúd-
entsprófs á ensku hér á landi auk 
þess sem á Íslandi búi fjöldi fólks 
af erlendum uppruna og eftir-
spurn eftir enskumælandi fólki á 
atvinnumarkaði hafi aldrei verið 
meiri. Þá hafi eftirspurn eftir 
námi á ensku aukist á meðal Ís-
lendinga sem vilji undirbúa sig 
vel undir framtíðina. 

Ætlunin er að markaðssetja 
námið erlendis en þó má taka fram 
að þetta nám er einungis viðbót 
við það viðskiptanám sem þegar 
er kennt á íslensku. 

Upplýsingar um námið og um-
sóknarferlið  er að finna undir  
www.bifrost.is. - sgi

Viðskiptafræði 
kennd á ensku

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST Nýtt viðskipta-
nám á ensku til BS-gráðu verður kennt 
í haust.

   

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
FerðamálastofuVESTURHEIMUR SF

Kanada-Landnám í Vesturheimi

Vesturheimur sf og Þjóðræknisfélag Íslendinga kynna ferð 
á slóðir vesturfaranna:

Ferðatilhögun: 
• Flogið til Toronto 25. júní. Gist þrjár nætur.
• Skoðunarferð til Niagarafossa - Siglt að fossunum.
• Skoðunarferð um Toronto með heimafólki
• Einhver misheppnaðasta tilraun íslenskra vesturfara til landnáms var í Kinmount-  
   skoðunarferð með Don Gislason sagnfræðingi.
• Skoðunarferð um íslenska landnámið í  Rosseau.
• Þjóðhátíðardagur Kanada 1. júlí í Ottawa-Gist í höfuðborg Kanada tvær nætur
• Alþjóðleg jazzhátíð í Montreal-Gist þar í borg tvær nætur
• Flug heim frá Toronto 5. júlí.
• Innifalið í verði kr. 145.000 m.v. tvíbýli er m.a. fl ug, allur akstur, gisting, sigling og fararstjórn

Frekari upplýsingar hjá Jónas Þór á jonas.thor1@gmail.com eða 552-0223
á milli kl 9 - 12.
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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

Ég sagði þér að það 
væri heimskulegt að 
fá líffræðiglósurnar 

þeirra lánaðar.

Velkomin í 
töfranudd Elsu! 
Hvað dregur þig 

að eldhúsborðinu 
mínu?

Ég á við 
veikindi 
í baki að 
stríða!

Það er sérgrein 
mín!

Rúll! 

Brak 
brak 
brak 
brak 
brak

Betra?
Neeeiii.

Þá prófum við dálít-
ið fágað fótanudd!

Günther! 
Gaman að 

kynnast þér!

Mjási, af 
hverju viltu 
endilega 

klifra upp í 
þetta tré?!

Af því að 
það er 
þarna!

Jæja?

Það verð-
ur þarna 

líka á 
morgun.

Jæja, mamma þín kemur ekki 
heim fyrr en eftir nokkra tíma.

Ég er búinn að vagga þér, 
syngja fyrir þig, lesa fyrir 
þig, skipta á þér nokkrum 

sinnum...

Nú er komið að þér að finna 
eitthvað að gera.

Ókei, það gerir þrjá 
latte fyrir dömuna... 
Og hvað má bjóða 

ykkur herramönnun-
um?

Vinningshafar síðustu viku

Ekki missa af 
Skólahreysti

 kl. 20.00
á Skjá einum.

Hver sigrar 
í kvöld?

www.ms.is

Foldaskóli

Ég hef aldrei staðið 
upp og mótmælt. 
Mér finnst ég ein-
hvern veginn ekki 
passa inn í mót-
mælahópinn. Bæði 
vegna þess að ég 
týndi ullarpeysunni 

sem mamma mín prjónaði handa 
mér og svo vegna dálætis míns á 
amerískum skyndibita á borð við 
KFC og McDonalds. En eftir því 
sem ég best veit er allt amerískt á 
bannlista hjá mótmælendum. 

Ég er líka fyrir löngu hættur að 
fara á kaffihús. Maður hékk bara á 
slíkum stofnunum þegar maður 
var í menntaskóla og nennti ekki í 
stærðfræði. Þá gat maður sko setið 
löngum stundum og skeggrætt 

pólitíkina. Jafnvel kom það fyrir 
að jafn háfleyg orð og bylting og 
umbætur heyrðust nefndar en þær 
náðu aldrei út fyrir endalausar 
ábætur og kaffiskjálfta. 

Og einu sinni var ég líka komm-
únisti. Maður las Bréf til Láru og 
stúderaði Marx. Che varð fyrir-
myndin á einni nóttu og Fídel 
Castró hetjan. Því miður reyndist 
skeggvöxturinn ekki hafa náð 
hámarki sínu og það eina sem ég 
náði að safna var væskilslegur 
hökutoppur sem hægt var að þrífa 
af með þvottapoka. Örlög mín, 
eins og svo margra kommúnista, 
urðu því þau að maður vitkaðist 
þegar maður las um fall Sovétríkj-
anna og að Castró stöðvaði alla 
framþróun á Kúbu. 

Einu skiptin sem ég hef látið 
heyra mér var þegar deilt var um 
hvort bærinn eða ríkið ættu að 
moka tröppurnar í Flensborg. Þá 
hafði maður ósjaldan runnið á 
hausinn fyrir framan kennslustof-
urnar og orðið að athlægi fyrir 
framan skólafélaga sína. Fengið 
að heyra það í gegnum rifur á 
glugga að maður væri klaufi og 
nörd. Og þess vegna var það mér 
mikið kappsmál að fá þessar 
tröppur ruddar. Og ég lét í mér 
heyra. Hins vegar komu sveitarfé-
lagið og ríkið sér aldrei saman um 
það hver ætti að moka og það urðu 
því mín örlög að detta á rassinn, 
alla mína framhaldsskólaævi, í 
tröppunum. Og þá lærði ég að mót-
mæli hafa aldrei neinu skilað.

STUÐ MILLI STRÍÐA: Að mótmæla
FREYR GÍGJA GUNNARSSON KÝS FREKAR AÐ SITJA HEIMA
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menning@frettabladid.is

Michael Clarke barítónsöngvari 
og Þórarinn Stefánsson píanóleik-
ari koma fram á háskólatónleikum 
á Bifröst á miðvikudag. Á efnis-
skrá þeirra eru lög úr söngbók 
Garðars Hólm eftir Gunnar Reyni 
Sveinsson, íslensk þjóðlög í útsetn-
ingu Michaels Clarke og önnur 
þekkt íslensk sönglög. 

Þeir Michael og Þórarinn eru 
mörgum að góðu kunnir úr 
íslensku tónlistarlífi. Michael 
hefur starfað á Akureyri um 35 
ára skeið sem fiðlu- og söngkenn-
ari og kór- og hljómsveitarstjóri. 
Hann innleiddi á sínum tíma tón-
listarkennslu eftir Suzuki-aðferð-
innini á Íslandi og hefur kennt á 
fjöldamörgum námskeiðum í Bret-
landi, Bandaríkjunum og á Íslandi. 
Michael hefur sungið fjölda óperu-
hlutverka, verið einsöngvari hjá 
kórum, haldið einsöngstónleika 
heima og erlendis og sungið inn á 
marga diska. Hann hefur að auki 
stjórnað fjölda kóra og er stofn-
andi og stjórnandi kórs Tónlistar-
skólans á Akureyri og stjórnandi 
Karlakórs Akureyrar.

Þórarinn Stefánsson hefur 
komið fram á fjölda tónleika sem 
einleikari og meðleikari og skipu-

lagt tónleikahald bæði hérlendis 
og erlendis. Þórarinn er nú list-
rænn stjórnandi tónlistardagskrár 
Tónlistarhússins Laugarborgar í 
Eyjafjarðarsveit. 

Háskólatónleikar á Bifröst eru 
haldnir reglulega síðasta miðviku-
dag hvers mánaðar. Þeir hefjast 
kl. 17 í Hriflu og eru öllum opnir. 
Aðgangur er ókeypis. - vþ

Sönglög á há-
skólatónleikum

Það er sannarlega ekki alltaf tekið út 
með sældinni að fylgja sannfæringu 
sinni við listsköpun, í það minnsta 
ekki ef maður býr við ægivald 
kúgandi herstjórnar. Saw Wai er 
ljóðskáld sem býr í Búrma. Hann 
hefur þar getið sér gott orð fyrir 
sakleysisleg ástarljóð sín sem hann 
hefur reglulega fengið birt í þarlend-
um dægurmálatímaritum. Í síðustu 
viku var hann þó handtekinn fyrir 
ljóð sem hann samdi í tilefni Valentínusardagsins, en 
í því þótti birtast falin gagnrýni á leiðtoga herstjórnar-
innar, Than Shwe höfðusmann. 

Ljóðið, sem birtist í A Chit, einu vinsælasta tímariti 
Búrma, er átta línur að lengd og segir frá raunum 
manns sem upplifir óendurgoldna ást. Þó að við-
fangsefni ljóðsins sé heldur laust við pólitískar skír-
skotanir má jafnframt finna í ljóðinu önnur skilaboð. 
Séu fyrstu orð hverrar línu lesin hvert á eftir öðru 
mynda þau eftirfarandi setningu: „Valdaóði háttsetti 

höfuðsmaðurinn Than Shwe.“ Teljast 
verður nokkuð djarft að setja fram 
slíka gagnrýni, þó falin sé, þar sem 
Than Shwe, sem hefur verið æðsti 
maður herstjórnarinnar síðan árið 
1992, er síst þekktur fyrir umburðar-
lyndi sitt í garð gagnrýnenda. 

Herstjórnin hefur í stjórnartíð 
sinni sett margvíslegar takmarkanir á 
tjáningarfrelsi Búrmabúa. Lista-
menn og aðrir hafa með ýmsum 

ráðum reynt að komast hjá þessum takmörkunum 
með misgóðum árangri, eins og sést á fangelsun 
Saw Wai. Grínistar eru til að mynda fjölmennir í 
fangelsum landsins þar sem þeir gera herstjórnina 
oft að viðfangsefni sínu. Grínleikarinn Zarganar er 
þeirra á meðal; hann var handtekinn fyrir að aðstoða 
munkana sem stóðu að mótmælunum í september 
síðastliðnum, en undanfarin ár hafa flest grínatriði 
hans verið bönnuð þar sem hann gerir oftar en ekki 
grín að herstjórninni.  - vþ

Eldfimt ástarljóð

THAN SHWE HÖFUÐSMAÐUR 
Líður enga gagnrýni á stjórn 
sína.

MICHAEL CLARKE OG ÞÓRARINN 
STEFÁNSSON Flytja sönglög á Bifröst á 
miðvikudag.

Fyrir örfáum dögum var mesti 
skákmaður Íslands og alheimsins 
grafinn í kyrrþey. Eigi kann ég að 
segja frá því hversu mikilfengleg-
ar hans leikfléttur voru en ég geri 
mér grein fyrir því að hann kunni 
að tefla. Á vissan hátt virðist 
franska skáldkonan Yasmine Reza 
líka kunna að útbúa leikfléttur 
sem líkjast baráttunni á taflborð-
inu, stundum skák og svo er 
hrókerað og svo aftur skák og enn 
er hrókerað og smá taugastríð og 
svo er bara komið jafntefli. 

Á Smíðaverkstæðinu á föstu-
dagskvöldið var frumsýnt leikrit-
ið Vígaguðir eftir eitt vinsælasta 
leikskáld samtímans, Yasmine 
Reza. Þar hittast tvenn hjón vegna 
þess að synir þeirra kornungir 
hafa lent í átökum með þeim 
afleiðingum að annar þeirra missir 
báðar framtennurnar, eða kannski 
ekki alveg, að minnsta kosti næst-
um því. 

Hér eru tvenn hjón sem hefðu 
líklega aldrei undir öðrum kring-
umstæðum eytt saman hálfum 
degi og afhjúpað öll sín leyndar-
mál hvort fyrir öðru. Þetta er 
„kammerspiel“ eða eins konar 
herbergisleikur sem gerist aðeins 
innan þessara veggja á þeim raun-
tíma sem okkur er boðið upp á. 
Lögfræðingur með sjálfstraust og 
eiginkonan smart og merkjavædd 
sem Baldur Trausti Hreinsson og 

Þórunn Lárusdóttir léku. Edda 
Björg Eyjólfsdóttir og Friðrik 
Friðriksson leika foreldra fórnar-
lambsins og leikurinn gerist á 
heimili þeirra. Húsfreyjan er 
nýbúin að skrifa bók um hroðalegt 
ástand í Afríku og eiginmaður 
hennar selur ýmsa varahluti eins 
og til dæmis sturtubúnað salerna. 

Leikstjórinn velur hér að útbúa 
nýtt upphaf sem er tryllingslegur 
dans þessara para sem máske er 
sett upp til þess að gefa áhorfend-
um vísbendingu um hvað muni 
gerast eða kannski til þess að opna 
fyrir hugrenninguna um darrað-
ardans? 

Litlu smáborgarlegu hjónin eru 
varla byrjuð að tala þegar salur-
inn fer að veltast um af hlátri. Allt 
sem þau segja er hlægilegt. Lög-
fræðingurinn ber sig vel, situr 
gleiður og útkljáir ýmis mál í vinn-
unni í GSM-síma sínum sem verð-
ur svolítið yfirdrifið, því þótt 
Íslendingar tali í sína farsíma upp-
hátt beint framan í vinnufélagana 
þá eru aðeins öðru vísi kurteisis-
reglur innbyggðar í Fransmenn. 
Baldur Trausti naut þess greini-
lega að breiða úr sér í þessari týpu 
sem er ansi útbreidd hér um slóð-
ir. Við kynntumst að vísu varla 
nema einni hlið af þessum föður. 
Þórunn Lárusdóttir sem leikur 
eiginkonu hans átti salinn, hún 
kann að teygja sig milli horna í 
heilu leikhúsi og leggja hvern fer-
metra undir sig. Hlutverk hennar 
var þakklátt. Konugarmurinn var 
í vandræðum og fékk ekki bara 
hóstaköst heldur spjó hún angist 
sinni í eiginlegri merkingu yfir 
listaverkabækurnar sem hin frúin 
hafði staflað upp á borð til þess að 
sýnast fyrir þessu fína fólki. 
Húmoreffekt tertuslags þöglu 
myndanna. 

Þetta sáttasamtal allt einkennist 
af þráhyggju húsfreyjunnar 
Veroniku sem er haldin greining-
aráráttu, eða leiðréttingaráráttu. Í 
hvert sinn sem einhver segir eitt-
hvað mótmælir hún. Það segir sig 
sjálft að slík manneskja er auðvit-

að ofboðslega leiðinleg og því er 
mikilvægt að mála þannig karakt-
er skýrum litum og vita nákvæm-
lega hvert er verið að fara, en það 
var ekki raunin hér. Það er eins og 
hún sé látin leika með allt annarri 
leiktækni en hinar persónurnar. 
Sé það meiningin að hún eigi að 
vera stílíseruð sem einhver konar 
leiðinleg eftirlíking af Jane Fonda 
eða einhverjum konum sem vita 
allt og hafa höndlað allan sannleik 
þá mistókst það eiginlega hrapal-
lega. 

Edda Björg Eyjólfsdóttir er um 
margt ein besta gamanleikkona 
sinnar kynslóðar en hér virðist 
eins og lögnin á þessari kven-
rembu hafi verið grunnt hugsuð. 
Hún getur svo miklu betur eins og 
hún hefur sannað í mörgum sýn-
ingum eins og til dæmis í Boðorð-
unum níu þar sem hún var hreint 
óborganleg, þannig að það er svo-
lítið leiðinlegt að sjá hana böðlast 
áfram í einhverri skrykkjóttri 
skrípapersónu sem hún virðist 
einhvern veginn ekki sjálf trúa á. 
Það er mikið misræmi í leikstíl 
persónanna. Eiginmaðurinn 
Michel verður uppáhaldið enda 
fær hann tækifæri til þess að þró-
ast og sýnir á sér margar hliðar. 
Friðrik Friðriksson bregður hér 
upp skondinni mynd af umburðar-
lyndum en nokkuð kúguðum eigin-
manni. 

Það er engu líkara en að skip-
stjórinn í brúnni hafi látið fjóra 
stýrimenn ráða áttinni sem siglt 
var í en stýrimennirnir valið sína 
áttina hver og því ómögulegt að 
átta sig á heildarmyndinni. Chaplin 
segir einhvers staðar að það þurfi 
harðstjóra til þess að stýra gam-
anleik. Eigi veit ég hvort það er 
satt en hitt veit ég að handrit 
Yasminu Reza er skemmtilegt og 
þó það séu nokkrir hnökrar á sýn-
ingunni eru hér mörg hlægileg 
atvik og smellin tilsvör sem kitla 
hláturtaugarnar og vel þess virði 
að foreldrar á öllum aldri fari og 
spegli sig í þessum fjórmenning-
um. Elísabet Brekkan

Börnin mín berja börnin þín 
LEIKLIST Þórunn Lárusdóttir átti salinn og lagði hvern fermetra undir sig. MYND: ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/EDDI

LEIKLIST
Vígaguðinn 
eftir Yasminu Reza 
Leikmynd: Stígur Steinþórsson 
og leikhópurinn 
Hljóð: Tómas Freyr Hjaltason 
Ljós: Dagný Björk Guðmundsdóttir 
Umsjón búninga: Ásdís Guðný 
Guðmundsdóttir 
Búningar: Andersen & Lauth 
Þýðing: Kristján Þórður Hrafnsson 
Leikstjórn: Melkorka Tekla Ólafsdóttir

★★★
Hnökróttur gamanleikur

Kl. 20
Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
íslensku kvikmyndina Tár úr steini 
kl. 20 í kvöld. Myndin segir frá 
ástarsambandi tónskáldsins Jóns 
Leifs og píanóleikarans Annie 
Riethof sem er af gyðingaættum en 
baksviðið er uppgangur nasismans í 
Þýskalandi snemma á tuttugustu 
öldinni. Sýningin verður í Bæjarbíói, 
Strandgötu 6 í Hafnarfirði og 
miðaverð er 500 kr. 

> Ekki missa af...
Fyrirlestri Helga Áss Grétars -
sonar um kvótakerfið og álit 
mannréttindanefndar Sam-
einuðu þjóðanna. Háskólinn 
á Akureyri stendur fyrir 
viðburðinum sem hefst kl. 12 
og fer fram í Sólborg, húsnæði 
skólans við Norðurslóð á 
Akureyri.

Félag íslenskra fræða heldur 
sitt fyrsta rannsóknarkvöld á 
þessu vormisseri nú á fimmtu-
dag. Þá flytur Jón G. Friðjóns-
son, prófessor í íslensku máli 
við Háskóla Íslands, erindi 
sem hann nefnir: Það skal 
vanda sem lengi á að 
standa: Um biblíuþýðing-
una nýju.

Í erindinu verður fjall-
að um málfar, framsetn-
ingu, stíl og myndmál í 
nýju Biblíunni og leitast við 
að sýna fram á að þessum atrið-
um sé þar verulega áfátt og að því 
fari fjarri að þar sé fylgt íslenskri 

biblíumálshefð. Í öllum tilvikum 
verður teflt fram dæmum úr 

nýju Biblíunni og þau borin 
saman við samsvaranir úr 

eldri útgáfum. Um sum 
ofangreindra atriða hefur 
fyrirlesari þegar fjallað á 
öðrum vettvangi en þess 
verður gætt að sýna ný 
dæmi auk þess sem vikið 
verður að atriðum sem 
ekki hefur verið minnst á 
áður.

Rannsóknarkvöldið fer 
fram á fimmtudagskvöld í 
húsi Sögufélagsins, Fischer-

sundi 3, og hefst kl. 20.   - vþ

Biblíuþýðingin nýja

25 jan uppselt
30 jan örfá sæti laus
27 febrúar
28 febrúar



spennandi samtímaleikritun í vetur 
Smíðaverkstæðið

Sjáðu og heyrðu meira á www.leikhusid.is

Þrennutilboð
Þrjár sýningar á Smíðaverkstæðinu á 7.500 kr

(fullt verð 9.300, ath. að einnig er hægt að kaupa miða á staka sýningu)

frábær sviðsverk eftir heimsþekkt leikskáld 
umræður, kynninga og fræðsla í tengslum við sýningar 

leikhúsbar með léttri stemmningu

Konan áður e. Roland Schimmelpfennig
Vígaguðinn e. Yasminu Reza

Sá ljóti e. Marius von Mayenburg

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
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folk@frettabladid.is

Britney Spears og Rihanna voru stjörnur kvölds-
ins á NRJ-tónlistarverðlaunahátíðinni síðastliðinn 
laugardag, en hátíðin er ein frægasta 
tónlistarhátíð Frakka. Verðlaunin fyrir 
plötu ársins féllu í skaut Britney, sem 
kom þar með mörgum á óvart og 
skaut Rihönnu og Amy Winehouse ref 
fyrir rass, en þær hafa báðar verið 
ansi aðsópsmiklar á nýafstöðnum 
verðlaunahátíðum. Britney sendi 
nýlega frá sér plötuna Blackout, sem 
hlaut misjafnar viðtökur.

Rihanna fór þó heim með verðlaunin 
fyrir alþjóðlegt lag ársins, fyrir hið 
dansvæna Don’t Stop the Music. 
Justin Timberlake var valinn 
alþjóðlegur tónlistamaður ársins, 
en Avril Lavigne hlaut sambæri-

leg verðlaun sem tónlistarkona 
ársins. Hinn líbanski Mika var 
svo valinn alþjóðleg opinberun 
ársins, en hann hefur ekki 
heldur farið tómhentur heim af 

verðlaunahátíðum síðustu 
mánaða. 

Tónlistarmennirnir 
Michael Jackson, Celine 
Dion og Kylie Minogue 
voru öll heiðruð á 
verðlaunahátíðinni, 

fyrir framlag sitt 
til tónlistar-

innar. 

LAG ÁRSINS Rihanna fékk 
verðlaun fyrir lag ársins 
sem í þetta skiptið var 

ekki hið margspilaða 
Umbrella heldur 

Don‘t Stop the Music.

BRITNEY OG BLACKOUT Britney Spears 
skaut bæði Rihönnu og Amy Winehouse 

ref fyrir rass og hreppti verðlaunin fyrir 
plötu ársins á NRJ-verðlaunahátíðinni.

> Á ALLRA VÖRUM

Varir Angelinu Jolie tróna efst á 
lista yfir þá líkamshluta fræga 
fólksins sem fólk nefnir oftast 
til viðmiðunar fyrir lýta aðgerðir. 
Augu Katie Holmes og lík-
ami Jessicu Biel fylgja 
fast á hæla vörunum, 
vinsælasta nefið er það 
sem stjarnan Kather-
ine Heigl í Grey’s Ana-
tomy skartar, en Keira 
Knightley hefur vinning-
inn með kinnunum.

Hayden Panettiere er annt um 
fleira en hunda, því hún hefur látið 
að sér kveða hjá góðgerðasamtök-
unum Save the Whales Again. Nú 
rær hún á ný mið og hyggst selja 
föt úr eigin klæðaskáp til styrktar 
málefninu. Á panettierecloset.
com má því kaupa klæðin utan af 
leikkonunni, en á meðal þeirra eru 
föt sem hún hefur klæðst á hinum 
ýmsu verðlaunahátíðum.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Gamanmyndin Meet the 
Spartans, sem gerir óspart grín 
að hasarmyndinni 300, fór beint 
á toppinn aðsóknarlistanum 
vestanhafs um síðustu helgi. 
Skammt undan var fjórða 
Rambó-myndin með Sylvester 
Stallone í aðalhlutverki.

Í þriðja sæti var rómantíska 
gamanmyndin 27 Dresses og í 
því fjórða var skrímslamyndin 
Cloverfield, sem féll þar með úr 
efsta sætinu. 

Auk myndarinnar 300 gerir 
Meet the Spartans grín að 
stjörnum á borð við Britney 
Spears og Paris Hilton.

Spörtugrín 
á toppnum

Britney sigursæl á NRJ-hátíð

Móðir Amy Winehouse er 
viss um að dóttir hennar sé 
á sömu braut og Britney 
Spears, og segist þegar vera 
farin að undirbúa sig undir 
fregnir af andláti Amy. 
Söngkonan skráði sig í með-
ferð fyrir helgi, eftir að 
myndir af henni við fíkni-
efnaneyslu skutu upp koll-
inum. Janis Winehouse, 
móðir hennar, óttast að það 
sé þegar of seint. 

„Ég hef vitað í langan 
tíma að dóttir mín á við 
vandamál að stríða. En að 
sjá það á skjánum gerði það 
raunverulegt. Ég geri mér 
grein fyrir því að dóttir mín 
gæti verið dáin áður en árið 
er úti. Við erum að fylgjast 

með henni drepa sig hægt 
og rólega,“ segir Janis í við-
tali við breska blaðið Sun day 
Mirror. „Ég hef þegar sætt 
mig við dauða hennar. Ég 
hef verið að herða mig upp í 
að spyrja hana hvar hún 
vilji láta jarða sig, í hvaða 
kirkjugarði. 

Hún bauð mér á Grammy-
verðlaunahátíðina í næsta 
mánuði, en hluti af mér 
heldur að hún verði ekki á 
lífi þá. Ég horfi til Heath 
Ledgers og Britneyjar. Hún 
er á sömu leið. Þetta er eins 
og að horfa á bílslys, að 
horfa á manneskju kasta 
öllum þessum hæfileikum á 
glæ,“ segir Janis. 

Amy á sömu leið og Britney

KASTAR HÆFILEIKUM Á GLÆ
Móðir Amy Winehouse líkir því 
við bílslys að fylgjast með dóttur 
sinni kasta hæfileikum sínum 
á glæ, og býst við fregnum að 
andláti hennar á næstunni.
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Veðurstofa Íslands spáir 
miklu frosti um helgina en 
þá gætu tölur á borð við 15 
stiga frost sést á hitamæl-
unum í höfuðborginni. Níu-
tíu ár eru liðin frá frosta-
vetrinum mikla sem virðist 
ætla að fagna afmælinu 
sínu með viðeigandi hætti.

„Það kemur alltaf smá fiðringur 
og þótt ég tali nú ekki fyrir hönd 
okkar allra þá þykir mörgum 
veðurfræðingum þetta spenn-
andi tímar þegar eitthvað er að 
gerast í veðrinu,“ segir Einar 
Sveinbjörnsson veðurfræðingur 
en Veðurstofa Íslands spáir miklu 
kuldakasti á næstu dögum. Þetta 
kalda loft sem nú er í kortunum 
hefur verið á leiðinni í heila viku 
og margur veðurfræðingurinn 
bíður spenntur eftir því hvort 
einhver kuldamet falli. 

Á föstudag eða laugardag gæti 

hitastigið farið niður í fimmtán 
stig og það gæti orðið ansi kulda-
legt um helgina einkum ef vind 
fer að hreyfa eitthvað. „Síðast 
gerðist það, að frost varð svona 
mikið, 19. nóvember 2004 en það 
er fremur fátítt að frostið fari 
yfir fimmtán stig. Telst eiginlega 
til viðburða ef slíkt gerist í 
höfuðborginni,“ segir Einar og 
bætir því við að árið 1981 hafi 
einnig verið mjög kalt í höfuð-
borginni á þessum tíma. „En 
svona kuldi var alls ekki óalgeng-
ur á hafísárunum, á sjötta og sjö-
unda áratugnum, því þá gat frost-
ið farið niður í tæp tuttugu stig,“ 
bætir Einar við.

„Öll okkar kerfi eiga að vera 
undir svona kuldakast búin,“ 
segir Eiríkur Hjálmarsson, upp-
lýsingafulltrúi Orkuveitunnar, 
aðspurður hvort ekki þurfi að 
grípa til einhverra ráðstafana 
vegna kuldans. „Hins vegar er 
því ekki að neita að í svona kulda-
köstum þá hækka auðvitað allar 

notkunartölur,“ bætir Eiríkur við 
en tekur jafnframt fram að heita 
vatnið hafi lækkað mikið síðustu 
ár þannig að ekki er um nein upp-
grip að ræða. „En auðvitað eykst 
neyslan,“ segir Eiríkur en bætir 
því við að fólk geti náttúrlega 
haldið kostnaðinum í lágmarki 
með skynsamlegri hegðun.

Sigurður Þ. Ragnarsson veður-
fræðingur segir að við séum að 
sigla inn í mikið frost en bendir 
einnig á að vindhraðinn geti ráðið 
miklu um hversu mikið við finn-
um fyrir kuldanum. „Það sem er 
hins vegar merkilegt er að þetta 
virðist dreifast nokkuð jafnt yfir 
landið,“ segir Sigurður sem bjóst 
alveg eins við því að einhver met 
gætu fallið í þessum kafla þótt 
það væri heldur ólíklegt að slíkt 
gerðist á höfuðborgarsvæðinu. 
„Þegar frostaveturinn mikli var 
árið 1918 fór frostið niður í 24 og 
hálfa gráðu og það verður að 
öllum líkindum ekki slegið,“ segir 
Sigurður.   freyrgigja@frettabladid.is

OR græðir á kuldakasti

SPENNTIR VEÐURFRÆÐINGAR Einar 
Sveinbjörnsson segir að veðurfræðingar 
bíði spenntir eftir kalda loftinu.

KANNSKI MET Sigurður segir að kannski 
eigi einhver kuldamet eftir að falla um 
helgina.

SKYNSAMLEG HEGÐUN Eiríkur segir 
að fólk geti haldið kostnaðinum niðri í 
slíkum kuldaköstum með skynsamlegri 
hegðun.

Ískalt íslenskt vatn 
- hvenær sem er

GE kæliskáparnir eru öflugir, 
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Verð frá:

Kr. 209.790 stgr.

AFSLÁTTUR

30%
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600 MILLJÓNIR Húsin við Laugaveg 
kostuðu Reykjavíkurborg um 600 
milljónir. Ýmislegt er hægt að gera fyrir 
þá upphæð.

Fyrir 600 millur er hægt að gera 
ýmislegt skemmtilegt. Til dæmis 
má kaupa tvö ræfilsleg hús til að 
varðveita „19. aldar götumynd“ 
Laugavegar. Fyrir 600 millur 
væri líka hægt að...

...byggja sex friðarsúlur í viðbót 
úti í Viðey.

...borga öllum starfsmönnunum í 
leikskólunum í Reykjavík 10.000 
króna bónus í 35 mánuði.

...kaupa 170 glænýja Ford 
Mustang.

...láta Mugison fá Eyrarrósina 400 
sinnum í viðbót.

...kaupa árskort í sund í 25 
þúsund ár.

...fara 166.667 sinnum á Jesus 
Christ Superstar.

...kaupa dagskort í Bláfjöllum 
næstu 300.000 sunnudaga.

...gista 57 ár samfleytt í svítunni á 
Hótel Holti.

...kaupa 37.523 kíló af wagyu-
nautakjöti.

...hafa Megas á borgarlistamanns-
launum í 200 ár.

...kaupa 43.165 
sexhyrnda 
bjálkasandkassa.

...fara 
3.529.412 
sinnum með 
lestinni í 
Húsdýra-
garðinum.

600 millur

Í fyrsta skipti í sögu Eurovision eru 
í ár haldin tvö undanúrslitakvöld. 
Þetta er gert til að brjóta upp 
bandalög nágrannaþjóða sem ár 
eftir ár hafa gefið hver annarri 
mörg stig. Með þessu er vonast til 
að ná fram sanngjarnari úrslitum. 
Drátturinn fór fram í Serbíu í gær 
og keppir íslenska lagið á seinna 
kvöldinu, fimmtudaginn 22. maí. 
Fyrri undankeppnin fer fram 
þriðjudaginn 20. maí.

Nítján lög verða flutt hvort 
kvöldið. Eftir símakosningu fara 
níu efstu lögin í aðalkeppnina og 
dómnefnd hleypir einu lagi enn í 
gegn hvert kvöld. Fimm lönd eru 
örugg í úrslitunum – „risarnir fjór-
ir“, Bretland, Frakkland, Þýska-
land og Spánn, og gestgjafarnir 
Serbar. Samtals verða því tuttugu 
og fimm lög í aðalkeppninni laugar-
dagskvöldið 24. maí.  

Drátturinn er þokkalega jákvæð-
ur fyrir Ísland. Af Norðurlanda-
þjóðunum erum við með Danmörku 
og Svíþjóð í riðli og af Eystrasalts-
löndunum, sem líka hafa verið 
okkur hliðholl, lentum við bæði 
með Litháen og Lettlandi. Maltverj-
ar eru með okkur í riðli, þeir voru 
okkur góðir árið 2003 og gáfu Birg-

ittu Haukdal 12 stig, og líka Kýp-
verjar sem gáfu Selmu 12 stig árið 
1999. Það er helst missir að Noregi, 
Finnlandi og Eistlandi, sem lentu á 
fyrra undanúrslitakvöldinu.

Aðrar þjóðir sem keppa í okkar 
riðli eru Króatía, Búlgaría, Portú-
gal, Úkraína, Sviss, Makedónía, 
Hvíta-Rússland, Ungverjaland, 
Albanía, Tyrkland, Georgía og 
Tékkland. Dregið verður um end-
anlega röð keppnislaga 17. mars 
þegar öll lögin verða komin fram. 
Af þeim 43 Eurovision-lögum sem 
heyrast í ár hafa aðeins níu verið 
valin til þessa.

Ísland með Dönum 
og Svíum í Eurovision

ÍSLAND LENTI Á SEINNA UNDANÚRSLITA-
KVÖLDINU Framkvæmdastjóri og 
eftirlitsmaður Eurovision, Svíinn Svante 
Stockselius, var að sjálfsögðu á staðnum 
þegar dregið var í riðla.

Sólmundur Hólm Sólmundarson sigraði 
með glæsibrag í eftirhermukeppni Loga 
Bergmanns um helgina. 

„Sæll. Jónas Kristjánsson hér. Blessaður. Nú hef ég 
tekið eftir því að DV á að vera einhvers konar fyrir-
mynd að þessari Pressu. En það eru engir gæðafund-
ir á þeirri ritstjórn. Veist þú nokkuð hvernig stendur 
á því?“ segir kunnugleg rödd í símann. Eftir að hafa 
lýst skoðun sinni á Ólafi F. Magnússyni, að hann sé 
fremur sjálfmiðaður, kemur upp úr dúrnum að mað-
urinn í símanum er Sólmundur Hólm – Sóli – sem 
sigraði glæsilega í eftirhermukeppni Loga Berg-
manns um síðustu helgi.

„Já, ég fékk svo mikið sjálfstraust við sigurinn. 
Með bikarinn við hendina. Skömm hversu lítið maður 
hefur notað Jónas,“ segir Sóli. Hann hefur fengist við 
eftirhermur frá blautu barnsbeini en treysti sér 
lengstum ekki út fyrir þrjá sem hann hafði á færi 
sínu: Pálma Gunnarsson, hina dönsku Ólsen-bræður 
og Shaggy.

„Já, söngeftirhermur. Pálmi hefur verið að þróast í 
gegnum árin. Hann notar nefholið og munninn svo 
skemmtilega saman þegar hann syngur. Já, viðbjóðs-
lega væminn.“

Sóli hermir helst eftir fólki sem hann umgengst, 
vinnufélögum og ekki síst yfirmönnum. „Þegar þeir 
heyra ekki til. Faðir minn kenndi mér ungum að gera 
aldrei grín að gestum fyrr en þeir eru farnir.“

Síminn er farinn að hringja eftir sigurinn og fólk 
að panta Sóla til að  skemmta. Eftirhermur eru að 
komast í tísku eftir mögur ár. Undanfarið hefur 
„standup“, sjálfsgagnrýni... einhver Gnarr-væðing 

verið við lýði en nú er komið í tísku að hlæja að 
náunganum að sögn Sóla sem á ýmsa í persónugall-
eríi sínu. Hann starfaði á DV um tíma, naut nálægðar 
við Jónas og gat stúderað hann vel. „Gísli Einarsson 
er að detta inn á borð. Hann virðist vera orðinn vin-
sæll meðal eftirherma. Mér leiðist það þegar of marg-
ir eru að taka einhverja tiltekna. Ég hef verið að taka 
prófessorana í viðskiptafræðinni þar sem ég er við 
nám og hefur tekist einna best upp með Ágúst Ein-
arsson sem kennir mér rekstrarhagfræði. Svo hef ég 
verið að taka Árna Johnsen.“   jakob@frettabladid.is

Í tísku að hlæja að náunganum

SÓLI Gerir grín að yfirmönnum með því að herma eftir þeim 
– þegar þeir heyra ekki til.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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CLOVERFIELD     kl. 6 - 8 -10*
BRÚÐGUMINN     kl. 6 - 8
ALIEN VS PREDATOR 2     kl. 10

*KRAFTSÝNING
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7
16
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7
16
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THE DARJEELING LIMITED      kl.6 - 8 - 10
BRÚÐGUMINN      kl. 6 - 8.20 - 10.30
LUST CAUTION  kl.6 - 9
ÍM NOT THERE  kl.5.20ótextuð
THE MIST  kl. 8 - 10.30

CLOVERFIELD kl. 4 - 6 - 8 -10
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
BRÚÐGUMINNLÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALIEN VS PREDATOR 2 kl. 6 - 8 - 10.10
THE MIST kl. 5.30 - 10.30 
THE GOLDEN COMPASS kl. 8
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 4 ÍSLENSKT TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 3.45

CHALIE WILSONS WAR kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE DARJEELING LIMITED kl. 6 - 8 - 10
BRÚÐGUMINN kl. 5.50 - 8 - 10.10
PERSEPOLIS kl. 8 - 10 Enskur texti
DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6

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

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

STÆRSTA 
JANÚAROPNUN 

SÖGUNNAR 
Í BANDARÍKJUNUM!

TILNEFND TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA
BESTA TEIKNIMYNDIN 

"FRAMÚRSKARANDI!""FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL- HJJ, MBL

"FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL

"GUÐI SÉ LOF FYRIR GRÆNA LJÓSIÐ... "GUÐI SÉ LOF FYRIR GRÆNA LJÓSIÐ...
ANDERSON NÆR NÝJUM HÆÐUM MEÐ ANDERSON NÆR NÝJUM HÆÐUM MEÐ

DARJEELING LIMITED...MÖGNUÐ!"DARJEELING LIMITED...MÖGNUÐ!"
- MMJ, KVIKMYNDIR.COM- MMJ, KVIKMYNDIR.COM

"GUÐI SÉ LOF FYRIR GRÆNA LJÓSIÐ... 
ANDERSON NÆR NÝJUM HÆÐUM MEÐ 

DARJEELING LIMITED...MÖGNUÐ!"
- MMJ, KVIKMYNDIR.COM

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSS

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 5:50D -8D -10:20D 12

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 5:50 - 8 -10:20 VIP
THE GAME PLAN kl. 5:40 - 8 -10:20 L

NAT. TREASURE 2 kl. 5:30 - 8  - 10:30 12

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

I AM LEGEND kl. 8 14

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 5:50 L

AMERICAN GANGSTER Síðustu sýningar kl. 10:20 16

CLOVERFIELD kl. 6 - 8 - 10 14

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 8D - 10:20D 12

MICHAEL CLAYTON kl. 5:40 - 8 7

THE GAME PLAN kl. 5:50 L

NAT. TREASURE 2 kl. 10:30 12

BRÚÐGUMINN kl. 8 - 10 L

GAME PLAN kl. 8 L

THE NANNY DIARIES kl. 10:10 L

BRÚÐGUMINN kl. 8 - 10:10 7

NANNY DIARIES kl. 8 L

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

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 8 - 10 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 10 7

THE GAME PLAN kl.  8 L

Tom Hanks, Julia 
Roberts og Philip 

Seymor Hoffman fara 
á kostum í 

þessari gamansömu 
mynd sem byggð 

er á raunverulegum 
atburðum.

TILNEFNDTIL ÓSKARSVERÐLAUNA.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
C L O V E R F I E L D kl. 6, 8 og 10 14
BRÚÐGUMINN kl. 6, 8 og 10 7
ALIENS VS PREDATOR 2 kl. 10 16
THE GOLDEN COMPASS kl. 5 10

No Country For Old Men eftir Coen-
bræður var kjörin besta kvikmynd-
in á Screen Actors Guild-verðlaun-
unum sem voru afhent í Hollywood. 
Spánverjinn Javier Bardam fékk 
jafnframt verðlaun fyrir aukahlut-
verk sitt í myndinni. „Takk fyrir að 
hafa ráðið mig og takk fyrir að hafa 
tekið á ykkur það erfiða verkefni að 
velja úr góðu tökurnar,“ sagði 
Bardem, sem vann einnig Golden 
Globe-verðlaunin á dögunum.

Bretarnir Daniel Day-Lewis og 
Julie Christie voru kjörnir bestu 
aðalleikararnir. Day-Lewis, sem 
vann fyrir hlutverk sitt í There Will 
Be Blood, tileinkaði leikaranum 
Heath Ledger verðlaunin, sem lést í 

síðustu viku. Christie vann fyrir 
sínum verðlaunum í Away From 
Her.

Í sjónvarpsflokki var mafíuþátt-
urinn The Sopranos, sem hefur 
lokið göngu sinni, sigursælastur. 
Fengu aðalleikararnir James Gand-
olfini og Edie Falco verðlaun fyrir 
hlutverk sín. Bandaríska útgáfan af 
The Office fékk verðlaun fyrir 
bestu leikarana í gamanþáttaröð.

Screen Actors Guild-verðlaunin 
eru fyrstu stóru verðlaunin sem eru 
afhent í Hollywood á árinu. Verkfall 
handritshöfunda hafði ekki áhrif á 
athöfnina því SAG-samtökin náðu 
samkomulagi við samtök handrits-
höfunda um að leyfa meðlimum 
þeirra að koma fram. Á meðal 
stjarna sem létu sjá sig voru John 
Travolta og Tom Cruise. 

Coen-bræður sigurvegarar

BESTA MYNDIN Coen-bræður ásamt 
Josh Brolin, aðalleikara No Country for 
Old Men. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

„Það var stormandi lukka með 
þetta og fullt út úr dyrum alla helg-
ina,“ segir Egill Tómasson, einn 
skipuleggjenda Látíðarinnar sem 
haldin var á Sirkus um helgina til 
að mótmæla fyrirhuguðu niðurrifi 
Sirkuss og annarra menningar-
verðmæta í miðbænum. 
„Ég var reyndar ekki var 
við að neinir áhrifamenn 
kæmu enda er það lið í lítilli 
tengingu við raunveruleika 
ungs fólks. Yfir daginn kom 
þó margt eldra fólk sem 
man eftir húsinu síðan 
það var nýlenduvöru-
verslun. Fólk vildi 
kveðja húsið.“

Að öllu óbreyttu 
verður Sirkus lokað 
um næstu mánaða-
mót og stórvirkar 
vinnuvélar eru 

væntanlegar skömmu síðar til að 
greiða því náðarhöggið. Hljóma-
lindarhúsið mun líka hverfa. Egill 
er ekki spenntur fyrir því sem á að 
koma í staðinn – „Þetta eru ein-
hverjir glerkassar og „mínímoll“. 
Einhverjar leifar frá eldgömlum 
og úreltum deiliskipulögum.“

Egill segir baráttuna rétt að 
byrja. „Það eru alls konar hug-
myndir og við erum að spá í 
hver næstu skref verða. Ég 
myndi vilja halda styrktartón-
leika fyrir Reykjavíkurborg. 

Þeir eru í tómu rugli 
með þetta allt 
saman.“

Kristján Freyr 
Halldórsson, 
trommari í 
hljómsveitinni 
Reykjavík!, 
var einn af 

þeim sem lögðu 
málstaðnum lið 

um helgina. Þetta 
var í annað sinn sem 

hann spilaði á niður-

rifstónleikum fyrir sama húsið. 
„Ég spilaði þarna með Geirfuglun-
um árið 1999 þegar þetta hét Grand 
rokk. Þá átti líka að rífa húsið. Það 
var einnig mikill hiti í fólki á þeim 
tíma og Freyr Eyjólfsson var kom-
inn úr að ofan í síðustu lögunum og 
söng með hljóðnema í einni og 
klaufhamar í hinni. Hann var 
byrjaður að rífa húsið. Síðasta 

lagið sem við tókum var You 
shook me all night long með 
AC/DC og mér fannst viðeig-
andi að taka þetta lag líka 

núna, níu árum síðar. Ég er 
ekki frá því að þetta lag 
hafi virkað sem töfra-
þula sem dugði til að 
lengja líftíma hússins. 
Kannski dugar það líka 
núna.“

AC/DC bjargar Sirkus

HEFUR TVISVAR SPILAÐ 
GEGN NIÐURRIFI SAMA 

HÚSSINS Kristján Freyr Hall-
dórsson vonast til að AC/DC 

geri gæfumuninn.

VIÐ ERUM EKKI HÆTT 
Egill Tómasson vill 

halda styrktartónleika 
fyrir borgina.

Kvikmyndahátíðin 
Northern Wave fer fram í 
Grundarfirði í lok febrúar. 
Um 120 myndir bárust 
hátíðinni, og segir forsvars-
kona hennar að staðsetning-
in virki lokkandi á kvik-
myndagerðarfólk.

Dögg Mósesdóttir er forsvars-
kona kvikmyndahátíðarinnar 
Northern Wave sem fram fer í 
fyrsta skipti 22.-24. febrúar næst-
komandi. Í dómnefnd sitja  Kristín 
Jóhannesdóttir kvikmyndagerð-
arkona, Hilmar Örn Hilmarsson 
tónskáld og Mark Berger, sem er 
fjórfaldur óskarsverðlaunahafi 
fyrir hljóðvinnslu, en hann vann 
meðal annars að myndunum Apo-
calypse Now og The English Pati-
ent. Áherslan er lögð á stuttmynd-
ir og tónlistarmyndbönd og bárust 

hátíðinni alls um 120 myndir, sem 
Dögg telur góða uppskeru fyrir 
kvikmyndahátíð á fyrsta ári sínu. 
Hún segist halda að Ísland virki 
sem ákveðin gulrót á kvikmynda-
gerðarfólk um heim allan. 

„Sérstaklega þegar hátíðin er 
haldin í afskekktum fiskibæ úti á 
landi. Ég veit að þegar ég hef sjálf 
sent myndir á hátíðir tek ég sér-
staklega eftir þeim sem eru í ein-
hverjum spennandi löndum. Tran-
sylvania Film Festival hljómar 
spennandi, þó að hún sé kannski 
ekki mjög þekkt eða virt,“ útskýr-
ir hún. 

Myndirnar eiga rætur sínar 
meðal annars að rekja til Ísraels 
og Úkraínu, Svíþjóðar og Chile, 
Spánar og Venesúela. „Þær eru 
mjög fjölbreyttar, enda eru til svo 
mörg form innan kvikmyndarinn-
ar. Mér finnst mikilvægt að vekja 
athygli á stuttmyndaformi og 
hversu margir möguleikar fyrir-

finnast innan þess. Ég held að 
þetta sé miðill framtíðarinnar. 
Þetta er merkilegt form sem á 
kannski eftir að blómstra svolít-
ið,“ segir Dögg. 

Á hátíðinni verður að finna allt 
frá heimildarmyndum til kvik-
aðra mynda (animation) og tón-
listarmyndbanda. Spænsk hljóm-
sveit að nafni Appledog mun 
sækja hátíðina heim, og Sprengju-
höllin leikur fyrir dansi á loka-
kvöldi hátíðarinnar. Dögg vonast 
til að sem flestir leggi leið sína á 
hátíðina, og býst við góðri aðsókn 
af Snæfellsnesinu. „Það verður 
líka 30 prósenta afsláttur af rútu-
fargjöldum fyrir þá sem vilja 
koma úr borginni. Þetta er svo 
dauður tími að það er um að gera 
að skella sér út á land,“ segir 
Dögg. 

Nánari upplýsingar er að finna 
á northernwave.is.

  sunna@frettabladid.is

Grundarfjörður er gulrót

MIÐILL FRAMTÍÐARINAR Dögg Mósesdóttir 
segir stuttmyndina eiga framtíðina fyrir sér, en 

Northern Wave-kvikmyndahátíðin á Grundarfirði 
einbeitir sér að stuttmyndum og tónlistarmynd-

böndum.
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Þar sem Alfreð Gísla-
son er stiginn frá borði bíður 
stjórnar Handknattleikssamband 
Íslands, HSÍ, nú það verk að ráða 
arftaka hans. Sitt sýnist hverjum 
líkt og venjulega um hvern eigi að 
ráða í starfið en þrír menn hafa 
helst verið nefndir í því sambandi 
– Geir Sveinsson, Dagur Sigurðs-
son og Aron Kristjánsson.

Þeir sögðust í samtali við Frétta-
blaðið í gær allir vera tilbúnir til 
viðræðna við HSÍ um starfið ef 
eftir því væri leitað. Þeir hafa 
einnig allir skoðanir á því hvernig 
eigi að standa að uppbyggingu 
næstu ára en sögðust ekki vita 
hvaða stefnu HSÍ hefði í málinu.

„Ef HSÍ ætlar að halda áfram að 
ráða mann í 50 prósenta starf þá 
hef ég ekki áhuga. Ég hef sjálfur 
metnaðarfullar áætlanir um 
hvernig eigi að byggja upp lands-
liðið og handboltann hér heima til 
lengri tíma. Vissulega væri ég til í 
að setjast niður með HSÍ og ræða 
þau mál en menn yrðu að vera 
alveg samstiga um markmiðin og 
stefnuna til þess að ég tæki starfið 
að mér. Málið snýst um hvaða 
stefnu HSÍ hefur í þessum málum 
því ef okkar markmið eru ekki 
þau sömu gengur dæmið ekki 
upp,“ sagði Geir Sveinsson sem 
var einnig sterklega orðaður við 
starfið þegar Alfreð var ráðinn á 
sínum tíma.

Dagur Sigurðsson er fyrrver-
andi landsliðsfyrirliði eins og 
Geir. Hann hefur einnig skýra 
stefnu hvaða leið eigi að fara. „Ég 
hef aldrei farið leynt með að ég 

hef áhuga á að þjálfa landsliðið. 
Ég tæki samt bara við starfinu á 
mínum forsendum og HSÍ þarf að 
gera upp við sig hvað það vill að 
þjálfarinn geri. Eins og það var 

frábært að fá Alfreð þá var það 
kannski á kostnað þess að lítið 
gerðist hér heima og ég vil sjá það 
aukast,“ sagði Dagur.

Aron Kristjánsson er líkt og 
Dagur nýkominn heim að utan en 
þeir náðu báðir fínum árangri með 
félagslið erlendis. Aron hefur 
áhuga líkt og Geir og Dagur.

„Það er rosalegur heiður að vera 
boðin landsliðsþjálfarastaðan 
fyrir alla þjálfara. Ég myndi klár-
lega skoða það vel en að sjálfsögðu 
snýst málið um forsendur sem 
menn hafa. Þetta snýst líka um 
stefnu HSÍ og hvað sambandið 
ætlar að gera. Framtíðarstefnan 
skiptir máli og við þurfum að 
skipuleggja okkur,“ sagði Aron.

Guðmundur Á. Ingvarsson, for-
maður HSÍ, er kominn heim og nú 
tekur við hjá honum að ræða við 
stjórn HSÍ um framhaldið en það 
verður væntanlega gert í vikunni.

„Ég hef haft trú á því að best sé 
að hafa þetta sem hlutastarf en 
miðað við verkefni ársins kemur 
til greina að gera þetta að fullu 
starfi og þá með öðrum verkefn-
um fyrir HSÍ,“ sagði Guðmundur 
en hann hefur ekki trú á því að 
HSÍ hefði efni á að hafa erlendan 
þjálfara í fullu starfi hér heima. 
Sá yrði að vera í hlutastarfi yrði 
sú leið valin. „Nú hlustum við á 
hvað menn hafa fram að færa og 
vegum það svo og metum,“ sagði 

Þríeykið opið fyrir viðræðum
Geir Sveinsson, Dagur Sigurðsson og Aron Kristjánsson segjast allir vera til í að ræða við HSÍ um starf 
landsliðsþjálfara. Þeir hafa allir sterkar skoðanir á því hvað eigi að gera í framhaldinu en þá vantar svör frá 
HSÍ um framtíðarsýn sambandsins. Formaður HSÍ segir koma til greina að ráða í fullt starf.

HVERN RÆÐUR GUÐMUNDUR? Guðmundur Ágúst Ingvarsson, formaður HSÍ, fær það 
vandasama verkefni á næstu dögum að ráða arftaka Alfreðs Gíslasonar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SENDU JA WHF Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 
Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, tölvueikir, DVD myndir,

varningur tengdur myndinni og margt fleira!

SMS
LEIKUR

SMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRIKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRR

FRÁ GAURNUM SEM FÆRÐI ÞÉR

KNOCKED UP OG SUPERBAD

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

FRUMSÝND 1. FEBRÚAR

> Andri Stefan meiddur

Karlalið Hauka í handknattleik tók þátt í sterku fjög-
urra liða æfingamóti í Frakklandi um síðustu helgi. Þar 
mættu Haukar frönsku liðunum Chambery, Dunkerque 
og danska liðinu Bjerringbro/Silkeborg. Leikirnir gegn 
frönsku liðunum töpuðust en jafntefli náðist gegn 
danska liðinu. Góð æfing fyrir Hauka í fríinu en ekki 
komu allir heilir heim því Andri Stefan 
meiddist á ökkla og kemur ekki í ljós 
fyrr en í dag hversu alvarlega hann sé 
meiddur.

FÓTBOLTI Dregið var í sextán liða 
úrslit ensku bikarkeppninnar í 
gær og er boðið upp á sannkallað-
an stórleik á Old Trafford þar 
sem Manchester United mætir 
Arsenal.

Það er eina virkilega spennandi 
viðureignin fyrirfram en leikirnir 
munu fara fram 16. og 17. febrúar 
næstkomandi.   - hbg

ENSKA BIKARKEPPNIN
16-liða úrslit:
Man. Utd - Arsenal
Cardiff City - Wolves
Sheff. Utd - Middlesbrough
Liverpool - Barnsley
Preston - Portsmouth
Coventry City - WBA
Chelsea - Huddersfield Town

Enski bikarinn:

Manchester Utd 
mætir Arsenal

HART BARIST Arsenal sækir Man. Utd 
heim í bikarnum. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Örn Arnarson náði frábærum árangri á Euro Meet 2008 sem 
fór fram í Lúxemborg um helgina þegar hann setti Norður-
landamet í 50 metra baksundi og náði öðru sæti í 100 metra 
baksundi.

„Ég get ekki sagt annað en að þetta met hafi komið 
skemmtilega á óvart. Þetta var mjög sterkt mót og það 
var mjög sterkt fyrir mig upp á framhaldið að ná að 
vinna eina grein og ná öðru sæti í annarri grein. Það 
er gott fyrir egóið að eiga öll Norðurlandametin. Ég 
átti á sínum tíma allt nema 50 metrana í 50 metra 
lauginni og þetta var því eina metið sem ég hef 
aldrei tekið áður,” segir Örn sem er þegar 
búinn að tryggja sér farseðilinn til Peking. 
Gamla Norðurlandametið var orðið níu og 
hálfs árs gamalt en Örn var þó aldrei með 
það í sigtinu því hann var ekki með það á hreinu 
hvert metið væri. „Ég vissi ekki hvað Norðurlandametið 
var og við skoðuðum það bara eftir að ég var búinn að 
synda í gær og það kom því ennþá meira á óvart að 

metið skyldi hafa fallið,” segir Örn.
Örn hefur komið sterkur inn á sínum „gamla” heimavelli og er 

aftur kominn í hóp bestu baksundsmannanna. „Ég er búinn að 
setja fjögur Norðurlandamet á innan við mánuði og það er ekkert 

voðalega slæmt. Ég er búinn að stimpla mig inn aftur í bak-
sundinu og þeir eru búnir að sjá það líka hinir,” segir Örn. 
„Ég var búinn að vera í mjög þungum æfingum þannig að 
ég var ekki að stíla inn á neitt á þessu móti heldur var 
aðallega að reyna að fá góða keppni. Þetta er gott fyrir 
hausinn því þetta sýnir það að maður kann þetta ennþá. 
Eini maðurinn sem ég tapaði fyrir á mótinu er sá sem á 
Evrópumetið í 100 metra baksundi og það er ekkert til 

þess að skamma sín fyrir.“ 
Næsta stórmótið hjá Erni er Evrópumeistara-

mótið í 50 metra laug sem fram fer um páskana. 
„Það er góður mánuður fram undan af stífri 

keyrslu og svo fer maður að létta sig fyrir það mót. 
Svo verður þetta bara stanslaus keyrsla fram að Ólympíu-
leikum,” segir Örn.

ÖRN ARNARSON SUNDMAÐUR ÚR SH:  Á ÖLL NORÐURLANDAMETIN Í BAKSUNDI

Sýnir að maður kann þetta ennþá

Iceland Express-deild karla:
Stjarnan-Snæfell   94-103
Stig Stjörnunnar: Dimitar Karadzovski 24 (7 
stoðs.),Jovan Zdravevski 17, Calvin Roland 17 
(10 frák.,),  Kjartan Kjartansson 15, Fannar Freyr 
Helgason 11, Sævar Ingi Haraldsson 6, Guðjón 
Lárusson 5.
Stig Snæfells: Hlynur Bæringsson 31 (12 frák., 
8 stoðs.), Justin Shouse 20 (6 stoðs.), Slobodan 
Subasic 15, Sigurður Þorvaldsson 15, Jón 
Ólafur Jónsson 11, Magni Hafsteinsson 9, Árni 
Ásgeirsson 2.
KR-Þór   96-82
Stig KR: Joshua Helm 26, Avi Fogel 18, Jeremi-
ah Sola 13, Brynjar Þór Björnsson 12, Pálmi Freyr 
Sigurgeirsson 9, Darri Hilmarsson 8, Helgi Már 
Magnússon 8, Skarphéðinn Freyr Ingason 2.
Stig Þórs: Óðinn Ásgeirsson 23, Luka Marolt 21, 
Cedric Isom 19, Magnús Helgason 9, Þorsteinn 
Gunnlaugsson 6, Hrafn Jóhannesson 3.
Tindastóll-Fjölnir   96-80
Stig Tindastóls: Philip Perre 22, Svavar Birgis-
son 19, Samir Shaptahovic 17, Ísak Einarsson 9, 
Halldór Halldórsson 7, Helgi Viggósson 6, Serge 
Poppe 2.
Stig Fjölnis: Anthony Drejaj 28, Kristinn Jónas-
son 11, Níels Dungal 9, Tryggvi Pálsson 6, Hjalti 
Vilhjálmsson 3, Helgi Þorláksson 3, Valur Sig. 2.
Hamar-Grindavík   91-93
Stig Hamars: Nicholas King 30, Roman Moniak 
21, Roni Leimu 13, Bojan Bojovic 11, Lárus Jóns-
son 10, Svavar Pálsson 4, Viðar Hafsteinsson 2.
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 33, 
Jonathan Griffin 27, Þorleifur Ólafsson 16, Páll 
Kristinsson 7, Adama Darboe 4.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Hlynur Bæringsson átti stórleik í 
gær í níu stiga sigri Snæfells á Stjörnunni í 
Ásgarði í Garðabæ í Iceland Express-deild 
karla í körfubolta. Hlynur hefur verið mikið í 
umræðunni eftir að Ólafur Stefánsson gaf það 
út að hann vildi fá hann í vörn íslenska hand-
boltalandsliðsins en í gær sýndi hann það enn 
og einu sinni að hann er á heimavelli í körfu-
boltanum. 

Hlynur fór fyrir sínum mönnum og var 
aðeins tveimur stoðsendingum frá þrefaldri 
tvennu en hann var efstur Snæfellinga í stig-
um (31), fráköstum (12) og stoðsendingum (8), 
fékk fimmtu villuna á Calvin Roland og skor-
aði 11 af síðustu 23 stigum liðsins í leiknum.

Leikurinn var jafn og spennandi en ekki var 
mikið um varnir, að minnsta kosti ekki fram-
an af. Stjörnumenn voru með frumkvæðið í 
byrjun og voru 29-28 yfir eftir fyrsta leik-

hluta. Snæfellingar voru hins vegar komnir 
56-58 yfir í hálfleik og voru með frumkvæðið 
allan seinni hálfleik. Það héldu flestir að 
Hólmarar hefðu gert út um leikinn þegar þeir 
komust 12 stigum yfir, 80-92, þegar 3:29 voru 
eftir en Stjörnumenn gáfust ekki upp og náðu 
að minnka muninn niður í tvö stig áður en 
Snæfellingar með Hlyn í fararbroddi kláruðu 
leikinn á vítalínunni.

Dimitar Karadzovski og Kjartan Kjartans-
son voru bestir í liði Stjörnunnar ásamt Cal-
vin sem skilaði 17 stigum og 10 fráköstum en 
lék aðeins í 22 mínútur vegna villuvandræða. 

Hlynur var í sérflokki hjá Snæfelli en Just-
in Shouse sýndi einnig góða takta. Nýi maður-
inn Scott Levin sat í borgaralegum klæðum á 
bekknum en verður væntanlega kominn í 
slaginn á móti Njarðvík í bikarnum á laugar-
daginn. - óój

Snæfell sótti tvö stig í Garðabæinn í gær í hörkuleik þar sem Stjarnan stóð í gestunum lengi vel:

Stjörnumenn réðu ekkert við Hlyn Bæringsson

FARÐU FRÁ Justin Shouse reynir hér að brjótast í 
gegnum vörn Stjörnunnar í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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EKKI MISSA AF

19.00 Hollyoaks   SIRKUS

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

20.00 Skólahreysti  
                                       SKJÁREINN

20.55 Eituræði   SJÓNVARPIÐ

21.50 Kompás   STÖÐ 2

00.00 Trauma   STÖÐ 2 BÍÓ

Margir bölsótast yfir endursýningum. Það þykir ekki 
sérlega gaman að þurfa að sitja undir sjónvarpsefni sem 
hefur verið flutt skömmu áður. Endursýningar þykja 
bera vott um nísku íslenskra ljósvakamiðla; þeir tíma 
ekki að kaupa inn eða framleiða nógu mikið af efni til 
að fylla upp í allar stundir sólarhringsins og láta okkur 
því sitja undir High School Reunion eða heimildarmynd 
um Trabant-bílinn aftur og aftur.

Jamm og jæja, vel má vera að megnið af sjónvarps-
efni heimsins sé ekki nægilega vandað til þess að 
gaman sé að horfa á það oft og ítrekað. En kaldhæðn-
islegt er að hugsa til þess að á meðan við fordæmum 
endursýningar á efni sem er nýlegt tökum við fagnandi endursýning-
um efnis sem framleitt var fyrir meira en áratug. Hugsum okkur að 
Sjónvarpið tæki upp á því að sýna okkur að nýju Húsið á sléttunni, 
Dallas eða Derrick. Þetta efni myndi léttilega trekkja að metáhorf, 
enda fáar tilfinningar jafn unaðslegar og sælan sem fylgir afturhvarfi 
til fortíðar og upprifjun ljúfra minninga. Því er einfaldlega ekki að 

neita að íslenska þjóðin átti margar gleði- og ánægju-
stundir með ofantöldum sjónvarpsþáttum og tæki þeim 
því eflaust ámóta fagnandi og góðum vini heimtum úr 
helju.

Sjónvarpsþættir eru menningarfyrirbæri sem við 
deilum öll saman og eiga oft gríðarlegu fylgi að fagna. 
Þeir taka þátt í að skapa sameiginlegar minningar þjóða 
og gott betur; stundum gera þættirnir svo víðreist að 
þeir skapa sameiginlegar minningar fólks óháð landa-
mærum. Til að mynda deilum við minningum okkar um 
ævintýri Derricks og Harrys Klein með fjöldamörgum 
Evrópuþjóðum. Svo eru þættir, flestir bandarískir, sem 

ná útbreiðslu um víða veröld; hver sá sem á annað borð komst í tæri 
við sjónvarpstæki á níunda áratugnum þekkir stefið úr Dallas-þáttun-
um og veit vel hve ótakmarkaður skúrkur hinn siðblindi JR Ewing var. 

Við fúlsum við endursýningum á House og Bráðavaktinni í dag, en 
ef sjónvarpsstöðvarnar sitja bara á sér og bíða með endursýningarnar 
í tuttugu ár eða svo eru þær á grænni grein.

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR RIFJAR UPP GÓÐAR STUNDIR

Bölvaðar endursýningar og ljúfar minningar

16.05 Sportið  e.

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ofurþjarkinn og apahersveitin
17.51 Hrúturinn Hreinn  (2:40)

18.00 Geirharður bojng bojng  (4:26)

18.25 Kokkar á ferð og flugi  (1:8) e.

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Veronica Mars  (3:20) Banda-
rísk spennuþáttaröð um unga konu sem er 
slyngur spæjari. Aðalhlutverk leikur Kristen 
Bell.

20.55 Eituræði  (Knarkfeber) Sænskur 
fréttaskýringaþáttur um kókaínneyslu ungs 
fólks í Stokkhólmi.

22.00 Tíufréttir
22.25 Lögmál Murphys  (6:6) (Murphy’s 
Law IV) Breskur spennumyndaflokkur um 
rannsóknarlögreglumanninn Tommy Murp-
hy og glímu hans við glæpamenn. Meðal 
leikenda eru James Nesbitt, Claudia Harri-
son og Del Synnott. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.

23.20 Glæpurinn  (15:20) (Forbrydelsen: 
Historien om et mord) e.

00.20 Kastljós  e.

00.55 Dagskrárlok

07.00 Stubbarnir
07.25 Tommi og Jenni
07.50 Kalli kanína og félagar
08.00 Kalli kanína og félagar
08.05 Kalli kanína og félagar
08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 Wings of Love  (112:120)

10.10 Sisters  (3:22) (e)

10.55 Freddie  (21:22)

11.25 Örlagadagurinn  (11:30)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Eldsnöggt með Jóa Fel  (e)

13.40 Sjáðu
14.15 The Brooke Ellison Story
15.55 Shin Chan
16.15 Skjaldbökurnar
16.38 Ginger segir frá
17.03 Justice League Unlimited
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag og íþróttir
19.25 The Simpsons  (19:21) 

19.50 Friends
20.15 Amazing Race   (9:13) Kapphlaukið 
mikla er hafið í tíunda skiptið.

21.05 NCIS  (20:24)

21.50 Kompás  Skemmtilegur og fræð-
andi fréttaskýringaþáttur.

22.25 60 mínútur  Glænýr þáttur virtasta 
og vinsælasta fréttaskýringaþáttar í heimi.

23.10 Nip/Tuck  (2:14) Fimmta serían af 
þessum vinsæla framhaldsþætti 

00.00 Prison Break  (9:22)

00.45 The Closer  (8:15)

01.30 R.S.V.P.
03.10 The Brooke Ellison Story
04.40 Medium  (19:22)

05.25 The Simpsons  (19:21)

05.45 Fréttir og Ísland í dag
06.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

06.00 Birth
08.00 Spanglish
10.10 Everyday People
12.00 Perfect Romance
14.00 Spanglish
16.10 Everyday People
18.00 Perfect Romance  (Vefur ástarinn-
ar) Rómantísk gamanmynd. 

20.00 Birth  (Fæðing) Rómantísk verð-
launamynd með Nicole Kidman í aðalhlut-
verki. 

22.00 Paper Soldiers
00.00 Trauma

02.00 Gang Tapes
04.00 Paper Soldiers

16.10 FA Cup 2007  (Arsenal - Newcastle) 
Útsending frá leik Arsenal og Newcastle í 
ensku bikarkeppninni.

17.50 Spænsku mörkin
18.35 Inside Sport  (Graham Poll) 

19.05 World Supercross GP  Sýnt frá 
World Supercross GP sem fór fram á Angel 
Stadium í California.

20.00 Veitt með vinum  (Víðidalsá) 
Þessi fræga á lætur engan ósnortinn sem 
fær tækifæri til að veiða við bakka hennar. 
Hér er reynt við stóru hausthængana sem 
leynast í hyljum Víðidalsár.

20.30 Track for Success  (Track for Succ-
ess) Skemmtileg heimildarmynd þar sem 
skyggnst er á bakvið tjöldin í Formúlu 1.

21.25 PGA Tour 2008
22.20 Ultimate Blackjack Tour 1  Sýnt 
frá Ultimate Blackjack Tour þar sem margir 
af slyngustu spilurum heims mæta til leiks.

23.15 Ensku bikarmörkin  Markaþátt-
ur þar sem öll mörk bikarkeppninnar eru 
skoðuð.

23.45 AC Milan v Inter Milan  (Erkifjend-
ur) Frábær þáttaröð sem fjallar um viður-
eignir erkifjenda í knattspyrnuheiminum. Í 
þessum þætti er tekið fyrir samband ná-
grannanna í Mílanóborg, AC Milan og Inter 
Milan.

07.00 Coca-Cola Championship
15.55 Coca-Cola Championship
17.35 Coca Cola mörkin 
18.05 Premier League World   (Heimur 
úrvalsdeildarinnar) 

18.35 English Premier League  (Ensku 
mörkin) Ný og hraðari útgáfa af þessum 
vinsæla þætti þar sem öll mörkin og helstu 
atvik umferðarinnar eru sýnd frá öllum 
mögulegum sjónarhornum. Viðbrögð þjálf-
ara, stuðningsmanna og sérfræðinga.

19.30 Arsenal - Newcastle  (Enska úr-
valsdeildin) Bein útsending frá leik Arsenal 
og Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.  Sýn 
Extra 1: Bolton - Fulham Sýn Extra 2: Derby 
- Man. City Sýn Extra 3: Sunderland - Birm-
ingham Sýn Extra 4: Middlesbrough - Wigan

21.40 Bolton - Fulham  (Enska úrvals-
deildin) Útsending frá leik Bolton og Ful-
ham sem fór fram þriðjudaginn 29. janúar.

23.20 Middlesbrough - Wigan  (Enska 
úrvalsdeildin) Útsending frá leik Sunderland 
og Birmingham í ensku úrvalsdeildinni sem 
fór fram þriðjudaginn 29. janúar.

07.30 Dýravinir  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
16.45 Vörutorg
17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Ertu skarpari en skólakrakki?  (e)

20.00 Skólahreysti  (2:13) Í kvöld 
er það seinni þátturinn þar sem skól-
ar úr Reykjavík eigast við. Hraði, spenna 
og dúndrandi stemning í íþróttahúsinu 
Austurbergi.

21.00 Queer Eye  Í þessum þætti hjálpa 
hinir fimm fræknu Adam, 32 ára náunga 
sem setti á laggirnar bátasmíðaverkstæði 
fyrir unglinga og berst í bökkum við að 
halda því á floti. Hann hefur engan tíma 
fyrir sjálfan sig og íbúðin hans er að sökkva 
í drasli. 

22.00 High School Reunion  (3:7) 
Bandarísk raunveruleikasería þar sem 17 
fyrrum skólafélagar koma aftur saman tíu 
árum eftir útskrift og gera upp gömul mál. 
Það gengur á ýmsu þegar þessi skrautlegi 
hópur hittist á ný. Framleiðandi þáttanna er 
Mike Fleiss, sá sami og stendur á bak við 
The Bachelor.

22.50 The Drew Carey Show
23.15 C.S.I. New York  (e)

00.15 Bullrun  (e)

01.15 NÁTTHRAFNAR
01.15 C.S.I. Miami
02.00 Ripley’s Believe it or not!
02.45 The World’s Wildest Police Vid-
eos
03.30 Vörutorg
04.30 Óstöðvandi tónlist

▼

▼

▼

▼

> Nicole Kidman
„Ég vildi gjarnan vera með 
brjóst og rass eins og Jennifer 
Lopez en ég mun aldrei fara í 
fegrunar aðgerð,“ segir Nicole 
Kidman sem situr undir ásök-
unum slúðurblaðanna að fara 
oft í fegrunar aðgerðir. Nicole 
Kidman leikur í kvikmyndinni 
Birth sem er sýnd í kvöld kl. 
20 á Stöð 2 Bíó. 



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í 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
10.15 Heima er best
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Stef
15.03 Útvarpssagan: Stúlka með fingur

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Hundur í útvarpssal
21.00 Í heyranda hljóði
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Fimm fjórðu

20.00 Hrafnaþing  Meðal gesta eru þeir 
Helgi Magnússon formaður SI og Yngvi Örn 
Kristinsson framkvæmdastjóri verðbréfasviðs 
Landsbankans.

21.00 Birkir  Jón Jónsson, framsóknar-
maðurinn frá Siglufirði, í fínu formi.

21.30 Hvað ertu að hugsa  Guðjón Berg-
mann rýnir í hugskot gesta sinna.

16.00 Hollyoaks  (111:260)

16.30 Hollyoaks  (112:260)

17.00 The George Lopez Show  (9:18)

17.30 Johnny Zero  (13:13) Hörkuspenn-
andi þáttur um fyrrum fanga sem er fastur á 
milli tveggja heima þegar bæði lögreglan og 
glæpagengið úr hverfinu reyna að fá hann 
til liðs við sig. 2004. Bönnuð börnum.

18.15 Lovespring International  (5:13) 
Nýr léttgeggjaður gamanþáttur sem gerist 
hjá stefnumótaþjónustu.

18.35 Big Day  (5:13) Ný gamanþáttaröð 
sem fjallar á stórskemmtilegn hátt um hinar 
mörgu spaugilegur hliðar á undirbúningnum 
fyrir stóra brúðkaupsdaginn.

19.00 Hollyoaks  (111:260) Hágæða 
bresk unglingasápa sem segir frá lífi og 
ástum íbúa Hollyoaks í Chester.

19.30 Hollyoaks  (112:260)

20.00 The George Lopez Show  (9:18) 

20.30 Johnny Zero  (13:13)

21.15 Lovespring International  (5:13)

21.35 Big Day  (5:13)

22.00 American Idol (3:41)  (Bandaríska 
Idol-stjörnuleitin)

22.45 American Idol (4:41)
23.30 Side Order of Life  (12:13)

00.15 Special Unit 2  (5:19) 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.

01.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Kapphlaupið mikla er hafið í tíunda 
skiptið. Sem fyrr taka tólf lið þátt í 
kapphlaupinu, sem liggur um heim-
inn þveran og endilangan. Amazing 
Race kemur úr smiðju stórframleið-
andans Jerrys Bruckheimer og er 
ennþá sá raunveruleikaþáttur sem 
unnið hefur til flestra verðlauna, 
þ.á m. fjölda Emmy-verðlauna. Að 
þessu sinni eiga Íslendingar smáhlut 
í einum keppandanum. Nánar tiltekið 
gervifót hans, sem smíðaður var hjá 
stoðtækjagerð Össurar.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Amazing Race
Stöð 2 kl. 20.15

▼

Boðið er upp á hörkuleik á Upton 
Park í dag þegar heimamenn í 
West Ham taka á móti Liverpool. 
Það hefur ekki verið lognmolla í 
kringum þessi félög að undanförnu 
en sérstaklega hefur verið mikil ólga 
í kringum Liverpool og bandarísku 
eigendur liðsins, sem eru ekki þeir 
allra vinsælustu hjá stuðningsmönn-
um félagsins. Hvað sem ólgunni 
líður þá er ljóst að Liverpool má illa 
við að tapa stigum á Upton Park í 
kvöld en ef svo fer þá eru möguleik-
ar liðsins á Englandsmeistaratitlinum 
nánast úr sögunni. West Ham hefur 
verið að sigla sinn lygna sjó í deildinni undir styrkri stjórn Alans Curbishley 
en sigur í kvöld gegn Liverpool myndi án efa kæta eiganda liðsins. 

SÝN 2 KL. 19.30

West Ham - Liverpool

11.00 Rapport 11.05 Argument 12.45 Hon dans-
ade en sommar 14.30 Andra Avenyn 15.00 
Rapport 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Extra 
16.30 Krokomax 17.00 Bolibompa 17.10 Småkryp 
17.20 Tippe 17.30 Julkalendern: En riktig jul 17.45 
Philofix 18.00 Lilla Aktuellt - kortnyheter 18.05 
Grand Prix 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 
Andra Avenyn 19.30 Mitt i naturen 20.00 Plus 
20.30 Toppform 21.00 Hart’s War 23.00 Rapport 

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Dødens detektiver 
12.55 Søren Ryge - Manden og ørnen 13.20 DR 
Explorer i Australien 13.50 Nyheder på tegnsprog 
14.00 TV Avisen med Vejret 14.10 Dawson’s 
Creek 15.00 SPAM 15.30 Robotboy 15.45 Max 
16.15 Den lille Julemand 16.30 Jul i Svinget 17.00 
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport 18.00 
Aftenshowet med Vejret 18.30 Ha’ det godt 19.00 
Hammerslag 19.30 Rig ved et tilfælde 20.00 
TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 SportNyt 21.00 
Babyrøverne 22.25 Alt på ét bræt 23.15 SPAM

14.30 Ghost Trackers 15.00 Absalons hemme-
lighet 15.25 Erstatterne 15.50 Frosk til middag 
16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat - Nyheter på 
samisk 16.25 Veterinær på safari 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Barnas superjul 17.30 KatjaKaj og 
BenteBent 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 
18.30 Ut i naturen 18.55 På cruise med konge-
skipet Dannebrog 19.55 Distriktsnyheter 20.00 
Dagsrevyen 21 20.30 Standpunkt 21.15 Extra-
trekning 21.30 Safari 22.00 Kveldsnytt 

▼

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Jamaica
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. dóms 6. þys 8. tæfa 9. gerast 11. 
hef leyfi 12. nafnbætur 14. stein-
tegund 16. tveir eins 17. kjaftur 18. 
stansa 20. í röð 21. gort.

LÓÐRÉTT
1. löngun 3. bardagi 4. mánaðarrit 5. 
hallandi 7. möttull 10. skammstöfun 
13. háttur 15. tútta 16. hugfólginn 19. 
tvíhljóði.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. mats, 6. ys, 8. tík, 9. ske, 
11. má, 12. titla, 14. kvars, 16. kk, 17. 
gin, 18. æja, 20. tu, 21. raup. 

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. at, 4. tímarit, 5. 
ská, 7. skikkja, 10. etv, 13. lag, 15. 
snuð, 16. kær, 19. au. 

„Ég fer alltaf á Maður lifandi 
eftir æfingar á morgnana og fæ 
mér rétt dagsins. Þetta eru mjög 
hollir og stórir skammtar.“

Ragna Ingólfsdóttir, badmintonkona.

„Ég hef sjaldan eða aldrei verið jafn vel 
úthvíldur og er búinn skila kórdrengnum 
heim,“ segir Mar geir Ingólfsson hjá viðburða-
fyrirtækinu Jóni Jónssyni sem flutti inn 
trommuleikarann Tommy Lee og plötusnúðinn 
DJ Aero. 

Margeir segir trommuleikarann hafa verið 
afskaplega rólegan, hann hafi verið fyrsti 
maðurinn í háttinn og varla vín sést á honum. 
„Hann smakkaði á íslensku brennivíni en 
skilaði því út rakleiðis aftur og vildi ekkert 
með það hafa,“ segir Margeir og bætir því við 
að þetta hafi ekki komið sér neitt sérstaklega 
á óvart, það séu aðallega fjölmiðlar sem komi 
af fjöllum.

En ekki gekk þó þrautalaust að halda 
tónleikana á Nasa því hljóðfærataska Tommys 
varð eftir í New York. Að sögn Margeirs fór 
föstudagurinn því að mestu leyti í að grafa 
upp hin og þessi hljóðfæri sem hafðist á 

endanum með hjálp góðra fyrirtækja. Á 
laugardagskvöld var síðan farið út á borða á 
B5 en Tommy lét aðstoðarmenn sína og Dj 
Aero sjá um skemmtanahaldið. 

„Kærastan hans kom hingað á laugardags-
kvöldið og hann var bara í rólegheitunum uppi 
á herbergi,“ segir Margeir. Hins vegar sóttust 
íslenskar stúlkur nokkuð í félagsskap Tommys 
og eftir tónleikana kom nokkuð stór hópur 
ungra kvenna sem vildu fá að „hanga“ með 
trommuleikaranum og plötusnúðnum. Að sögn 
Margeirs afþakkaði Tommy hins vegar allan 
félagsskap og fór rakleiðis upp á hótelher-
bergi í fylgd unnustu sinnar. „Hann var mjög 
sáttur við ferðina og langar gjarnan að koma 
hingað aftur,“ segir Margeir. - fgg

Tommy vísaði íslenskum stelpum frá sér

RÓLEGUR Tommy Lee hafði hægt um 
sig og lét lítið fyrir sér fara.

Spaugstofumenn hafa fengið, eftir 
síðasta þátt sinn, þó nokkur tölvu-
póstskeyti þar sem þáttur þeirra 
er fordæmdur. Og samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins mörg 
hver afar ósmekkleg og er eitt 
þeirra til Arnar Árnasonar þar 
sem hann er spurður hvort hann sé 
búinn að gleyma því að pabbi hans 
hafi átt við þunglyndi að stríða. 
Ekki hafi hann gert grín að því þá. 

Örn Árnason vill ekki gera 
mikið úr málinu. En hann furðar 
sig á ofsafengnum viðbrögðum. 
„Við hörmum það að nýr borgar-
stjóri taki þessu svona óstinnt upp 
og erum alveg menn í að biðja 
hann afsökunar ef svo ber undir.“

Ólafur F. Magnússon borgar-
stjóri hélt því fram á Stöð 2, í 
Mannamáli Sigmundar Ernis Rún-
arssonar um helgina, að síðasti 
Spaugstofuþáttur hefði verið sví-
virðileg árás á sig, fjölskyldu og 
börn sín. Svo virðist sem fleiri 
hafi tekið grínþætti Spaugstof-
unnar á bókstaflegum nótum og 
hafa meðlimir hópsins fengið 

SMS-skeyti þar sem þeim eru ekki 
vandaðar kveðjurnar.

Í þættinum fór Erlendur Eiríks-
son með gestahlutverk og brá sér í 
líki Ólafs. Þátturinn hefur vakið 
mikil viðbrögð meðal þjóðarinnar 
og skiptast menn í tvö horn. Þannig 
skrifar Ólína Þorvarðardóttir rit-
stjóri Skutuls bloggfærslu á síðu 
sína. Henni þykir sem Spaugstofu-
menn hafi sýnt af sér lágkúru í 
þættinum. Um sextíu athugasemd-
ir hafa verið settar við færsluna 
og meðan ýmsir taka undir með 
Ólínu benda aðrir á að þarna sé 
ekki verið að gera grín að Ólafi 
umfram aðra stjórnmálamenn. Ef 
menn kveiki elda verði þeir að 
þola reykinn.

Fá dæmi eru um að pólitíkusar 
kvarti undan persónusköpun 
Spaugstofumanna. Hefur fremur 
borið á því í gegnum tíðina að 
menn líti á það sem heiður fremur 
en hitt að vera efni í Spaugstofu-
karakter. Pálmi Gestsson Spaug-
stofumaður telur þetta mál öfug-
snúið. Hann segir algerlega 

fráleitt að þeir félagar hafi verið 
að gera grín að meintum veikind-
um Ólafs F. heldur sé það einfald-
lega þeirra að varpa ljósi á fjöl-
miðlaumfjöllun liðinnar viku. Í 
skoplegu ljósi. „Það er eins og allir 
hafi gleymt því hvað gerðist og nú 
snýst þetta um okkur! Við höfum 
ekkert persónulega á móti einum 
né neinum.“

Pálmi segir Spaugstofuna harma 
hafi hún sært einhvern og biðst 
velvirðingar á því. Þátturinn sé 
hugsaður til skemmtunar. Hin 
miklu viðbrögð koma Spaugstofu-
mönnum á óvart en Pálma sýnist 
þetta snúast um einhvern spuna. 
Og vafasamt sé að nota Spaugstof-
una í slíkar æfingar. „Sem svo 
endurpeglast í þessum drullupolli 
sem bloggið getur reynst. Ég verð 
alltaf jafn hissa á því hvað fólk 
leyfir sér að setja fram þar. Nú 
þekkjum við Ólaf ekki persónu-
lega þannig að það er ekki eins og 
þessar eftirhermur byggist á ein-
hverri persónulegri óvild.“

 jakob@frettabladid.is

PÁLMI GESTSSON:  TELUR SPAUGSTOFUMENN FÓRNARLÖMB SPUNA

Spaugstofumenn fá send 
ósmekkleg tölvuskeyti

Um sjötíu nemendur Háskólans í 
Reykjavík prýða nýjan forseta-
lista skólans. Listann skipa nem-
endur sem náð hafa framúrskar-
andi námsárangri á síðustu önn, 
en þeir fá skólagjöld felld niður að 
launum fyrir góðan árangur. Rósa 
Björgvinsdóttir, eiginkona Jóns 
Jóseps Snæbjörnssonar úr hljóm-
sveitinni Í svörtum fötum, prýðir 
listann nú í annað skiptið í röð, en 
Finnur Beck, fyrrverandi frétta-
maður, er á meðal þeirra sem rata 
inn á hann í fyrsta sinn.

„Ég bjóst í rauninni ekki við 
þessu í þetta skiptið, því þetta var 
mjög erfið önn,“ segir Rósa, sem 
nemur viðskiptafræði við HR. 
„Þetta eru mismunandi fög og 
miserfið,“ bætir hún við. Rósa 
stefndi á að ljúka námi um næstu 
jól, en hyggur nú á útskrift vorið 
2009. „Ég hætti eiginlega við jóla-
útskrift eftir þessa önn. 100 pró-

senta nám er alveg nóg,“ segir hún 
og hlær við.

Finnur, sem margir þekkja af 
sjónvarpsskjánum, er á þriðja ári 
í lögfræði við skólann. „Þetta var 
virkilega skemmtileg önn og gekk 
vel,“ segir Finnur, sem kveðst ekki 
hafa átt von á upphefðinni. „Ég 
var að byrja á nýjum vinnustað og 
það hefur verið mikið að gera. Ég 
hætti sem fréttamaður á RÚV 
eftir sjö ár í september, og fór að 
vinna á lögfræðisviði hjá VBS 
fjárfestingabanka,“ útskýrir Finn-
ur, sem þakkar skilningsríkum 
vinnuveitendum það að hafa getað 
unnið samhliða námi. „Mest er 
þetta samt skilningsríkri og afar 
þolinmóðri eiginkonu að þakka,“ 
segir Finnur hlæjandi. Hann lýkur 
BA- prófi í vor, en stefnir á mast-
ersnám í beinu framhaldi af því. 
„Þetta er því stóráfangi, því ég er 
hálfnaður núna,“ segir hann.  - sun

Finnur meðal afburðanemenda í HR

ÓVÆNT ÁNÆGJA Finnur Beck, fyrrver-
andi fréttamaður, segist ekki hafa átt 
von á að rata inn á forsetalistann, þar 
sem mikið hafi verið að gera hjá honum 
á liðinni önn. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

FORSETI Í ANNAÐ SINN Rósa Björgvins-
dóttir prýðir forsetalistann annað árið í 
röð, sem hún segist ekki hafa búist við.
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SPAUGSTOFUMENN Eiga undir högg að sækja 
því sumir vilja meina að þeir hafi gengið of 

langt í gríni sínu á laugardagskvöld.
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Troðfullt var á fyrirlestri heimspek-
ingsins Slavojs Zizek sem haldinn 
var á Háskólatorgi á laug-
ardag. Voru gestir úr 
ýmsum áttum. Þarna 
mátti sjá menn á borð 
við Sigurð Líndal og 
Frosta Logason 
löngum kennd-
an við Mínus og 
allt þar á milli. 
Rithöfundarnir 
Pétur Gunnars-
son, Einar Már 
Guðmundsson, 
Mikael Torfason, og 
hjónin Sigurður Pálsson og Krist-

ín Jóhannesdóttir létu sig ekki 
vanta. Né heldur Guðmund-
ur Steingrímsson. Þó að 

margt gáfumennið 
væri í salnum var 

ekki frítt við að 
sá sem 
virtist 
skilja 

Zizek 
best, mælt í 

svipbrigðum, 
hafi verið 

Hjálmar Sveinsson útvarpsmaður 
sem sat nánast á sviðinu sjálfu.

Um fátt er meira rætt en viðbrögð 
Ólafs F. Magnússonar, bæði á 
kaffistofum sem og á netinu, við 
meintri aðför Spaugstofunnar. 
Meðan sumum blöskrar framganga 
grínaranna eru þeir ófáir sem furða 
sig á viðbrögðunum. Þannig rifja 
menn upp þegar Spaugstofan 
gerði sér mat úr því þegar Davíð 
Oddsson prófaði eitt sinn að vera 
„blindur” einn dag í ráðhúsinu. 
Hjá Spaugstofunni prófaði Davíð 
að vera „geðveikur” í einn dag. 
Aðspurður sagði Davíð þetta ágæta 
skemmtun en hann hefði þó haft 
„pönslínuna” öðru 
vísi. Að þegar 
hann var spurður 
hvernig honum 
hefði þótt í atriðinu 
hefði Davíð skrifað 
í handrit: Ég 
fann engan 
mun.  - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1    Matthías Halldórsson.

 2    Barnum.

 3    Eyjak-indíána í Alaska.
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BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er þriðjudagurinn 
29. janúar, 29. dagur ársins.

10.22 13.40 17.00
10.18 13.25 16.34

Góður félagi minn varð fyrir 
því óláni að sonur hans á tán-

ingsaldri hafði komist í skuld við 
nokkra jafnaldra sína. Eitt kvöldið 
var bankað upp á hjá honum með 
miklu brambolti og þegar hann 
kom til dyra sá hann unga og reiða 
pilta sem sögðust vera komnir til 
að innheimta skuld. Áður en félagi 
minn gat svarað voru þeir búnir 
að hóta honum dauða, að rispa bíl-
inn hans, nauðga konunni hans og 
drepa köttinn hans. „Já, en hvers 
vegna hringduð þið bara ekki á 
undan ykkur og gáfuð mér reikn-
ingsnúmerið ykkar?“ varð félaga 
mínum þá að orði. Við hótanirnar 
hafði hann pirrast ögn og langaði 
lítið til að gera litlu pörupiltunum 
til geðs og með seiglunni tókst 
honum að losna við þessi illa upp-
öldu krakkakvikindi.

„VIÐ innheimtu skal hóta skuldu-
naut, fjölskyldu hans, gæludýrum 
og öðrum ættmennum lífláti við 
fyrstu kynni. Slíkt skapar ótta sem 
reynst getur árangursríkt við 
hreyfingar og stöðu á viðskipta-
reikningi skuldarans. Hafa ber í 
huga að almennt virkar vel að nota 
frasa úr þekktum bíómyndum, 
munið þó að setningar úr evrópsk-
um kvikmyndum virka mun verr 
þar sem dreifing þeirra er ekki 
jafn víðtæk og gerist með hinar 
fyrrnefndu og því ólíklegra að sá 
skuldugi þekki til efnisins. Setning 
á borð við: „Ég skal bora í gegnum 
fokking hnéskelina á þér ef þú 
borgar ekki,“ hefur reynst mörg-
um gagnleg en þykir í seinni tíð 
heldur ofnotuð.“ Einhver veginn 
svona hlýtur Handbók handrukk-
arans að hljóma. Að minnsta kosti 
virðast þeir allir vitna í sama plagg 
ef marka má frásagnir þeirra sem 
lent hafa í þessum fávitum.   

HEFUR þessu fólki, sem vill fá að 
tilheyra hópi handrukkara, aldrei 
nokkur tímann komið í hug að væn-
legra geti verið að hringja heim til 
skuldara eða ættingja hans og gefa 
upp reikningsnúmerið? Sjálfsagt 
upplifa krakkagreyin sig ekki jafn 
merkileg við slíkar aðfarir auk þess 
sem ómögulegt er að samsama sig 
einhverjum flottum kóna úr glæpa-
mynd ef maður talar á fremur kurt-
eislegum nótum. Ég held þó svei 
mér þá að handrukkarar Íslands 
verði að fara að uppfæra handbók-
ina sína, það eru allir komnir með 
leið á frösunum úr henni. Tökum 
Matthías Halldórsson aðstoðar-
landlækni til fyrirmyndar og tökum 
hæfilegt mark á þessum kjánum, 
eins og hann kallar lyfjafíklana 
sem hafa hótað honum og fjöl-
skyldu hans lífláti eftir að þeir hafa 
lent í lyfseðlaskorti. Hver er svo 
alltaf með borvél við höndina?

Handbók 
handrukkarans


