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Fréttablaðið er með 143% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

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

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

71,4%

29,3%

ÞRIÐJUDAGUR
2. febrúar 2010 — 27. tölublað — 10. árgangur

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

Komdu og skoðaðu það nýjasta í hönnun
og tækni heyrnartækja.Ellisif Katrín Björnsdóttir heyrnarfræðingur

verður með fyrirlestur: Hvað ræður vali heyrnartækja?
Fyrirlesturinn verður haldinn kl 11:00 , 14:00 og 17:00
Gestum fyrirlestranna er boðið upp á að skrá sig
í fría heyrnarmælingu

Opið húsverður í dag 2. febrúar hjá Heyrn í Hlíðasmára 11. 

* Heyrnarþjónusta* Heyrnarvernd* Heyrnarmælingar* Heyrnartæki* Ráðgjöf
Ellisif K . Björnsdóttirheyrnar fræðingur

 with Surround sound
„Markmiðið er að upplýsa for-eldra og aðra aðstandendur barna um hvernig hægt er að huga aðheilsu barnanna hi

báðir yfir kjörþyngd. Eins er lík-legra að foreldrar sem hheil tilkomu sjó

Hugað að heilsu barna 
Hrund Scheving Sigurðardóttir lýðheilsufræðingur hefur opnað vef sem hefur að geyma upplýsingar, ráð 

og fróðleik fyrir foreldra sem vilja huga að heilsu barna sinna og koma í veg fyrir að þau verði of þung.

Hrund segir mikilvægt fyrir foreldra að hafa lágmarksþekkingu á næringargildi matar. Hún tekur sem dæmi að hamborgari, 

franskar, kokkteilsósa og gos innihaldi jafn margar hitaeiningar og tvær brauðsneiðar með hollu áleggi, skyr, ávaxtadrykkur, sóda-

vatn og skál full af grænmeti. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓGANÁMSKEIÐ FYRIR KARLA  er nýjung sem 
Rope Yoga-setrið í Engjateigi býður upp á. Sérstaklega er tekið 
á stirðleika, orkustyrk og úthaldi. www.ropeyogasetrid.is

VEÐRIÐ Í DAG

HEILSA

Húlahopp, burlesque 
og badminton-æði
Sérblað um heilsu

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

heilsa
Burlesque í ReykjavíkJosy Zareen kennir burlesque-dans sem er 

blanda af djassballett, can can og steppdansi.
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Verðmæti 
í betra rými
Nýlistasafnið flytur í 
nýtt húsnæði við 
Skúlagötu.

TÍMAMÓT 18

Förum að tala saman
„Það er dagljóst að nýtt Ísland er í 
burðarliðnum, spurningin er bara 
hvernig Ísland“, skrifar Jónína 
Michaelsdóttir.

Í DAG 14

HRUND SCHEVING SIGURÐARDÓTTIR

Hefur opnað vefinn 
Léttari æska
• heilsa • hringar • iðnaður

            Í MIÐJU BLAÐSINS

FÓLK „Það þurfti bara eitt skot 
við brosið í munnvikinu,“ segir 
Páll Reynisson, eigandi Veiði-
safnsins á Stokkseyri. Hann 
fór til Suður-Afríku í nóvem-
ber þar sem hann veiddi í fyrsta 
sinn krókódíl með skammbyssu, 
auk þess sem hann felldi strút 
með skammbyssu og nokkrar 
tegundir af antilópum. Honum 
tókst þó ekki að klófesta hýenu 
þrátt fyrir að hafa legið í leyni 
í þrjár nætur. Ljósmyndir 
frá veiðiferðinni verða sýnd-
ar á hinni árlegu byssusýningu 
Veiðisafnsins sem verður haldin 
um helgina. 

- fb/sjá síðu 30

Páll Reynisson veiðimaður:

Með óvenjulega 
bráð í Afríku 

PÁLL REYNISSON Eigandi Veiðisafnsins 
á Stokkseyri með krókódílinn sem hann 
veiddi í Suður-Afríku.

Níu ára með eigið hárgel
Tveir vinir búa til Bronser sem 
keppir við hið fræga Silver.

FÓLK 30

EINAR BJÖRN MAGNÚSSON

Með slangurorðabók 
á netinu
Óskar eftir íslensku slangri

FÓLK 30

HEILSA „Við teljum að klukkan á 
Íslandi sé of fljót og þess gæti 
sérstaklega að vetrinum,“ segir 
Björg Þorleifsdóttir lífeðlisfræð-
ingur. Hún er í nýstofnuðum 
áhugahópi um „rétta klukku“ 
ásamt fagfólki á geðdeild Land-
spítalans. 

„Við Íslendingar erum með 
klukkuna stillta eins og við 
séum við 0 gráðu lengdarbaug-
inn en við erum í raun milli 13. 
og 22. gráðu vestur. […] Þetta 
þýðir að ef við förum á fætur 
klukkan sjö að morgni þá erum 
við í raun að rífa okkur upp 
klukkan hálf sex, samkvæmt 
réttri klukku.“

-gun/Sjá ALLT

Áhugahópur um rétta klukku:

Vilja seinka 
klukkunni

Úrkomulítið   Í dag verða austan 
eða suðaustan 5-10 m/s en hvass-
ara við SV-ströndina. Skýjað og 
dálítil él V-til en annars víða bjart. 
Frost víða 0-7 stig en frostlaust við 
S-ströndina.

VEÐUR 4
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Skoraði í 
endurkomunni
Grétar Ólafur Hjartarson 
er byrjaður að 
spila á ný eft-
ir 18 mánaða 
fjarveru. 

ÍÞRÓTTIR 26

ÆSTIR AÐDÁENDUR Móttaka var haldin fyrir íslenska landsliðið í handbolta í Laugardalshöll í gær í tilefni þess að það náði þriðja 
sætinu á Evrópumeistaramótinu í Austurríki sem lauk um helgina. Björgvin Páll Gústavsson markvörður sést hér, umkringdur 
aðdáendum, veita áritanir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

REYKJAVÍK
Skútuvog 1
Sími 562 4011 

AKUREYRI
Draupnisgata 2
Sími 460 0800 

REYÐARFJÖRDÐUR
Nesbraut 9
Sími 470 2020 
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UMHVERFISMÁL Svandís Svavarsdótt-
ir umhverfisráðherra synjaði stað-
festingar skipulagsbreytingum 
tveggja sveitarfélaga sem gerðu 
ráð fyrir virkjunum í neðri hluta 
Þjórsár. Landsvirkjun braut lög 
með greiðslum fyrir hluta skipu-
lagsvinnunnar.

Svandís segir lög hafa verið 
brotin þegar Landsvirkjun greiddi 

fyrir hluta skipulagsvinnu. Um 
viðkvæmt ferli sé að ræða og það 
þurfi að vera hafið yfir allan vafa 
með hvaða hætti sé gripið inn í það. 
Í þágu almannahagsmuna hafi ekki 
verið stætt á öðru en synjun.

Spurð um afstöðu til virkjana í 
neðri hluta Þjórsár segir Svandís 
að það eigi að fara varlega í nýjar 
virkjanir; jarðhita og vatnsafls.

„Þá þarf að rýna mjög vel hvort 
sama kynslóð sem kom okkur fyrir 
björg í efnahagslegu tilliti og réð-
ist í Kárahnjúkavirkjun og virkj-
anir á Hellisheiði eigi rétt á því að 
ráðstafa öllum mögulegum virkj-
anakostum um ókomna framtíð 
eins og það sé ekki fleiri kynslóða 
að vænta á Íslandi.“ 

 - kóp/Sjá síðu 4

Umhverfisráðherra telur að fara eigi varlega í allar nýjar virkjanir:

Lög brotin í skipulagsvinnu

LÖGREGLA Piltur sem grunaður er 
um stuld á trúnaðargögnum úr 
tölvu Gunnars Gunnarssonar, lög-
fræðings hjá Milestone, starfaði 
áður hjá lögfræðingnum við upp-
setningu öryggiskerfis fyrir tölv-
ur. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins notaði pilturinn, sem er á 
átjánda aldursári, öryggiskóða frá 
fyrrum starfsmönnum Milestone til 
að komast inn í höfuðstöðvar félags-
ins við Suðurlandsbraut í Reykjavík 
að næturlagi í leit að gögnum. Þá er 
hann sagður hafa reynt að nota kóð-
ana til að komast inn hjá tengdum 
fyrirtækjum í húsinu.

Pilturinn mun hafa verið hand-
tekinn og yfirheyrður vegna máls-
ins í síðustu viku. Friðrik Smári 
Björgvinsson, yfirlögregluþjónn 
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu, segir mál tengt gagnastuldi úr 
tölvum til rannsóknar hjá embætt-
inu, en kveður þá rannsókn vera á 
frumstigi. Hann vill hvorki gefa 
upp hver sé grunaður um glæpinn, 
nér frá hverjum hafi verið stolið, 
eða með hvaða hætti.

Pilturinn er talinn hafa undir lok 
desember boðið fréttastofu Stöðvar 
2 að kaupa gögn úr tölvu lögfræð-
ingsins, en þar á bæ vildu menn 
ekki greiða fyrir upplýsingarnar. 

Síðustu vikur hafa birst fréttir í 
DV sem kunnugir telja nær víst að 
eigi uppruna sinn í stolnu gögnun-
um. Þar á meðal eru fréttir af fjár-
hag Eiðs Smára Guðjohnsen fót-
boltamanns, en Gunnar starfaði 
líka fyrir hann. Eiður hefur kært 
ritstjóra DV og blaðamann blaðsins 
fyrir umfjöllunina.

Reynir Traustason, ritstjóri DV,  
segir blaðið ekki upplýsa um hvað-
an upplýsingar sem blaðið byggi 
fréttir sínar á séu komnar.

Foreldrar piltsins vildu ekki tjá 
sig um málið þegar eftir því var 
leitað í gær. 

 - óká / sjá síðu 6

Stal gögnum úr kerfi 
sem hann setti upp 
Piltur á átjánda ári, sem grunaður er um gagnastuld, vann við tölvukerfi hjá 
lögfræðingnum sem hann á að hafa stolið frá. Hann mun hafa notað gamla 
öryggiskóða starfsmanna Milestone til að komast um höfuðstöðvar félagsins.
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ANDLÁT Steingrímur Hermannsson, 
fyrrverandi forsætisráðherra, lést 
á heimili sínu í gærmorgun, 81 árs 
að aldri. Hann fæddist í Reykja-
vík 22. júní 1928, sonur Hermanns 
Jónassonar, fyrrverandi forsætis-
ráðherra og formanns Framsókn-
arflokksins, og Vigdísar Oddnýj-
ar Steingrímsdóttur, eiginkonu 
hans. 

Steingrímur stundaði nám í raf-
magnsverkfræði við bandaríska 
háskóla og lauk M.Sc.-prófi frá 
Caltech í Pasadena í Kaliforníu 
árið 1952. 

Steingrímur sat á Alþingi fyrir 
Framsóknarflokkinn frá 1971-
1994. Hann varð dóms- og kirkju-

málaráðherra frá 1978-1979, sjáv-
arútvegs- og samgönguráðherra 
frá 1980-1983, forsætisráðherra 
frá 1983-1987 og aftur frá 1988-
1991 en utanríkisráðherra frá 

1987-1988. Hann var formaður 
Framsóknarflokksins frá 1979-
1994. 

Eftirlifandi eiginkona Stein-
gríms er Edda Guðmundsdóttir. 
Meðal sex barna hans er Guðmund-
ur Steingrímsson, alþingismaður 
Framsóknarflokksins.

Ólafur Ragnar Grímsson for-
seti sendi frá sér samúðarkveðj-
ur í gær og minntist kynna þeirra 
Steingríms þegar þeir voru sam-
herjar í ríkisstjórn. Hann sagði 
það hafa verið forréttindi að hafa 
fylgst með Steingrími í forsætis-
ráðherrastól og að hans verði lengi 
minnst sem hugsjónamanns sem 
helgaði Íslandi krafta sína.   - pg

Fyrrverandi forsætisráðherra fellur frá, 81 árs að aldri:

Steingrímur Hermannsson látinn 

STEINGRÍMUR HERMANNSSON Fæddist í 
Reykjavík 22. júní 1928. 

BANDARÍKIN Barack Obama Banda-
ríkjaforseti kynnti í gær fjárlög 
sem miða við að minnka fjárlaga-
halla Bandaríkj-
anna um helm-
ing á næstu 
fimm árum, að 
því er Financi-
al Times greinir 
frá. Í ár stefnir 
í methalla upp á 
1.556 milljarða 
dala. Upphæðin 
nemur yfir 199 
þúsund millj-
örðum króna. Á næstu árum á svo 
að hefja samdrátt.

„Við erum að reyna við mjúka 
lendingu í fjárlagaferlinum,“ er 
haft eftir Peter Orszag, fram-
kvæmdastjóra fjárlagaskrifstofu 
forsetaembættisins. Samkvæmt 
fjárlögunum nemur halli á þessu 
ári 10,6 prósentum af landsfram-
leiðslu, en verður 3,9 prósent 2014  
og 2015. - óká

Obama Bandaríkjaforseti:

Kynnir fjárlög 
með methalla

BARACK OBAMA

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, for-
maður Framsóknarflokksins, er bjartsýnn á að 
sest verði að samningaborðinu að nýju með Bret-
um og Hollendingum vegna Icesave. Hann telur þó 
nauðsynlegt fyrsta skref að Íslendingar fái sér til 
ráðslags utanaðkomandi sérfræðinga. Hann seg-
ist bjartsýnn á samstöðu innanlands, þótt fortíðin 
gæti þvælst fyrir.

„Já, ég er það nú, vegna þess að þegar öllu er á 
botninn hvolft hlýtur þetta að snúast um að ná sem 
hagstæðustum samningum fyrir Ísland. Menn 
hljóta að geta verið sammála um það. Auðvitað 
getur pólitíkin hér heima flækst fyrir og fortíð 
málsins gæti truflað.“

Sigmundur Davíð segist gera ráð fyrir þjóðarat-
kvæðagreiðslunni, enda sé allsendis óvíst að heim-
ild sé fyrir því að hætta við hana. Hann segir mik-
ilvægt að fá sérfræðinga í málið, það megi ekki 
vera eingöngu á borði stjórnmálamanna.

„Síðast þegar ég vissi var það frágengið hver 
ætti að vera milligöngumaður.“

Spurður hvort samstaða geti náðst um að Íslend-
ingar greiði lágmarkstryggingu, nokkuð sem Bret-

ar og Hollendingar hafa lagt ríka áherslu á, segist 
hann telja að þrotabú bankans geti staðið undir 
því. „Við höfum hins vegar ekki verið tilbúnir til 
að viðurkenna lagalega skyldu til greiðslu.“ - kóp

Framsóknarflokkurinn viðurkennir ekki lagalega skyldu til greiðslu vegna Icesave:

Er bjartsýnn á nýjar viðræður

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON Vill erlenda sérfræðinga 
til ráðslags við Íslendinga svo málið verði ekki í fangi stjórn-
málamanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL Nú hafa 55 ríki 
staðfest að þau muni draga 
saman í losun gróðurhúsaloftteg-
unda fyrir árið 2020. Ríkin bera 
ábyrgð á 78 prósent af allri losun 
lofttegundanna.

Þetta er liður í eftirmálum 
loftslagsráðstefnunnar í Kaup-
mannahöfn, sem haldin var í 
desember. „Skuldbinding leið-
toga heims til að takast á við 
loftslagsvandann er nú staðfest,“ 
sagði Yvo de Boer, framkvæmda-
stjóri loftslagsmála hjá Samein-
uðu þjóðunum, í gær. Hann segir 
frekari aðgerða þörf til að takast 
á við vandann. „En ég sé þetta 
sem skýr merki um viljann til að 
leiða samningaviðræður til far-
sælla lykta.“ Næstu viðræður eru 
fyrirhugaðar í Bonn í maí. - kóp

Loftslagsráðstefnan:

Ríki heita sam-
drætti í losun

FJÁRMÁL Arnold Schilder, sem var 
yfirmaður innra eftirlits hjá hol-
lenska seðlabankanum, segir að 
Íslendingar hafi logið blákalt að 
Hollendingum til að fegra stöðu 
íslensku bankanna. 

Þeir hefðu haldið þessu fram 
jafnvel eftir fall bandaríska 
bankans Lehman Brothers.

Yfirmenn íslenska seðlabank-
ans hefðu fullvissað hann og 
bankastjóra hollenska seðla-
bankans um að Landsbankinn 
stæði traustum fótum, þegar 
þeir viðruðu áhyggjur vegna 
Icesave. Ekki væri nokkur 
ástæða til að hafa áhyggjur af 
bankanum.  - kóp

Hollenskur bankamaður:

Íslendingar 
lugu að okkur

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin nýtur 
stuðnings helmings kjósenda, 
samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi 
Gallup. Það er meira en í síðasta 
þjóðarpúlsi, þegar um 46 prósent 
studdu ríkisstjórnina. Sjálfstæð-
isflokkurinn nýtur mests fylg-
is, 32,3 prósent hyggjast styðja 
hann. Þetta kom fram í fréttum 
RÚV í gærkvöldi.

Stjórnarflokkarnir njóta sama 
fylgis, 25,1 prósent hyggst kjósa 
Vinstri græn en 25 prósent Sam-
fylkingu. Þá mælist Framsókn-
arflokkurinn með 13,2 prósenta 
fylgi. Athygli vekur að 10 prósent 
aðspurðra hyggjast skila auðu í 
næstu kosningum og álíka marg-
ir tóku ekki afstöðu. - kóp

Ný könnun Gallup:

Helmingur 
styður stjórnina

Ferja föst í ís í sex tíma
Finnsk ferja með 850 farþega inn-
anborðs á leið yfir Kirjálabotn sat 
föst í ís í sex klukkustundir áður en 
hægt var að halda áfram ferðinni frá 
Helsinki til Tallin í Eistlandi. Ekki urðu 
skemmdir eða meiðsli á fólki.

FINNLAND

SPURNING DAGSINS

Sigurgeir, er ástandið ekki 
nógu dapurt þótt við förum 
ekki að leggjast í blús líka?

„Blúsinn gefur öllum lífsfyllingu og 
bjartsýni sem á hlýða.“

Sigurgeir Guðmundsson, formaður 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar og 
meðlimur Blúsþrjóta, tók í gærkvöld þátt 
í tónleikum Blúsfélags Reykjavíkur til að 
safna fé til hjálparstarfsins á Haítí.

EFNAHAGSMÁL Ef tekið er tillit til 
mismunandi verðlags eru laun á 
Íslandi í mörgum tilvikum nær 
meðaltali Evrópusambandsríkj-
anna 27 og eru í sumum tilvikum 
jafnvel lægri. Þetta kemur fram 
í frétt frá Hagstofu Íslands sem 
greinir frá launakönnun Hagstofu 
Evrópusambandsins.

Í evrum reiknað voru laun á 
Íslandi með þeim hæstu í Evrópu á 
árinu 2006. „Vinnutími er að jafn-
aði langur á Íslandi miðað við ríki 
Evrópusambandsins og er hlut-
fall yfirvinnu hærra á Íslandi en 
í nokkru öðru landi sem könnunin 
nær til. ,“ segir Hagstofan.   - gar

Verðlag dregur Ísland niður:

Laun á Íslandi í 
meðallagi ESB

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari vill að 
Héraðsdómur Reykjaness leggi 
réttarfarssekt á tvo fréttamenn 
Stöðvar 2 vegna upplýsinga sem 
birtar voru úr lokuðu þinghaldi 
um meint mansal á litháískri 
stúlku til Íslands.

„Kolbrún Sævarsdóttir sak-
sóknari bauð mér að sektarkraf-
an yrði felld niður gegn því að við 
létum hana hafa nöfn heimildar-
manna okkar. Það kom auðvit-
að ekki til greina,“ segir Óskar 
Hrafn Þorvaldsson, fréttastjóri 
Stöðvar 2.

Kolbrún staðfestir að hún hafi 
boðist til að falla frá því að setja 
fram sektarkröfuna ef Óskar upp-
lýsti um heimildarmenn Stöðvar 
2. Þetta hafi hún sagt þegar Óskar 
hringdi í hana eftir að hún óskaði 
eftir upptökum af fréttum um 
málið. „Ég sagði að þá myndi ég 
ekki gera þessa kröfu. En ég veit 
að sjálfsögðu ekki hvað dómarinn 
myndi gera því samkvæmt lögum 
getur hann lagt á réttarfarssektir 
að eigin frumkvæði.“

Óskar hafði kært úrskurð dóm-
ara um að þinghaldið yrði lokað 
en Hæstiréttur vísaði kærunni 
frá. Ljóst er að upplýsingar frétta-
stofunnar úr þinghaldinu eru frá 
einhverjum sem var viðstaddur. 
Aðspurð hvort reyna eigi að finna 
þann sem upplýsti Stöð 2 um það 
sem fram fór í héraðsdómi segir 
Kolbrún það vera í vinnslu. „En ég 
veit ekki hvort það skili árangri. 
Ef fréttamennirnir upplýsa ekki 
um sína heimildarmenn er auðvit-
að mjög erfitt að rannsaka það,“ 
svarar hún.

Óskar Hrafn viðurkennir að 
Stöð 2 hafi brotið gegn lögunum. 

„En það var óviljandi gert og við 
munum að sjálfsögðu greiða þá 
sekt sem við kunnum að verða 
dæmdir í. Hins vegar velti ég 
fyrir mér ástæðunni fyrir þess-
um málarekstri gegn okkur. Við 
birtum frétt af framburði stúlk-
unnar á þriðjudagskvöld án þess 
að athugasemdir væru gerðar við 
það. Á miðvikudagskvöldið birtum 
við síðan frétt um að þinghaldinu 
hafi verið frestað að kröfu sak-
sóknarans vegna galla í sönnun-
arfærslu hans. Strax morguninn 
eftir kom þessi sektarkrafa fram. 
Það skyldi þó ekki vera að sært 
stolt saksóknarans vegi þyngra í 
þessu máli heldur en umhyggja 
hennar fyrir 11. grein laga um 
meðferð sakamála?“ segir Óskar.

Kolbrún vísar á bug fullyrðing-
um Óskars um sært stolt. „Þetta 
finnst mér ómálefnalegt. Ég er 
einfaldlega að vinna mína vinnu,“ 
segir saksóknarinn sem bætir 
við að eftirleiðis muni annar sak-
sóknari við embættið 
fylgja sektarmál-
inu eftir. 
   gar@frettabladid.is

Vildi heimildarmann 
gegn kröfu um fésekt
Saksóknari hjá ríkissaksóknara bauð fréttastjóra Stöðvar 2 að hætta við kröfu 
um réttarfarssekt á fréttamenn sjónvarpsstöðvarinnar gegn því að hann nefndi 
heimildarmenn um trúnaðarupplýsingar úr lokuðu þinghaldi í mansalsmáli.

ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON Fréttastjóri Stöðvar 2 segist velta fyrir sér hvort 
saksóknari reki mál gegn fréttastofunni vegna særðs stolts eftir fréttir af mistökum í 
sönnunarfærslu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KOLBRÚN SÆVARS-
DÓTTIR Saksóknari 
segir vangaveltur um 
sært stolt hennar 
ómálefnalegar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Ranglega var haft eftir Gunnari 
Andersen, forstjóra Fjármálaeftir-
litsins, í gær að áætlaður hagnaður 
vegna gjaldeyrissvika hafi numið allt 
að fimm milljörðum króna. Beðist er 
velvirðingar á því.

LEIÐRÉTTING

DÓMSMÁL Tvö mál sem Byr spari-
sjóður höfðaði á hendur fyrir-
tækjum í eigu Þorsteins Jónsson-
ar og Magnúsar Ármann voru 
felld niður í Héraðsdómi Reykja-
víkur í gær þar sem sparisjóður-
inn höfðaði málið fyrir röngum 
héraðsdómi. Málin sneru að lán-
veitingum Byrs til eignarhalds-
fyrirtækjanna Materia Invest, 
MogS, Runnur, Runnur 2 og Sól-
stafir. 

Í lánasamningunum sem spari-
sjóðurinn hafði gert við fyrirtæk-
in kom fram að færu málin fyrir 
dóm skyldu þau höfðuð í Héraðs-
dómi Reykjaness. Byr þarf því að 
höfða málin að nýju fyrir réttum 
dómstól. 

Byr þarf að höfða mál að nýju:

Fór fyrir rang-
an dómstól

BYR Lögfræðingar Byrs þurfa að sækja 
málið að nýju, nú fyrir réttum dómstóli. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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VÍÐA GOTT  Veðrið 
næstu daga verður 
yfi rleitt gott og það 
verða í raun-
inni ekki miklar 
breytingar fram 
að helgi. Í dag og 
á morgun verður 
úrkomulítið og víða 
nokkuð bjart en 
á fi mmtudag eru 
horfur á smá snjó-
komu eða slyddu 
um suðaustan og 
austanvert landið.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Félagsmálaráðuneytið úrskurðaði 
ekki í samræmi við lög þegar það synjaði eig-
anda heilsulindar um atvinnuleyfi fyrir sér-
hæfðan nuddara sem hann hafði auglýst eftir 
á taílenska heilsulind, samkvæmt úrskurði 
umboðsmanns Alþingis.

Forsaga málsins er sú að eigandi nudd-
stofunnar auglýsti eftir starfsmanninum á 
heilsulind en gerði meðal annars kröfur um 
að starfsmaðurinn skyldi vera útskrifaður úr 
virtum taílenskum nuddskóla, kynni skil á 
taílenskum spa-hefðum og menningu, að hann 
kynni taílensku og gæti haft „snurðulaus 
samskipti við eiganda og hugmyndafræðing 
heilsulindarinnar“. 

Kröfurnar sem gerðar voru áttu við eigin-
konu eiganda nuddstofunnar.

Félagsmálaráðuneytið taldi að eigandinn 

hefði í starfsauglýsingunni gert óraunhæf-
ar kröfur til þess sem ráðinn yrði í starfið og 
synjaði nuddaranum atvinnuleyfi á grundvelli 
þess að fólk á Evrópska efnahagssvæðinu 
hefði forgang að vinnu hér á landi. Ráðuneyt-
ið tók þar með undir úrskurð Vinnumála-
stofnunar sem taldi að „umrætt starf krefjist 
hvorki slíkrar sérþekkingar né að fullreynt 
sé að finna fólk til starfans á Evrópska efna-
hagssvæðinu“. 

Umboðsmaður telur með áliti sínu að 
úrskurður ráðuneytisins hafi ekki verið reist-
ur á réttum lagagrundvelli og að ráðuneytið 
hafi ekki rökstutt mál sitt nógu vel. Úrskurð-
urinn hafi því ekki verið í samræmi við lög. 
Hann beinir þeim tilmælum til félagsmála-
ráðuneytisins að það taki málið til nýrrar 
meðferðar komi fram ósk þess efnis.  - kh

Umboðsmaður Alþingis sendi félagsmálaráðuneytinu tóninn vegna taílensks nuddara:

Ráðuneytið úrskurðaði ekki í samræmi við lög

NUDD Eigandi heilsulindarinnar óskaði eftir sérhæfðum 
nuddara sem átti meðal annars að vera útskrifaður úr 
virtum taílenskum nuddskóla.  NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Fyrirlestur Dr. Tal Ben-Shahar hinn 
27. mars fer fram í Vodafone-höll-
inni. Forsala á fyrirlesturinn hefst 12. 
febrúar á miði.is.

ÁRÉTTING

MENNING Eru líkindi með dómi 
sögunnar yfir Gissuri jarli Þor-
valdssyni og áköllum um land-
ráðamenn útrásarinnar? Þessu 
veltir Úlfar Bragason, rannsókn-
arprófessor við Stofnun Árna 
Magnússonar, fyrir sér í fyrir-
lestri á vegum Sagnfræðingafé-
lagsins í hádeginu í dag.

Hann spyr hvort verið sé 
að vísa óbeint til hinnar hefð-
bundnu stórsögu um glæsta 
gullöld, sem hafi runnið skeið 
sitt á enda vegna svika óþjóð-
hollra manna, og hrópum um 
svik Jóhönnu Sigurðardóttur og 
annarra ráðherra á Austurvelli 
17. júní. 

Fyrirlesturinn verður hald-
inn í Þjóðminjasafninu og hefst 
klukkan 12.05.  - kóp

Sagnfræðingafélagið:

Gissur jarl og 
forsætisráðherra

SVEITARFÉLÖG Lífeyrissjóður 
starfsmanna sveitarfélaga (LSS) 
mun taka yfir rekstur Lífeyr-
issjóðs starfsmanna Kópavogs-
bæjar (LSK) frá og með 1. mars. 
LSS mun þá annast allan dagleg-
an rekstur, útreikning og borgun 
lífeyris og umsjón með reiknis-
haldi, ásamt móttöku og vörslu 
iðgjalda.

LSS hefur gert sambærilega 
samninga við sjóði starfsmanna 
Reykjavíkur, Húsavíkur, Nes-
kaupstaðar og Akraness.

LSK komst í fréttirnar á síð-
asta ári þegar stjórnin var grun-
uð um lögbrot og var skipaður 
umsjónaraðili. Þá kærði Fjár-
málaeftirlitið stjórnina til efna-
hagsbrotadeildar Ríkislögreglu-
stjóra. - kóp

Samningar milli lífeyrissjóða:

Tekur yfir 
rekstur sjóðsins

UMHVERFISMÁL Svandís Svavars-
dóttir umhverfisráðherra hefur 
fellt úr gildi skipulag tveggja 
sveitarfélaga, Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps og Flóahrepps, sem 
gera ráð fyrir virkjunum í neðri 
hluta Þjórsár. Ástæðan er að þátt-
taka Landsvirkjunar í kostnaði 
sveitarfélaga við skipulagsvinnu 
hafi stangast á við skipulags- og 
byggingarlög.

Svandís segir að í raun hafi 
úrskurðurinn verið borðleggj-
andi. Samkvæmt skipulags- og 
byggingalögum megi enginn annar 
bera kostnað við skipulag en sveit-
arfélag og skipulagssjóður. Þess 
vegna hafi greiðslur Landsvirkj-
unar verið ólöglegar og ógilt skipu-
lagið. 

Gunnar Örn Marteinsson, odd-
viti Skeiða- og Gnúpverjahrepps, 
segir úrskurðinn hafa komið sér 
á óvart. Ósanngjarnt sé að Lands-
virkjun komist hjá því að greiða 
hluta gjaldanna og þau falli öll á 
sveitarfélagið. Hann talar um pól-
itískan leikaraskap.

„Mér finnst enginn tilgangur 
vera í þessu í svona pólitískum 
leikaraskap, sem mér finnst þetta 
nú vera. Ef það er vilji stjórnvalda 
að hafna því að fara í virkjanir í 
Neðri-Þjórsá á einhverjum svona 
forsendum þá sé ég engan tilgang 
í því að menn séu að halda áfram 
með málið. Ég held að það þurfi 
að koma skilaboð frá ríkisstjórn-
inni um það hvaða sýn hún hefur 
á þetta.“

Þá segir Gunnar Örn að ramma-

áætlun um nýtingu vatnsafls og 
jarðvarma sé væntanleg og hún 
hljóti að hafa áhrif á málið.

Gunnar gagnrýnir málsmeðferð 
ráðuneytisins. Málið hafi verið 
í fjórtán mánuði á borði þess og 
sveitarfélagið hafi í tvígang óskað 
eftir fundum um það, en verið virt 
að vettugi.

Hörður Arnarson, forstjóri 

Landsvirkjunar, segist hafa orðið 
hissa á úrskurðinum. Fyrirtækið 
hafi fengið lagalegt álit um aðra 
niðurstöðu. Hann segir úrskurð-
inn tefja málið og það verði fyrir 
vikið kostnaðarsamara. Hann segir 
menn ekki hafa skoðað nákvæm-
lega hvað úrskurðurinn þýði, en 
skipulagsferlið verði endurtekið á 
einhvern hátt.

Hörður segir úrskurðinn ekki 
áfellisdóm yfir Landsvirkjun. „Nei, 
nei, alls ekki. Þetta var allt upp-
lýst til ráðuneytisins.“ Hann segir 
að á endanum hljóti fyrirtækið að 
greiða þennan kostnað, varla geti 
menn ætlast til að sveitarfélagið 
geri það. kolbeinn@frettabladid.is

Landsvirkjun braut 
lög með greiðslum
Umhverfisráðherra hefur fellt úr gildi skipulag sem gerir ráð fyrir virkjunum í 
neðri hluta Þjórsár. Tefur skipulagsferlið og er dýrara, segir forstjóri Landsvirkj-
unar. Pólitískur leikaraskapur, segir oddviti sveitarfélags eystra.

URRIÐAFOSS Virkjun í neðri hluta Þjórsár dregur mjög úr vatnsmagni fossins svo 
hann hverfur að mestu. Umhverfisráðherra segir að ekki hafi verið hægt að úrskurða 
öðruvísi þar sem lög hafi verið brotin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mér finnst enginn til-
gangur að vera í þessu í 

svona pólitískum leikaraskap.

GUNNAR ÖRN MARTEINSSON
ODDVITI SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPS

GENGIÐ 01.02. 2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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SkjárEinn býður þér glæsilegt úrval af íslensku 
og erlendu sjónvarpsefni á sérlega hagstæðu 
verði. Ef þú missir af uppáhaldsþættinum þínum á 
SkjáEinum getur þú horft á hann hvenær sem þér 
hentar með SkjáFrelsi. Áskriftin færir þér aðgang 

að þúsundum nýrra og klassískra bíómynda í 
SkjáBíói og frábæru úrvali af ókeypis barnaefni. 
Ofan á allt saman getur þú valið á milli mismunandi 
pakka af heimsklassa skemmtun, fræðslu og 
fréttum með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum.
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Jóhann Ólafsson & Co 

NÚNA!
SKIPTU

OSRAM SPARPERUR

ALLT AÐ

80%
ORKU-

SPARNAÐUR

SPARAÐU með OSRAM 
SPARPERUM.

REYKJAVÍK Níu nýir frambjóðendur 
eru á átján manna forvalslista VG 
fyrir komandi borgarstjórnarkosn-
ingar. Með nýjum frambjóðendum 
er átt við þá sem ekki hafa verið 
í framboði eða tekið sæti á lista 
fyrir flokkinn áður.

Þetta er nokkuð meiri endur-
nýjun en í nýloknum prófkjörum 
Sjálfstæðisflokks og Samfylking-
ar, en þar voru fimm nýir á hvor-
um lista.

Nýir frambjóðendur VG í 
Reykjavík eru:

Birna Magnúsdóttir, vagnstjóri 
hjá Strætó. Hún býr í Unufelli og 
er fædd 1965.

Elín Sigurðardóttir verkefna-

stjóri, býr í Álftamýri og er fædd 
1979.

Ingimar Oddsson, ráðgjafi og 
listamaður, býr á Lynghaga og er 
fæddur 1968.

Jakobína Ingunn Ólafsdóttir, 
stjórnsýslufræðingur og doktors-
nemi. Hún er búsett við Dyngju-
veg og fædd 1956.

Líf Magneudóttir, vefstjóri og 
grunnskólakennari. Líf á heima 
við Bræðraborgarstíg og 
er fædd árið 1974.

Margrét Jóndóttir, 
kennari og þroskaþjálfi. 
Hún á heima í Spóahólum  
og er fædd 1957.

Snærós Sindradóttir fram-

haldsskólanemi, býr við Vestur-
vallagötu og er fædd 1991.

Vésteinn Valgarðsson stuðnings-
fulltrúi, býr á Grundarstíg og er 
fæddur 1980.

Þór Steinarsson háskólanemi, 
býr í Karfavogi og er fæddur 
1974.

Forvalið verður 
haldið á laugardag-
inn næsta.  - kóþ

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur fellt úr gildi úrskurð 
Héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis að brasilíski 
gæsluvarðhaldsfanginn, Hosmany Ramos, skuli 
framseldur til Brasilíu. 

Ramos, sem afplánaði 25 ára fangelsisdóm í föð-
urlandinu fyrir vopnað rán og mannrán, átti eftir að 
afplána rúmlega ellefu ár þegar honum skaut upp á 
Keflavíkurflugvelli í ágúst í sumar. Við málflutn-
inginn í héraðsdómi kom fram að hann vildi afplána 
eftirstöðvar refsingarinnar hér á landi. Héraðs-
dómur staðfesti ákvörðun dómsmálaráðherra um að 
Ramos yrði framseldur.

Hæstiréttur byggir dóm sinn á því að í greinar-
gerð Ramosar til héraðsdóms sé að finna athuga-
semd sem ekki verði skilin öðruvísi en svo að hann 
byggi kröfu sína meðal annars á því að fram-
sals krafan sé ekki gerð af réttu stjórnvaldi í Brasil-
íu. Í umræddri greinargerð segir að það hafi verið 
dómari en ekki dómsmálaráðuneyti sem lagt hafi 
fram framsalskröfuna. Ekki liggi fyrir með hvaða 
lagaheimild það sé gert.

Af þessum sökum leggur Hæstiréttur fyrir hér-
aðsdóm að hann taki málið til löglegrar meðferðar 
og úrskurði á ný.  - jss

Hæstiréttur ógildir úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur:

Ramos er enn í dómskerfinu

Í DÓMSAL Hosmany Ramos á leið í dómsal.

LÖGREGLUMÁL Karlmaður, sem 
handtekinn var á fimmta tím-
anum í fyrrinótt vegna óláta við 
íbúðarhús á Hringbraut í Kefla-
vík, var látinn laus í gær að lokn-
um yfirheyrslum.

Íbúi í húsinu hringdi eftir 
aðstoð lögreglunnar á Suður-
nesjum þegar maðurinn hóf að 
berja húsið að utan með skipti-
lykli. 

Þegar lögreglan kom á staðinn 
brást maðurinn, sem var mjög 
ölvaður, illa við afskiptum henn-
ar. Meðal annars tók hann upp 
hníf og veifaði honum í kring-
um sig. Hann lét sér þó segjast 
þegar lögreglumennirnir byrstu 
sig við hann. 

Hann var þá settur í járn og 
fluttur á lögreglustöð þar sem 
hann svaf úr sér.  - jss

Reykjanesbær:

Hnífamaður 
var látinn laus

DÓMUR BM Vallá hf. hefur höfðað 
mál gegn Ársreikningaskrá til að 
komast undan því að afhenda árs-
reikninga fyrirtækisins og láta 
birta upplýsingar úr þeim opin-
berlega.

Kröfunni var vísað frá Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær, þar 
sem  kröfugerð fyrirtækisins 
þótti ekki nægilega afmörkuð og 
ákveðin. Ekki lægju fyrir gögn 
sem styddu fullyrðingar um að í 
ársreikningunum væru upplýs-
ingar, sem samkeppnisaðilar og 
aðrir ættu ekki að fá aðgang að 
vegna fjárhags- og viðskiptahags-
muna BM Vallár.  

Þessir gallar á málatilbúnaði 
komi í veg fyrir að dómurinn taki 
efnislega afstöðu.  - pg

BM Vallá hf.:

Vill undanþágu 
frá afhendingu 
ársreikninga

Meiri endurnýjun í forvali VG en hjá Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu:

Níu af átján nýir á forvalslista VG

VG Sex konur og þrír 
karlar bjóða sig fram í 

fyrsta skipti í forvali VG. 
Sú elsta er fædd 1956 en 

sú yngsta 1991. Forvalið fer 
fram á laugardag.

LÖGREGLA Piltur á átjánda aldursári 
hefur verið yfirheyrður hjá lögreglu 
grunaður um að hafa stolið trúnað-
argögnum frá Gunnari Gunnars-
syni lögfræðingi. Gögnin varða 
fyrirtæki og einstaklinga sem lög-
fræðingurinn hefur starfað fyrir, 
þar á meðal Milestone og eigendur 
þess fyrirtækis, Karl og Steingrím 
Wernerssyni, auk tengdra félaga. 
Þá var meðal gagnanna að finna 
upplýsingar um fótboltamanninn 
Eið Smára Guðjohnsen.

Friðrik Smári Björgvinsson, yfir-
lögregluþjónn hjá lögreglunni á höf-
uðborgarsvæðinu, staðfestir að mál 
sem varðar þjófnað á tölvugögnum 
sé til rannsóknar hjá embættinu, en 
sú rannsókn sé á frumstigi.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins réði Gunnar piltinn til 
þess að aðstoða við uppsetningu 
tölvukerfa og sinna tölvuöryggi, 
en pilturinn titlar sig kerfisstjóra í 
símaskrá. Í gegnum þau störf mun 
hann hafa komist yfir öryggiskóða 
gamalla starfsmanna og notaði þá 
til þess að fara að næturlagi inn í 
höfuðstöðvar Milestone við Suður-
landsbraut og viða þar að sér gögn-
um. Ekki liggur fyrir hversu víða 
um húsið pilturinn komst inn, en 
þar eru fleiri fyrirtæki tengd Mil-
estone, svo sem Askar Capital.

Benedikt Árnason, forstjóri Aska 
Capital, segir engin merki um að 
farið hafi verið í tölvur eða tölvu-
kerfi þar.

Pilturinn sendi undir lok desem-
ber fyrirspurnir á einhverja fjöl-
miðla um hvort þeir hefðu áhuga 
á að kaupa gögnin. Þar á meðal 
er fréttastofa Stöðvar 2, sem neit-
aði að greiða fyrir þau. Þeir sem 

til þekkja segja hins vegar nær 
öruggt að fréttir sem birst hafi í 
DV síðustu vikur af málefnum eig-
enda Milestone og um fjármál Eiðs 
Smára Guðjohnsen byggist á stolnu 
gögnunum.

Eiður hefur kært ritstjóra DV og 
blaðamann blaðsins fyrir umfjöll-
unina.

Lesa má úr skjámyndinni sem 
pilturinn sendi Stöð 2 heiti á tölv-
umöppum. Þar á meðal eru möpp-
ur sem heita Flugskýlið, Milestone 
ehf., Moderna Finance AB, Máttur 
ehf., Sjóvá, Skeggi ehf., Vafningur, 
L&H eignarhaldsfélag, auk mappna 
sem varða önnur félög, samninga 
og trúnaðargögn. Þá er sérmappa 
sem ber heitið Steingrímur og vísar 
væntanlega til Steingríms Werners-
sonar. 

Reynir Traustason, ritstjóri DV, 
segir blaðið hafa og halda áfram að 
fjalla ítarlega um málefni útrásar-
víkinga. Hann muni hins vegar 

ekki tjá sig um hvaðan upplýsing-
ar sem blaðið byggi fréttir sínar á 
séu komnar.

Ekki hefur náðst í Gunnar Gunn-
arsson lögfræðing.

Þá vildu foreldrar piltsins ekki 
tjá sig um málið þegar eftir því var 
leitað í gær.  olikr@frettabladid.is

SKJÁSKOT Skjámynd með upptalningu 
tölvugagna var send fréttastofu Stöðvar 
2 frá tölvupóstfanginu appelsina1@
gmail.com.

VIÐ SUÐURLANDSBRAUT Milestone, 
Avant, fjármálafyrirtækið Askar Capital og 
fleiri fyrirtæki eru til húsa við Suður-
landsbraut 12 í Reykjavík. Samkvæmt 
heimildum blaðsins reyndi piltur sem 
grunaður er um gagnastuld frá lögmanni 
Milestone að nota öryggiskóða gamalla 
starfsmanna til að komast um húsið að 
næturlagi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Grunaður um að hafa stolið 
gögnum frá vinnuveitanda 
Piltur á átjánda ári er grunaður um að hafa stolið tölvugögnum frá lögfræðingi sem starfaði hjá Milestone. 
Hann bauð fjölmiðlum gögnin til sölu, þar á meðal fréttastofu Stöðvar 2. DV hefur birt ítarlegar fréttir um 
málefni þeirra sem gögnin varða. Pilturinn var ráðinn af lögfræðingnum til að sinna tölvuöryggi.

„Margir átta sig ekki á mikilvægi þess að hafa öryggið í 
lagi og eru fyrir vikið auðveldari skotmörk,“ segir Friðrik 
Skúlason, stofnandi og framkvæmdastjóri samnefnds 
tölvuöryggisfyrirtækis. Hann segir ótal leiðir til að kom-
ast í tölvugögn. Oft á tíðum laumist menn til að stela 
gögnum beint úr tölvum sem þeir einhverra hluta vegna 
hafi aðgang að. Þá komi fyrir að fólk hafi opin þráðlaus 
net sem sett hafi verið upp fyrir heimili, en þar með geti 
nær hver sem er komist inn á netið og í tölvur sem því 
tengist. „Svo er stundum hægt að koma svokölluðum 
trójuhestum í tölvur og þarf svo sem enga snillinga til. 
Slík forrit er hægt að finna á netinu,“ segir Friðrik. 

Með réttum öryggisráðstöfunum segir Friðrik hins vegar eiga að vera hægt 
að komast nær alveg fyrir tölvuinnbrot. „Svo sem með því að vera ekki með 
þráðlausan router og passa að vera með lykilorð í lagi.“  - óká

HUGA ÞARF AÐ ÖRYGGISMÁLUM

FRIÐRIK SKÚLASON

Ertu ánægð/ánægður með 
bronsstrákana okkar?
Já 95%
Nei 5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eiga tannlækningar barna að 
vera gjaldfrjálsar?

Segðu þína skoðun vísir.is

ÞÝSKALAND, AP Að minnsta kosti 20 
nemendur voru fórnarlömb mis-
notkunar af hálfu tveggja jesúíta-
presta sem kenndu við einn af virt-
ustu menntaskólum Þýskalands á 
áttunda og níunda áratug síðustu 
aldar. Skólastjóri katólska einka-
skólans Canisius Kolleg upplýsti 
um töluna í gær, en áður var talið 
að fórnarlömbin væru sjö. 

Stefan Dartmann, æðsti prest-
ur jesúítareglunnar í Þýskalandi, 
viðurkenndi líka að prestarnir 
tveir hefðu haldið misnotkun sinni 
áfram, bæði á piltum og stúlkum, 
eftir að hafa verið fluttir til í starfi 
í aðra skóla í Þýskalandi, Mexíkó, 
Chíle og á Spáni. - óká

Misnotkun í þýskum skóla:

Ekki færri en 
20 fórnarlömb

KJÖRKASSINN



Auglýsing

SPILLINGUNA BURT ÚR 
BORGARSTJÓRN

Að ósk Ólafs F. Magnússonar, borgarfulltrúa F-lista, 
verður rætt um fjárhaglega hagsmuni borgarfulltrúa. 
Ólafur mun gera ítar lega grein fyrir eignastöðu sinni og 
krefjast þess, að aðrir borgar fulltrúar geri slíkt hið sama. 

Mikið fjáraustur sumra sigursælla frambjóðenda í prófkjöri Sjálfstæðisfl okksins 
rennir stoðum undir vísbendingar um að fjárhagsleg tengsl og eignastaða þeirra 
geri þá vanhæfa til að gegna trúnaðarstörfum sem kjörnir fulltrúar Reykvíkinga.

Ólafur mun jafnframt krefjast þess að borgarastjórnar-
framboð fjórfl okksins geri grein fyrir því hvernig milljóna-
tuga framlögum borgarinnar til þeirra er ráðstafað. 

Borgarstjórnarframboð fjórfl okksins hafa tvöfaldað framlög borgarinnar til sjálfra 
sín en jafnframt komið í veg fyrir að framlög rynnu til F-lista framboðsins, sem 
hefur þegar gert grein fyrir ráðstöfun á framlagi borgarinnar vegna ársins 2008 
og lagt fram reikninga í borgarráði. 

F-listinn vill að framlög sem honum voru ætluð vegna 
áranna 2009 og 2010 renni til líknar- og velferðarmála 
og skorar á hin framboðin að gera slíkt hið sama. 

Borgarmálafélag F-lista

Á borgarstjórnarfundi í dag sem útvarpað verður á fm 98,3 
og á heimasíðu borgarinnar, reykjavík.is, verður rætt um 
spillingu í borginni. Útsending frá fundinum hefst kl. 14.00
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ATVINNUMÁL Samið hefur verið um að Strokk-
ur Energy ehf. undirbúi byggingu koltrefja-
verksmiðju á Akureyri. Gróflega er áætlað 
að þróun og bygging verksmiðjunnar kosti 
um tíu milljarða króna og að hún geti skapað 
hátt í eitt hundrað störf. 

Rammasamningur um verkefnið, milli 
Strokks og Akureyrarbæjar, var undirrit-
aður á fimmtudag. Leggur bærinn til lóð á 
Rangárvöllum, við rætur Hlíðarfjalls, og 
forgang að metangasi sem nýtist við fram-
leiðsluna en það verður endurunnið úr sorp-
haugum Akureyrarbæjar. Sýna mælingar að 
hægt sé að vinna nægilegt magn gass næstu 
tuttugu árin. 

Strokkur mun afla fjárfesta. 
„Þetta er besta staðsetning til stóriðju af 

þessu tagi á landinu,“ segir Eyþór Arnalds, 

framkvæmdastjóri Strokks, og bætir við að 
mikilvægt sé að gera Ísland að áhugaverðum 
fjárfestingarkosti fyrir erlenda aðila á ný. 

Hermann Jón Tómasson, bæjarstjóri á 
Akureyri, segir verkefnið spennandi, því 
fylgi aukin fjölbreytni og framboð á vinnu-
markaði.  - sv

Um tíu milljarða króna koltrefjaverksmiðja reist við rætur Hlíðarfjalls við Akureyri:

Hátt í hundrað störf gætu skapast
Koltrefjar eru notaðar sem styrkingarefni í 
iðnframleiðslu. Leysa þær ál, stál og timbur af 
hólmi. Koltrefjar eru meðal annars notaðar í 
flugvélar. 

Strokkur kemur að fjárfestingum á sviði end-
urnýjanlegra orkugjafa. Félagið kom að byggingu 
aflþynnuverksmiðjunnar sem tók til starfa á 
Akureyri á síðasta ári.

NÝTTAR Í FLUGVÉLAR

SAMNINGURINN HANDSALAÐUR Hermann Jón Tómas-
son og Eyþór Arnalds.  FRÉTTABLAÐIÐ/VE

DÓMSMÁL Nær þrítugur karlmað-
ur hefur verið dæmdur í eins 
mánaðar fangelsi fyrir fíkniefna-
brot. Maðurinn er ákærður fyrir 
að hafa tæp 28 grömm af amf-
etamíni undir höndum á heimili 
sínu á Suðurlandi. Hann játaði 
brot sitt skýlaust fyrir dómi.

Maðurinn á að baki langan 
brotaferil. Þetta er í fimmta sinn 
frá árinu 2003 sem hann hefur 
verið fundinn sekur um brot gegn 
lögum um ávana- og fíkniefni.  -jss 

Nær þrítugur karlmaður:

Mánuður fyrir 
fíkniefnabrot

VERÐUR HALDIN FIMMTUDAGINN 4. FEBRÚAR 2010 
KL. 13.00–16.00 Á AÐALSKRIFSTOFU VÍS, ÁRMÚLA 3, 5. HÆÐ
AÐGANGUR ÓKEYPIS
Fundarstjóri: ÞÓRUNN SVEINSDÓTTIR, deildarstjóri hjá Vinnueftirlitinu.   

DAGSKRÁ
13.00 Setning ráðstefnunnar og kynning á samstarfi VÍS og VER  |  GUÐMUNDUR ÖRN GUNNARSSON 
  forstjóri VÍS.

13.10 Áhættumat fyrirtækja  |  GUÐMUNDUR INGI KJERÚLF, verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu.
Hvað er áhættumat?

13.30  Áhættumat og forvarnir sveitarfélaga  |  EINAR G. MAGNÚSSON, verkefnastjóri áhættumats hjá  
 Rangárþingi eystra. Skipulag og framkvæmd áhættumats – reynsla eftir okkar fyrstu umferð.

13.50  Atvikaskráning hjá Strætó bs.  |  STEINDÓR STEINÞÓRSSON, deildarstjóri akstursdeildar
   |  BERGDÍS EGGERTSDÓTTIR, verkefnastjóri. Fyrstu skrefin og sjáanlegur ávinningur. 

14.10   Alcan–atvikaskráning  |  REYNIR GUÐJÓNSSON, öryggisfulltrúi. 
Langtíma ávinningur og árangur atvikaskráningar í álveri.

14.30  Kaffi og meðlæti.

15.00 Áhættumat og slys hjá bændum  |  KRISTINN TÓMASSON, yfirlæknir hjá Vinnueftirlitinu.
Áhættumat er leiðin.

15.10 Áhættumat á bifreiðaverkstæði  |  BJARKI HARÐARSON, forstjóri Bílson. 
 Undirbúningur og gerð áhættumats.

15.20  Áhættumat á vélaverkstæði |  KÁRI PÁLSSON, forstjóri Hamars. 
 Framkvæmd áhættumats, ávinningur og yfirfærsla á aðrar starfsstöðvar.

15.30  Forvarnarverðlaun VÍS.

15.50  Samantekt á ráðstefnu og áherslur Vinnueftirlitsins 2010 |  EYJÓLFUR SÆMUNDSSON, 
 forstjóri  Vinnueftirlitsins.

16.00 Ráðstefnulok.

SKRÁNING ER HAFIN Á HEIMASÍÐU VÍS, vis.is

OPIN RÁÐSTEFNA VÍS OG VINNUEFTIRLITSINS 2010

FORVARNIR Í FYRIRRÚMI

1. Hvað heitir Íslendingurinn 
sem vann til gullverðlauna á 
X-Games um helgina?

2. Hverjir urðu Evrópumeistar-
ar í handbolta?

3. Hvaða tímamótum fagnar 
Kvenfélagasamband Íslands um 
þessar mundir?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

STJÓRNMÁL Í væntanlegri tillögu 
um rannsókn á því hvers vegna 
Ísland var á lista viljugra þjóða, 
þegar ráðist var inn í Írak 2003, 
verður kveðið á um að yfirheyrslur 
fari fram fyrir opnum tjöldum.

Svo segja þingmennirnir 
Steinunn Valdís Óskarsdóttir og 
Ögmundur Jónasson, sem eru upp-
hafsmenn tillögunnar.

Steinunn segir að yfirheyrsl-
urnar skuli verða aðgengilegar 
almenningi en nánari útfærsla, 
svo sem um hvort yfirheyrslum 
yrði útvarpað eða sjónvarpað, sé 
ekki tilbúin.

Ögmundur segir að sér persónu-
lega finnist sjálfsagt að yfirheyrsl-
urnar verði fyrir opnum tjöldum, 
en svo komi í ljós hvað þinginu 
finnst um útfærsluna.

Nokkrir þingmenn Framsóknar-
flokksins munu gerast meðflutn-
ingsmenn þingsályktunartillög-
unnar og flokkurinn leggst því 
fráleitt gegn henni. Þetta segir 
varaformaður flokksins, Birkir Jón 
Jónsson. Spurður um eigin afstöðu 
segir Birkir að tillögunni hafi ekki 
verið dreift og hann ákveði sig því 
ekki að svo stöddu.

„Það er sjálfsagt mál að þessi 
ákvörðun verði skoðuð á vettvangi 
þingsins,“ segir hann.

Spurður hvort málið sé við-
kvæmt innan flokksins, í ljósi þess 
að ákvörðunin var tekin í stjórn-
artíð Framsóknar, segir Birkir:

„Við Dagný [Jónsdóttir, fyrr-
um þingmaður Framsóknar] stóð-
um nú sem forystumenn Sam-
bands ungra framsóknarmanna 
á mótmælafundum gegn þessari 
ákvörðun á sínum tíma, þannig að 
það ekkert leyndarmál hver mín 
afstaða er.“

Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir, varaformaður Sjálfstæð-
isflokksins, segir eðlilegt að fara 
vel yfir tillöguna þegar hún kemur 
fram. Hún vill sjá hana áður en 
hún tekur afstöðu til hennar.

„En á hinn bóginn finnst mér 
þetta svolítið æpandi að við séum 
að ræða þessa tillögu á ársaf-
mæli ríkisstjórnarinnar en ekki 
um skuldavanda heimilanna, 
hagsmuni atvinnulífsins, vaxta-
stig, atvinnuleysi og svo fram-
vegis. Mér finnst það nú svolít-
ið íronískt. En ef menn vilja fara 
þessa leið í forgangsröðun, þá er 
það skýrt af hálfu ríkisstjórn-
arflokkanna,“ segir hún. Þren-
ar þingkosningar hafi farið fram 
síðan stríðið hófst, án umræðu 
um stuðning Íslands.

 klemens@frettabladid.is

Rannsóknin 
verði fyrir opn-
um tjöldum
Rannsókn á stuðningi Íslands við innrás í Írak á að 
fara fram fyrir opnum tjöldum, segja flutningsmenn 
tillögunnar. Framsókn styður tillöguna. Undarleg 
forgangsröðun, segir varaformaður Sjálfstæðisflokks.

Nýr vefur um Icesave
Á alþingisvefnum er nú að finna síðu 
með því efni sem tengist Icesave. Þar 
er að finna lög, þingsályktun og efni 
sem tengist ríkisábyrgð vegna Ice-
save. Tengil er að finna efst í hægra 
horni á forsíðu vefjar Alþingis.

ALÞINGISFRÉTTIR

KÖNNUN Meirihluti þjóðarinnar 
ætlar að fella Icesave-lögin í þjóð-
aratkvæðagreiðslu samkvæmt 
nýrri könnun Gallup. Flestir eru á 
því að forsetinn hafi gert rétt í því 
að neita að skrifa undir. Þetta kom 
fram á vef Ríkisútvarpsins í gær. 

Þar segir að 61 prósent 
aðspurðra telji Ólaf Ragnar Gríms-
son hafa gert rétt í því að skrifa 
ekki undir Icesave-lögin í byrjun 
janúar. Tíundi hluti hefur enga 
sérstaka skoðun á málinu en innan 
við þriðjungur telur ákvörðun hans 
hafa verið ranga.

Þá ætlar meirihluti fólks, eða 61 
prósent, að segja nei þegar gengið 
verður til þjóðaratkvæðagreiðslu 
um Icesave samkvæmt könnun 
Gallup. 30 prósent hyggjast segja 

já og 4 prósent hyggjast skila auðu. 
Gallup valdi 5.600 manns handa-
hófskennt út úr viðhorfahópi sínum 
til að spyrja um Icesave og ákvörð-
un forsetans. Tveir þriðju svöruðu 
á tímabilinu 20. til 26. janúar. 

Ný skoðanakönnun um Icesave-samningana:

Mikill meirihluti 
ætlar að segja nei

ÓLAFUR 
RAGNAR 
GRÍMSSON 
Rúm 60 
prósent 
svarenda eru 
á því að for-
setinn hafi 
gert rétt í því 
að neita að 
skrifa undir.  

STRÍÐINU MÓTMÆLT Fjöldi fólks mótmælti innrásinni í Írak við stjórnarráðshúsið árið 
2003.  FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

ÞINGMENN FLOKKANNA Tillaga um rannsókn á aðdraganda þess 
að Íslendingar studdu innrásina í Írak liggur nú fyrir 

Alþingi. Flutningsmenn vilja að yfirheyrslurnar 
verði fyrir opnum tjöldum en óvíst hvort þeim 
verður varpað beint til almennings, eins og 

gert er þessa dagana 
í sambærilegum 
yfirheyrslum 
yfir Tony Blair, 
þáverandi for-
sætisráðherra 
Bretlands.

VEISTU SVARIÐ?
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SAMGÖNGUMÁL Kristján L. Möller 
samgönguráðherra hefur skipað 
sjálfan sig í vinnuhóp til að fjalla 
um kosti og galla veggjalda og „fá 
fram hugmyndir um hvaðeina sem 
tengist fjármögnun samgöngu-
framkvæmda til frambúðar“ eins 
og segir í tilkynningu frá ráðu-
neytinu. Þingmennirnir Árni Þór 
Sigurðsson, VG, Höskuldur Þór-
hallsson, Framsóknarflokki og 
Róbert Marshall, Samfylkingu, 
skipa vinnuhópinn auk ráðherrans 
og Gunnars Einarssonar, bæjar-
stjóra í Garðabæ.  - pg

Samgöngumál:

Ráðherra sjálf-
ur í vinnuhópi 
um veggjöld

ÓHAPP Gordon Brown, forsætisráð-
herra Breta, (til vinstri) og rugby-
leikmaðurinn Lawrence Dellaglio (til 
hægri), aðstoða Derek Derenalagi, 
fyrrverandi, hermann sem missti báða 
fætur í Afganistan árið 2007, þar sem 
hann dettur í anddyri forsætisráð-
herrabústaðarins í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MENNTAMÁL „Skólaráði Seljaskóla 
finnst að því komi sá niðurskurð-
ur við, sem skólinn verður fyrir, 
og boðar að það muni láta í sér 
heyra.“ Þetta segir Þórður Kristj-
ánsson, skólastjóri Seljaskóla, 
spurður um nýlega ályktun skóla-
ráðs skólans.

„Skólaráð Seljaskóla mun ekki 
sitja aðgerðarlaust hjá, komi til 
frekari niðurskurðar á starfsemi 
skólans,“ segir í ályktuninni, „og 
óskar eftir því að fyrirætlanir 
fræðsluyfirvalda varðandi skóla-
mál verði kynntar foreldrum í 
hverfinu áður en til framkvæmda 
kemur.“

Þórður segir að þarna eigi skóla-
ráðið við að það muni halda áfram 
að ræða við fræðsluyfirvöld. Hins 
vegar sé ekki verið að boða neinar 
mótmælagerðir.

Í ályktun skólaráðsins segir enn 

fremur að það ástand sem skólinn 
búi við geti gengið í takmarkað-
an tíma, en ekki til lengdar. Nauð-
synleg endurnýjun á tækjabúnaði 
þurfi að vera til staðar, endur-
menntun starfsfólks megi ekki 
staðna og námsferðir nemenda 

megi ekki stöðvast. Skerðing á 
forfallastundum sé óviðunandi 
og skert gæsla í frímínútum geti 
ógnað öryggi barnanna.

Varar skólaráðið eindregið við 
frekari niðurskurði í grunnskól-
um borgarinnar. - jss

Eindregin viðvörun við frekari niðurskurði í grunnskólum borgarinnar:

Skólaráð mun láta í sér heyra

SELJASKÓLI Skólaráðið svarar við frekari niðurskurði.

HEILBRIGÐISMÁL „Tímabært er að 
breyta áherslum nammidagsins 
og bjóða í stað sælgætis upp á ríf-
legan afslátt af ávöxtum á laugar-
dögum.“ Þetta segir í tilkynningu 
Lýðheilsustöðvar sem send var út í 
tilefni af tannverndarviku sem nú 
stendur yfir. 

Rifjað er upp að árið 1987 hafi 
Tannverndarráð lagt til að komið 
yrði á  svokölluðum „nammidegi“  
til að sporna við mikilli sætinda- og 
gosdrykkjaneyslu og fækka þannig 
tannskemmdum hjá börnum og ung-
mennum. Hugmyndin er sögð hafa 
farið vel af stað og auðveldað mörg-
um foreldum að viðhalda reglu, sem 
börn þeirra hafi svo lært að virða.

„Undanfarin ár hafa „nammibar-
ir“ rutt sér til rúms og orðið mjög 
áberandi í flestum verslunum. Á 
laugardögum bjóðast rífleg aflátt-

arkjör, sem samkvæmt markaðs-
lögmálum hvetja til enn meiri sæl-
gætisneyslu. Í sumum verslunum 
er afsláttur á sælgæti í boði fleiri 
daga og jafnvel alla daga vikunn-
ar,“ segir í tilkynningunni, en undir 
hana skrifa Jóhanna Laufey Ólafs-
dóttir tannfræðingur og Hólmfríð-
ur Guðmundsdóttir, tannlæknir hjá 
Lýðheilsustöð. 

Bent er á að því meira sem börn 
fái af viðbættum sykri því minna 
borði þau af hollum mat. „Fæðu-
framboðstölur frá árinu 2008 gefa 
vísbendingar um að sælgætis-
neysla hér á landi sé enn að aukast 
en neysla á ferskum ávöxtum dróst 
aftur á móti saman það árið.“  - óká

Sælgætistilboð á „nammidögum“ hvetja til enn meiri sætindaneyslu:

Sælgætisneysla enn að aukast

HÓLMFRÍÐUR 
GUÐMUNDS-
DÓTTIR

MENNTAMÁL Nýtt klínískt rann-
sóknasetur Landspítalans og 
Háskóla Íslands var opnað á dög-
unum. Setrið er áfangi í að auka 
samstarf stofnananna tveggja en 
framtíðarsýn forstjóra LSH er að 
heilbrigðismenntun færist meira 
og minna til spítalans. 

„Þegar við flytjum inn í nýtt hús 
vona ég að búið verði að samþætta 
enn frekar starfsemi Landspítal-
ans og háskólans. Þróunin er öll í 
þessa átt að heilbrigðishluti háskól-
anna sé rekinn saman en ekki sem 
tvær stofnanir. Á það bæði við um 
húsnæði og stjórnkerfið,“ segir 
Björn Zoëga, forstjóri LSH. Björn 
segir að fyrirmyndin við uppbygg-
inguna sé í sínum huga Karólinska 
sjúkrahúsið í Stokkhólmi, sem er 
talið eitt fremsta háskólasjúkra-
hús í heimi. 

„Við erum með heilbrigðisþjón-
ustu sem er hátt skrifuð í heimin-
um. Mæling OECD sýnir að rann-
sóknir og vísindi á heilbrigðissviði 
hér á landi er meðal þess mesta 
sem gerist. Við viljum byggja á 
þessu og erum því að auka svo-
kallaðar klínískar rannsóknir.“ 
Þar vísar Björn til hagnýtra rann-
sókna, eins og til dæmis á lyfjum 
og lækningatækjum, en LSH hefur 
lengi verið í fremstu röð í grunn-
rannsóknum. Hann segir að fyrir-
tæki leiti nú frekar til stofnana um 
samstarf í stað samstarfs við ein-
staklinga áður, sem byggir undir 
áðurnefnda samþættingu LSH og 
HÍ sem er mikil fyrir. 

„Á hverju ári erum við að 
mennta um ellefu hundruð nem-
endur og erum því ein af fimm 
stærstu menntastofnunum lands-
ins,“ segir Björn. „Það má líka 

benda á það að fjórar af hverjum 
tíu vísindagreinum Íslendinga hafa 
tengsl inn á Landspítalann og vel 
yfir tíu prósent af rekstrarkostn-
aði spítalans er í raun kostnaður 
við að vera háskólaspítali.“ 

Björn vitnar til orða Katrín-

ar Jakobsdóttur menntamálaráð-
herra á læknadögum nýverið um 
að HÍ „ætli og verði“ að fylgja spít-
alanum eftir í uppbyggingu.

Katrín segist hafa viljað ítreka 
að við Hringbraut rísi ekki aðeins 
spítali heldur einnig mennta- 
og rannsóknastofnun. Aðspurð 
hvort á teikniborðinu séu áform 
um byggingar á vegum háskólans 
sem tengjast muni nýju sjúkra-
húsi segir Katrín ekkert í hendi 
hvað það varðar. „Í framtíðinni 
er hugsunin hins vegar að öll heil-
brigðismenntun háskólans verði 
með einum eða öðrum hætti tengd 
sjúkrahúsinu. Hins vegar þarf vart 
að taka það fram að hugsunin er 
ekki sú að eyða stórum fjármunum 
í þetta.“  svavar@frettabladid.is

Framtíðarsýn spítala 
og háskóla samofin
Nýbygging Landspítalans við Hringbraut gefur tækifæri til að hérlendis verði 
rekið eitt fullkomnasta háskólasjúkrahús Evrópu. Framtíðarsýn forstjóra LSH 
og menntamálaráðherra er að samþætta enn frekar samstarf skóla og spítala. 

LANDSPÍTALINN Stefnt er að því að samþætta enn frekar starfsemi Landspítalans og 
Háskóla Íslands.  MYND/LSH

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Rannsóknir OECD sýnir 
að rannsóknir og vísindi 

á heilbrigðissviði hér á landi er 
meðal þess sem mesta sem gerist. 
Við viljum byggja á þessu og 
erum því að auka svokallaðar 
klínískar rannsóknir.

BJÖRN ZOËGA
FORSTJÓRI LANDSPÍTALANS
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500 bæklingar með nýju sniði.

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

50 kassar utan um augnakonfekt.

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Strákarnir komnir heim
Íslenska karlalandsliðið í handbolta kom heim í gær eftir frækinn árangur á Evrópumeist-
aramótinu. Um tvö þúsund manns tóku á móti strákunum okkar í Laugardalshöllinni.

GERUM BETUR Íslensku strákarnir voru hylltir í Laugardalshöllinni í gær eftir frábæran árangur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SILFUR OG BRONS Strákarnir hafa unnið til tvennra verðlauna á 
síðustu stórmótum, silfur á Ólympíuleikum og brons á Evrópu-
meistaramóti.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

POPPLAG Í BRONS-DÚR Valgeir Guðjónsson og nokkrir Stuðmanna sáu um að skemmta fólkinu og fengu góðan stuðning frá landsliðsmönnunum í 
Gerum betur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

UNGIR AÐDÁENDUR Um tvö þúsund manns voru saman komnir í Höllinni í gær til að fagna strákunum 
okkar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is  HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

Dræm þátttaka í prófkjörum 
stjórnmálaflokka þessa dag-

ana hlýtur að vekja nokkra athygli. 
Ætla mætti að jafnvel þeir, sem 
gefa lítið fyrir stjórnmál dagsins 
og þá sem þar ráða húsum, vildu 
koma að því að velja til stjórnmála-
starfa þá sem þeir treystu öðrum 
fremur. Sé þá ekki að finna á fram-
boðslistum flokkanna, má spyrja 
sig hvers vegna ekki. Hvers vegna 
hafa áhugamenn um stjórn lands-
ins og farsæld þjóðarinnar ekki 
leitað uppi þá sem þeir vildu sjá 
í þessum störfum og aflað þeim 
stuðnings? Telji menn að stjórn-
málamenn á Alþingi eða í sveit-
arstjórnum, standi sig ekki sem 
skyldi, þá er ekki við þá eina að 
sakast, heldur þá sem kusu þá til 
áhrifa. Það er galdur lýðræðisins. 
Kjósandinn er ekki bara áhorf-
andi í sal þjóðarleikhússins. Þar 
sem prófkjör tíðkast velur hann 
bæði leikarana og leikritahöfund-
inn. Með því að sitja hjá eftirlætur 
hann það öðrum.

Stjórnmálaflokkar 
Við lifum nú undarlega tíma í kjöl-
far efnahagslegra náttúruhamfara. 
Um leið og þrengir að og lausn-
ir ekki á borðinu, erum við neydd 
til að hugsa allt upp á nýtt og í því 
felast mikil tækifæri. En við erum 
enn í lausu lofti. Ekki er skortur á 
almennri umræðu, sem þó er ekki 
sérlega markviss. Hver og einn að 
lýsa eigin skoðun eða upplifun og 
mikið um tilfinningalega fram-
setningu. Þetta er náttúrlega bæði 
gott og heilbrigt meðan við erum 
að átta okkur á stöðunni. Það er 
dagljóst að nýtt Ísland er í burðar-
liðnum, spurningin er bara hvern-
ig Ísland. Það skýrist væntanlega 
á næstu árum, en miklu skiptir 
hvernig jarðveg við sköpum fyrir 
rætur þess nú um stundir.

Vantrú á stjórnmálaflokkum 
hefur verið talsverð, en vandséð 
hvað á að koma í staðinn fyrir þá. 
Stjórnmálaflokkur er ekki lokuð 

Frímúrararegla eða sértrúarsöfn-
uður, þar sem enginn afsláttur er 
gefinn af kennisetningum, þó að 
slík tilhneiging finnist reyndar í 
jaðri allra flokka. Skýringu á því 
er gjarnan að finna í persónu við-
komandi einstaklinga fremur en 
stefnu hreyfingarinnar. Stjórn-
málaflokkar byggjast á því að fólk 
sem greinir á um grundvallarat-
riði skipar sér í hóp með þeim sem 
það á samleið með. Hreint ekki 
að öllu leyti, en hópurinn heldur 
saman vegna einhverra grundvall-
arskoðana.

En tímarnir breytast og vegna 
tækninnar hafa þeir gjörbreyst. 
Ungir og aldnir fylgjast með því 
sem er að gerast annars staðar í 
heiminum á Netinu og máta sig við 
það. Áður var þetta nokkuð einfalt 
og fyrirsjáanlegt. Alþýðubandalag-
ið, Alþýðuflokkurinn, Framsókn og 
Sjálfstæðisflokkurinn höfðu hver 
sitt málgagn. Þótt Morgunblaðið 
hafi jafnan verið blað allra lands-
manna, fór ekkert milli mála fram-
an af hvar stuðningur þess lá. 

Alþýðuflokkurinn var stofn-
aður 1916 í þeim tilgangi að vera 
stjórnmálaafl verkalýðsfélaga í 
landinu. Fjörutíu árum síðar stofn-
aði róttækur armur flokksins 
Alþýðubandalagið sem sótti stefnu 
sína að einhverju leyti til Sovét-
ríkjanna þar sem framtíðarland-
ið var: „Þegar stéttir og ríkisvald 
eru horfin úr samfélagsskipuninni 
og hver og einn leggur af mörkum 
eftir getu og ber úr býtum eftir 
þörfum.“ Allir vita hvernig þessu 

lyktaði. Bandalag jafnaðarmanna 
og Þjóðvaki voru einnig afleggj-
arar Alþýðuflokksins. Í dag eru 
fylgismenn þessara hreyfinga og 
Kvennalistans flestir í Samfylk-
ingunni eða Vinstri grænum. 

Framsóknarflokkurinn var einn-
ig stofnaður 1916 sem þingflokk-
ur og starfaði þannig til 1930. Í 
stefnuskrá kynnir hann sig sem 
frjálslyndan félagshyggjuflokk. 
Hann var nátengdur Sambandi 
íslenskra samvinnufélaga fyrir til-
stilli Jónasar frá Hriflu, og Fram-
sóknarflokkurinn naut stuðnings 
þess.

Sjálfstæðisflokkurinn var stofn-
aður 1929 með tvö markmið að 
leiðarljósi: Sjálfstæði landsins og 
að vinna í innanlandsmálum að 
þjóðlegri umbótastefnu með hags-
muni allra stétta fyrir augum. 
Flokkurinn hefur lagt áherslu á 
frelsi einstaklingsins til athafna 
og haft skilning á því að allir nytu 
góðs af öflugu viðskiptalífi og 
af þeim sökum verið valkostur 
margra athafnamanna. Flokkur-
inn hefur frá upphafi stutt aðild 
Íslands að Atlantshafsbandalaginu.

Núna
Þetta var þá. Í dag er landslagið 
allt annað. Engin flokksblöð. SÍS 
ekki í myndinni. Samfylkingin 
markaðssinnuð, Framsókn orðin 
þéttbýlisflokkur, Vinstri græn-
ir reyndar sjálfum sér líkir, nema 
meira grænir, Sjálfstæðisflokk-
urinn, sem var með alþjóðasam-
starfi við Atlantshafsbandalagið 
er á móti inngöngu Íslands í Evr-
ópusambandið. Og í vaxandi mæli 
horfir almenningur til þess hverj-
ir eru í forystu flokkanna, en ekki 
hver stefna þeirra er. Við þurfum 
að halda í arfinn og bókmenntirn-
ar. Söguna. Allt annað gæti orðið 
nýtt. Og betra – ef við vöndum 
okkur, skríðum upp úr skotgröfun-
um, og förum að tala saman. Núna.

Förum að tala saman 

JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG | Lýðræði og stjórnmál

UMRÆÐAN
Ari Teitsson skrifar um fjárhagsvanda 
heimilanna 

Helstu orsakir fjárhagsvanda fjölda 
heimila eru ófyrirséð hækkun lána 

og þar með aukin greiðslubyrði samfara 
minnkandi greiðslugetu. Lán þessi eru mörg 
hver fasteignaveðlán til langs tíma og þá 
vextir oft 70–80% mánaðarlegra afborgana. 
Við þær aðstæður er lækkun vaxta jafn mikilvæg og 
lækkun höfuðstóls. Séu þannig vextir af þrjátíu ára 
jafngreiðsluláni lækkaðir úr 6% í 4,5% (KB banki 
bauð fyrrum 4,15%) lækkar mánaðarleg greiðslu-
byrði um 15% (sjá ils.is).

Greiðslugeta þjóðarbúsins og heimilanna fer 
saman og er nú svo skert að þeir svartsýnu nefna 
mögulegt þjóðargjaldþrot. Við þær aðstæður geta 
fjármagnseigendur ekki vænst hárra vaxta og gildir 
það jafnt um lífeyrissjóðina og aðra. Jafnframt verð-
ur vaxtamunur lánastofnana að minnka og sá rekstr-
arkostnaður þeirra sem ímyndað góðæri leyfði geng-
ur nú ekki. Veruleg lækkun vaxta ætti því að vera 
raunhæfur kostur.

Þá er einnig íhugunarefni að traustar 
fasteignir hafa mun lengri endingartíma en 
30 ár (50–100 ár?). Við minnkandi greiðslu-
getu þarf því að vera valkostur að hægja 
á afborgunum vel tryggðra lána enda við 
núverandi aðstæður mörgum ofviða að eign-
ast dýrt húsnæði á skömmum tíma.

31. júlí sl. birtist í Morgunblaðinu grein 
eftir Sigmund Guðmundsson, Íslending sem 
búsettur hefur verið í Svíþjóð sl. 25 ár. Hann 
tók þar húsnæðislán fyrir tólf árum, greið-

ir af því markaðsvexti oftast 3–4% en ræður sjálfur 
hve hratt hann greiðir niður höfuðstól lánsins. Slíkt 
fyrirkomulag þyrfti að vera valkostur hérlendis.

Það er einnig andstætt þjóðarhag að bjóða upp 
híbýli þess fólks sem nú sýnir vilja til að greiða vexti 
af sínum lánum en hefur um stund ekki getu til að 
greiða lánin niður. 

Því er oft haldið fram að í flóknu þjóðfélagi skorti 
heildaryfirsýn og því hugsi hver um sína þröngu 
hagsmuni án tillits til heildarinnar. Sé svo varðandi 
vanda heimilanna verður því að linna.

Höfundur er eftirlaunaþegi, afi og 
stjórnarformaður fjármálastofnunar.

Nýrra lausna er þörf 

ARI TEITSSON

Slagur á Akureyri
Forval Vinstri grænna verður haldið 
um næstu helgi. Búast má við 
hörðum átökum á Akureyri. Fyrir 
fjórum árum felldi Baldvin Sigurðsson 
Valgerði Bjarnadóttur, fyrrverandi 
jafnréttisstýru og sitjandi bæjar-
fulltrúa, í blóðugu forvali. Andrea 
Hjálmsdóttir fer gegn Baldvin í 
1. sætið og Edward Huijbens 
stefnir einn manna á 2. sætið. 
Hann er handgenginn Andreu 
og vegna fléttulistareglna þýðir 
þetta að ætlunin er að fella 
Baldvin ekki aðeins úr 1. 
sæti, heldur koma honum 
niður fyrir 2. sætið í 
það minnsta. Það mun 
hafa fjölgað um 300 í 

Akureyrarfélaginu og stefnir allt því í 
hörkuslag á Akureyri um helgina. 

Mikil vinna fram undan
Rannveig Rist hefur tekið við 
stjórnarformennsku Skipta af Lýði 
Guðmundssyni, sem hverfur á braut, 
þar sem „mikil vinna [er] fram undan 

hjá okkur bræðrum við rekstur 
Bakkavarar og að ljúka því ferli 
sem Exista er í“ eins og það er 
orðað í tilkynningu frá Skiptum.  

Þetta er snoturt orðalag yfir 
stöðu viðskiptaveldis 
Lýðs og Ágústs í dag.   

Góðir nefnd-
armenn
Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra, Kristján L. 
Möller, hefur skipað vinnuhóp, sem 
einu sinni hét bara nefnd, til að fjalla 
um veggjöld. Tilgangurinn er að fá 
fram hugmyndir og ábendingar um 
hvaðeina er tengist fjármögnun sam-
gönguframkvæmda til frambúðar. 
Gera má ráð fyrir að Kristján Möller 

hlýði á hugmyndir þessa 
vinnuhóps af mikilli athygli, 
því hann gerði sér svo lítið 
fyrir og skipaði sjálfan sig 
í nefndina. Bíður ráðherra 

eflaust spenntur eftir að 
heyra hvaða tillögur 
hann kemur til með að 
leggja fyrir sjálfan sig í 
þessum málaflokki. 
 bergsteinn@frettabladid.isN

eyðarmóttöku kvenna sem hafa orðið fyrir kynferðisof-
beldi var komið á fót af miklum myndarskap árið 1994. 
Tilkoma Neyðarmóttökunnar var bylting og tilkoma 
Neyðarmóttökunnar gerði þjónustu við þolendur kyn-
ferðisofbeldis hér á landi með því besta sem þekktist.

Það er þó svo að starfsemin hefur lengi átt í vök að verjast og 
þegar niðurskurðarhnífnum er brugðið virðist þjónusta eins og sú 
sem veitt er á Neyðarmóttökunni eiga í vök að verjast.

Yfirlækni Neyðarmóttöku hefur verið sagt upp og félagsráðgjafa 
einnig. Nýlega voru svo gerðar breytingar á þjónustu hjúkrunar-
fræðinga þannig að brotaþolum á nú að mestu að sinna af hjúkrun-
arfræðingum á vakt á slysa- og bráðadeild. Ekki er lengur boðið upp 
á endurkomu sem brotaþolum stóð til boða en þar var metin andleg 
og líkamleg líðan auk sem tekið var blóðsýni til að skima fyrir HIV- 
og lifrarbólgusmiti. 

Brotaþolinn eða aðstandendur hans, ef um börn er að ræða, eru 
þannig gerðir ábyrgir fyrir því að leita svara við spurningunni um 
smit en hafa ber í huga að stærsti einstaki aldurshópurinn sem til 
Neyðarmóttökunnar leitar er 12 til 18 ára hópurinn.

Sem betur fer tókst að koma í veg fyrir enn frekari niðurskurð 
starfsemi Neyðarmóttökunnar meðal annars vegna þess að heil-
brigðisráðherra greip í taumana.

Það er gríðarlega mikilvægt að vega ekki að þeirri grundvall-
arhugmyndastarfsemi Neyðarmóttökunnar að veita þjónustu á 
forsendum brotaþola. Öðlingurinn 2010 er átak sem beinist að því 
að setja velferð brotaþola í kynferðisbrotamálum í forgang og slá 
skjaldborg um starfsemi Neyðarmóttökunnar.

Öðlingarnir eru tíu karlmenn sem hvetja fólk til þess að kaupa 
bókina um ofbeldi á Íslandi: Á mannamáli eftir Þórdísi Elvu Þor-
valdsdóttur. Í henni er að finna mikinn fróðleik um kynbundið 
ofbeldi á Íslandi. Að auki rennur hluti söluverðs beint til Neyðar-
móttökunnar. 

Átakið hófst á bóndadaginn og munu bændurnir tíu halda kyndl-
inum á lofti fram á konudag þegar öðlingskonur taka við honum og 
halda átakinu áfram.

Baráttan gegn kynbundnu ofbeldi hefur að almestu leyti verið 
rekin af konum. Grasrótarhreyfing kvenna stofnaði Kvennaathvarf-
ið fyrir rúmlega aldarfjórðungi og Stígamót urðu til nokkrum árum 
síðar upp úr sama jarðvegi. Hitinn og þunginn af starfsemi Neyðar-
móttökunnar hefur einnig verið í höndum kvenna.

Það er nauðsynlegt að konum, sem orðið hafa fyrir kynbundnu 
ofbeldi, mæti aðrar konur sem styðja þær og styrkja. Það ætti hins 
vegar ekki að dæma karla úr leik í baráttunni. Karlahópur Femín-
istafélagsins hefur unnið gegn kynbundnu ofbeldi af myndarskap, til 
dæmis í tengslum við verslunarmannahelgar og með Öðlingsátakinu 
eru karlmenn aftur virkjaðir í baráttunni gegn þeim fortíðardraug 
sem kynbundið ofbeldi er. 

Kynbundnu ofbeldi verður aldrei útrýmt nema með samstilltu 
átaki kvenna og karla. Aðkoma karla er ekki síst mikilvæg þegar 
kemur að fræðslu og boðun þeirrar hugarfarsbyltingar sem er for-
senda þess að meininu verði útrýmt.

Öðlingurinn 2010 er samstöðuátak gegn kyn-
bundnu ofbeldi.

Frá bóndadegi 
til konudags
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
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NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNENDUR

Merkingar matvæla - þessum upplýsingum átt þú rétt á
haldið 4. febrúar

Námskeið og próf til réttinda leigumiðlunar
hefst 8. febrúar

Öflugt sjálfstraust
hefst 10. febrúar

Agile verkefnastjórnun með Scrum
haldið 18. febrúar

Markviss framsögn
hefst 18. febrúar

Facebook sem markaðstæki
hefst 23. febrúar

UPPELDIS- OG KENNSLUSVIÐ

FJÁRMÁL OG REIKNINGSSKIL

TUNGUMÁL

FERÐAÞJÓNUSTA
LÖGFRÆÐI

HUGBÚNAÐUR

Kínversk heimspeki
hefst 9. febrúar

Eftir jólabókaflóðið: Yndislestur með Einari Kárasyni 
hefst 10. febrúar

Sjálfsstyrkur fyrir konur og karla
hefst 15. febrúar

Handspiluð heimstónlist
hefst 15. febrúar

Englar með Jóni Björnssyni
hefst 16. febrúar

Istanbúl og Tyrkland
hefst 17. febrúar

Grasalækningar og íslenskar lækningajurtir
haldið 17. febrúar

Grikkland ár og síð
hefst 22. febrúar

fjölbreytt námskeið í febrúar

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

STARFSÞRÓUN OG HÆFNI

Safnaðu þekkingu

Gagnavinnsla í SPSS
haldið 18. febrúar

Lýsandi tölfræði í SPSS
haldið 25. febrúar

Nýrun
haldið 25. febrúar

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

MENNING OG SJÁLFSRÆKT

Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms. Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi?

Straumlínustjórnun (e. Lean Management)
hefst 16. febrúar

Hrós, hvatning og jákvæð endurgjöf
haldið 18. febrúar

Vinnuréttur: Nýjar áherslur í breyttu umhverfi
haldið 22. febrúar

Persónuleg markaðssetning - kúnstin að koma 
sjálfum sér á framfæri
hefst 24. febrúar

Ísland og ímyndir norðursins
hefst 23. febrúar Legal English - The Practice of Law, Company 

Law & Contract
hefst 15. febrúar

Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð
hefst 18. febrúar

Viðbrögð við bráðatilfellum í skólaumhverfi
haldið 24. febrúar

Programming Microsoft Prism, the Composite 
Application Library (David Platt)
hefst 16. febrúar

Kínverska fyrir byrjendur
hefst 22. febrúar

Excel - Veltitöflur (PivotTable)
haldið 11. febrúar

Lestur ársreikninga
hefst 17. febrúar

Frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri
haldið 22. febrúar
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Hefur þú áhuga á að starfa 
við hjálparstörf erlendis?

Rauði kross Íslands auglýsir eftir umsóknum um þátttöku í sendifulltrúanámskeiði félagsins. 
Námskeiðið er tvíþætt og fer fyrri hluti þess fram á netinu en seinni hlutinn verður haldinn í 
Munaðarnesi 21. – 26. mars næstkomandi. Alls verða 25 umsækjendur valdir inn á námskeiðið 
en þátttaka í því er forsenda þess að geta starfað sem sendifulltrúi Rauða kross Íslands á 
alþjóðavettvangi en veitir þó ekki tryggingu fyrir slíku starfi. 

Sendifulltrúanámskeið Rauða krossins

Þátttökuskilyrði eru m.a. fagmenntun og minnst þriggja til fimm ára starfsreynsla í viðkomandi 
fagi eftir nám. Mjög góðrar enskukunnáttu í töluðu og skrifuðu máli er krafist en mikill kostur 
er ef umsækjandi hefur góð tök á frönsku og /eða arabísku og /eða spænsku.

Rauði kross Íslands leitar sérstaklega að sérfræðingum á sviði heilbrigðis og verkfræði sem 
gætu starfað með Alþjóða Rauða krossinum í kjölfar náttúruhamfara og/eða á átakasvæðum 
en einnig frönskumælandi fólki með háskólamenntun á sviði lögfræði eða mannréttinda til 
að starfa að vernd almennings á átakasvæðum. 

Reynsla af skýrsluskrifum, verkefna- og fjármálastjórnun er mikill kostur fyrir öll ofangreind 
störf sem og starfsreynsla á alþjóðavettvangi.

Umsóknir berist með tölvupósti til Kristínar Ólafsdóttur verkefnisstjóra á alþjóðasviði Rauða 
kross Íslands (kristinolafs@redcross.is) fyrir 10. febrúar næstkomandi. 

Umsækjendur er vinsamlegast beðnir um að nota staðlað umsóknareyðublað sem er að 
finna á heimasíðu Rauða krossins www.raudikrossinn.is en þar er einnig að finna nánari 
upplýsingar um námskeiðið og þátttökuskilyrði. Öllum umsóknum verður svarað.

UMRÆÐAN
Guðríður Arnardóttir skrifar 
um Icesave

Á meðan lítið þokast í átt að ein-
hvers konar samkomulagi við 

stjórnarandstöðuna um málalykt-
ir Icesave-samkomulagsins má 
segja að allur efnahagsbati sé hér 
í frosti. Umræðan sveiflast nánast 
daglega með eða á móti lögunum og 
svo virðist sem síðasti ræðumaður 
þann daginn ráði ferðinni í skoðana-
könnun þess næsta.

Ég er ein 11 kjörinna fulltrúa sem 
stjórna öðru stærsta sveitarfélagi 
landsins, Kópavogi. Sveitarfélagið 
veltir um 18 milljörðum á ári og er 
með hundruð starfsmanna í vinnu. 
Hlutverk mitt er að gæta hagsmuna 
íbúanna sem jafnframt því að eiga 
félagið eru viðskiptavinir þess. Mitt 
hlutverk er að sjá til þess að rekst-
ur þess sé traustur og eiga þúsund-
ir bæjarbúa mikið undir að vel tak-
ist til.

Í lok árs 2009 var ég farin að líta 
bjartsýnni augum til ársins 2010. 
Það var merkjanlegur bati í efna-
hagslífinu. Til að mynda hafði gengi 
krónunnar verið stöðugt í 5 mánuði, 
stýrivextir höfðu lækkað úr 18% í 
10% og verðbólga hafði ekki verið 
lægri í 2 ár. Minna atvinnuleysi og 
minni samdráttur varð á árinu en 
spár gerðu ráð fyrir í upphafi árs og 
skuldatryggingarálag lækkaði um 
helming frá því sem mest var!

Þann sama dag og forsetinn neit-
aði að staðfesta Icesave-lögin féll 
lánshæfismat Íslands niður í rusl-
flokk. Þann sama dag jókst skulda-
tryggingarálag Íslands um 500 
punkta og er enn að hækka. Endur-
skoðun efnahagsáætlunar Íslands 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er 
komin í enn eina biðstöðuna, þar 
sem fjármögnun áætlunarinnar er 
í uppnámi. Löndin sem höfðu lofað 
okkur lánum ætla ekki að lána þess-
ari þjóð krónu fyrr en það liggur 
fyrir að hún standi við skuldbind-
ingar sínar. 

Við  getum 
eytt restinni af 
æfinni í að ríf-
ast um það hvort 
þessar byrðar 
séu sanngjarnar 
eða ekki. Ekki 
stofnaði ég til 
þessara skulda 
né almenning-
ur í Kópavogi 
eða annars stað-

ar á landinu. En á meðan við bend-
um og potum út í loftið og einstaka 
liðsmenn stjórnarandstöðunnar 
haga sér eins og landráðamenn eru 
það fyrirtæki og sveitarfélög þessa 
lands sem gjalda fyrir það. 

Þegar lánstraust ríkissjóðs 
minnkar hefur það mikil áhrif á 
fyrirtækin í landinu bæði opinber 
og þau sem eru í einkarekstri. Það 
hefur einnig gífurleg áhrif á rekst-
ur sveitarfélaganna. Kópavogsbær 
skuldar um 38 milljarða og vaxta-
gjöldin ein á þessu ári nema um 1,8 
milljörðum. Það er ætlun bæjaryf-
irvalda í Kópavogi að leggja sitt af 
mörkum til að draga úr atvinnuleysi 
í landinu með því að framkvæma 
fyrir 1,2 milljarða á þessu ári. Þar 
er bæði um að ræða nýframkvæmd-
ir og viðhaldsverkefni. Allt mun 
það skapa störf í bænum og forða 
hundruðum vinnufúsra handa frá 
atvinnuleysi. Möguleiki bæjarins til 
endurfjármögnunar og lána vegna 
framkvæmda fara versnandi með 
degi hverjum. Dragist þessi ömur-
lega deila mikið lengur mun það 
kosta bæjarfélagið hundruð millj-
óna í auknum vaxtakostnaði og gera 
okkur erfitt um vik að fjármagna 
fyrirhugaðar framkvæmdir.

Ég krefst þess að stjórnarand-
staðan sýni þá ábyrgð sem stjórn-
málamönnum ber þegar þjóðin 
gengur í gegnum svo alvarlegar 
þrengingar sem raun ber vitni. Ég 
krefst þess að hún slíðri sverðin og 
láti af pólitískum skylmingum og 
vinni með ríkisstjórn Íslands að 
lausn Icesave-deilunnar. Dráttur 
á afgreiðslu málsins veldur sífellt 
meiri skaða. Meðan enga fyrir-
greiðslu er að fá þurfa fyrirtæki að 
loka, atvinnuleysi eykst og krepp-
an dýpkar. Þennan reikning þurf-
um við að borga hvort sem okkur 
líkar betur eða ver og dráttarvext-
irnir eru háir!

Höfundur er bæjarfulltrúi í 
Kópavogi.

Biðin kostar sveitarfé-
lögin hundruð milljóna

GUÐRÚN 
ARNARDÓTTIR

UMRÆÐAN 
Vigdís Hauksdóttur skrifar um 
Icesave

Steingrímur J. Sigfússon stjórnar-
andstæðingur fór mikinn í fjöl-

miðlum haustið 2008. Tökum dæmi. 
Á vef RÚV 23. október kemur fram: 
„Steingrímur J. Sigfússon, formað-
ur Vinstri grænna, segir að það 
verði gerð uppreisn hér á landi 
verði gengið að kröfum Breta og 
Hollendinga um að Íslendingar 
greiði 600 milljarða króna vegna 
Icesave-reikninganna.“ Hvar er 
uppreisnin? Verður hún kannski 6. 
mars? Á vef svæði mbl.is þann 22. 
október 2008 er viðtal við óbreyttan 
Steingrím J. Þá blasti sú staðreynd 
við að AGS hafði sett þau skilyrði 
að mál vegna Icesave-reikninganna 
yrðu að fullu gerð upp við Breta og 
Hollendinga. Þar segir hann: „… að 
ef það sé rétt að þetta tvennt hangi 
saman sé það hrein fjárkúgun. 
Ekki liggi fyrir að okkur sé laga-
lega skylt að gera það og þetta bendi 

til þess að verstu martrað-
ir séu að rætast varðandi 
aðkomu Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins.“ Síðan hefur Stein-
grímur legið í Þyrnirósar-
svefni, sem þjóðin freistar 
nú að vekja hann af. Síðar í 
sömu frétt segir Steingrím-
ur: „Slíkar skuldbindingar 
upp á hundruð milljarða 
geti ekki verið einkamál 
einnar ríkisstjórnar.“ 

Alveg hárrétt, Steingrímur. Og 
þaðan af síður einkamál eins manns 
og gamalla flokksfélaga hans. Á 
vefsvæði amx.is í janúar 2009 er 
einnig að finna merkilega tilvitn-
un í Steingrím: „Framan af höfðu 
ýmsir ráðherrar ríkisstjórnarinn-
ar uppi stór orð um að ekki kæmi 
til greina að Íslendingar létu kúga 
sig til uppgjafar í deilunni um hina 
lagalegu og þjóðréttarlegu ábyrgð 
landsins gagnvart Icesave-reikn-
ingunum. Eins og lögfræðingar 
hafa bent á var hlutverk innlána-
tryggingarkerfa samkvæmt reglum 
ESB/EES-svæðisins aldrei að takast 

á við allsherjar bankahrun, 
heldur aðeins fall einstakra 
banka.“ Í sömu frétt stend-
ur: „Eins og undirritað-
ur lýsti yfir við atkvæða-
greiðslu um málið í þinginu 
5. desember síðastliðinn 
lítur þingflokkur Vinstri 
grænna á samninginn sem 
riftanlegan og ógildanleg-
an nauðungarsamning. Enn 
er hægt að afstýra stórslysi 

fyrir íslenska þjóð. Taki Trygginga-
sjóðurinn hins vegar við skuldun-
um verður ljóst að ekki verður ekki 
aftur snúið: Þá hefur þjóðin endan-
lega verið skuldsett á grundvelli 
pólitískra þvingunarskilmála sem 
ríkisstjórnin hafði ekki dug í sér 
til að standa gegn.“ Það er ég viss 
um að Ragnari Reykás vöknar um 
augun af geðshræringu, þegar hann 
les um umturnaða ráðherrann sem 
snerist í skoðunum sínum á einu 
augabragði, við það eitt að skipta 
um stól í þingsalnum.  

Höfundur er alþingismaður.

Á einu augabragði

UMRÆÐAN
Baldur Jónasson skrifar um 
stjórnmál

Aftan á Fréttablaðinu á mánu-
dag er lítill fréttamoli með 

mynd af Ögmundi Jónassyni, 
alþingismanni og fyrrverandi 
heilbrigðisráðherra. Segir í þess-
um skrifum að nú hitni undir 
núverandi útvarpsstjóra og séu 
á því nokkur líkindi að Ögmund-
ur Jónasson fari í embættið enda 
„þyki hann þekkja ágætlega til í 
rekstri RÚV eftir áralangt starf 
sem formaður BSRB auk þess 
að hafa verið þar fréttamaður  
á árum áður“. Allt er þetta satt 
og rétt og efast ég ekkert um að 
Ögmundur myndi standa sig vel 
sem útvarpsstjóri ef því væri að 
skipta. En rúsínan í pylsuendan-
um er eftir. Moli Fréttablaðsins 
endar nefnilega á þess: „Hrók er-
ingin þykir jafnframt gagnast 
flokksmönnum Ögmundar ágæt-
lega, ekki síst eftir að hann lenti 
upp á kant við flokkssystkini 
sín.“

Nú vill svo vel til að ég er 
flokksbróðir Ögmundar og þekki 
ágætlega til í VG og einnig út 
fyrir þær raðir, á meðal fólks 
sem styður málstað flokksins. Ég 
leyfi mér að fullyrða að Ögmund-
ur Jónasson hefur ekki lent upp 

á kant við þorra þess fólks nema 
síður væri. Hans framganga 
hefur styrkt málstað VG veru-
lega. Ef það er svo að Ögmund-
ur er upp á kant við ríkisstjórn-
ina og einhverja í þingflokki VG 
þá ættu hin síðarnefndu að hugsa 
sinn gang!

Hið rétta er að mikil reiði er 
ríkjandi yfir því að Ögmundur 
skyldi sjá sig knúinn að fara úr 
ráðherraembætti og þar með úr 
ríkisstjórn og vill þetta fólk fá 
hann þangað aftur hið bráðasta. 
Ég hef orðið mjög áþreifanlega 
var við þetta innan úr heilbrigð-
isgeiranum og í samfélaginu 
almennt. Það eru ótvíræðir hags-
munir ríkisstjórnarinnar og VG 
að fara þess á leit við Ögmund 
Jónasson að hann komi aftur 
til liðs við ríkisstjórnina með 
aðkomu að henni. Ríkisstjórnin 
þarf á því að halda. Trúverðug-
leiki hennar sem félagshyggju-
stjórnar er í húfi.

Höfundur er félagi í VG og fyrr-
verandi starfsmaður RÚV.

Ríkisstjórnin 
þarfnast Ögmundar 

UMRÆÐAN
Arnar Árnason skrifar 
um umhverfismál

Það er manninum nauð-
synlegt að ganga ekki á 

náttúruauðlindir og valda 
ekki spjöllum á umhverfi 
sínu. En það er líka nauð-
synlegt að taka upplýstar 
ákvarðanir í umhverfisvernd. 

Því miður hafa ýmsar vafasam-
ar meiningar um umhverfismál 
nánast öðlast sannleiksgildi. Hver 
hefur ekki fengið tölvupóst með 
innifalinni áskorun um að bjarga 

nú trjánum og prenta ekki 
út póstinn? Ef þú heldur 
að pappír ógni umhverfinu 
þá skaltu hugsa þig tvisv-
ar um. Helmingurinn af 
trefjaefni til pappírsfram-
leiðslu kemur úr endurunn-
um pappír. Hin 50% koma 
úr nytjaskógum, sem fara 
stækkandi með hverju ári, 
afgöngum frá byggingar- 

og húsgagnatimburvinnslu og frá 
nauðsynlegri grisjun á skóglendi. 

Ný tré binda koltvísýring mun 
betur en gömul og því er ræktun 
nytjaskóga frábær leið til þess. 
Sameinuðu þjóðirnar hafa meira 

að segja lýst því yfir að trjá- og 
pappírsiðnaður leiki stórt hlutverk 
í að milda loftslagsbreytingarnar. 
Pappírsframleiðendur í Evrópu 
eru því mjög meðvitaðir um mikil-
vægi endurvinnslu og stuðla sam-
viskusamlega að henni um alla álf-
una. Skógar í Evrópu hafa stækkað 
um 30% frá miðri síðustu öld og 
er það fyrst og fremst meðvitaðri 
umhverfisstefnu pappírsframleið-
enda að þakka. 

Tökum fagnandi á móti kynning-
arbæklingum og -blöðum því papp-
írinn er í góðri sátt við umhverfið.

Höfundur er markaðsstjóri Odda.

Sjálfbær nýting skóga 

Ég leyfi mér að fullyrða að 
Ögmundur Jónasson hefur 
ekki lent upp á kant við þorra 
þess fólks nema síður væri.

Ég krefst þess að stjórnarand-
staðan sýni þá ábyrgð sem 
stjórnmálamönnum ber þegar 
þjóðin gengur í gegnum svo 
alvarlegar þrengingar.

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR

ARNAR ÁRNASON



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

– Lifið heil

Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

20% verðlækkun
NERVIDIX
Segðu BLESS við taugaóróa og stress. Upplifðu 
innri frið og skýrari fókus – 100% náttúruleg formúla.

3.603 kr.  2.882 kr. Gildir til 19. febrúar

20% verðlækkun
DEPRIDIX
Segðu BLESS við depurð og tómleikatilfinningu. 
Finndu lífsorkuna á ný – 100% náttúruleg formúla.

3.603 kr.  2.882 kr.

20% verðlækkun
ENERGIX
Segðu BLESS við orkuleysi. Örvaðu orkuflæðið 
og einbeitinguna – 100% náttúruleg formúla.

3.603 kr.  2.882 kr.
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% verðlækkun
DIX
BLESS við taugaóróa og stress. Upplifðu

20
DEPR
Segðu

% verðlækkun
DIX

u BLESS við depurð og tómleikatilfinningu.

2
EN
Seg

0
RI
u

0% verðlækkun
ERGIX
ðu BLESS við orkuleysi. Örvaðu orkuflæðið 

Komdu og skoðaðu það nýjasta í hönnun
og tækni heyrnartækja.
Ellisif Katrín Björnsdóttir heyrnarfræðingur
verður með fyrirlestur: Hvað ræður vali heyrnartækja?

Fyrirlesturinn verður haldinn kl 11:00 , 14:00 og 17:00
Gestum fyrirlestranna er boðið upp á að skrá sig
í fría heyrnarmælingu

Opið hús
verður í dag 2. febrúar 
hjá Heyrn í Hlíðasmára 11. 

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is
Tímapantanir 534 9600

* Heyrnarþjónusta
* Heyrnarvernd
* Heyrnarmælingar
* Heyrnartæki
* Ráðgjöf

Ellisif K. Björnsdóttir
heyrnar fræðingur

 with Surround sound

„Markmiðið er að upplýsa for-
eldra og aðra aðstandendur barna 
um hvernig hægt er að huga að 
heilsu barnanna og hindra að þau 
þyngist of mikið,“ segir Hrund 
Scheving Sigurðardóttir lýð-
heilsufræðingur sem hefur opnað 
nýja vefsíðu, Léttari æska fyrir 
barnið þitt, á slóðinni www.lett-
ariaeska.is.

Vefsíðan er hluti af meistara-
verkefni Hrundar í lýðheilsu-
fræðum við kennslufræði- og 
lýðheilsudeild Háskólans í Reykja-
vík. Hún segir brýna þörf á upp-
lýsingaveitu sem þessari hafa 
ráðið því að hún ákvað að ráðast í 
gerð vefsíðunnar.

„Það er sannað mál að lífsstíll 
barna litast af lífsstíl foreldr-
anna. Til dæmis eru 70 prósent 
meiri líkur á að börn sem stríða 
við offitu eigi foreldra sem eru 

báðir yfir kjörþyngd. Eins er lík-
legra að foreldrar, sem hugsa um 
heilsuna, passi betur upp á börnin 
sín. Þess vegna þurfa foreldrar og 
aðrir aðstandendur að hafa gott 
aðgengi að upplýsingum um áhrif 
hreyfingar og mataræðis.“

Hrund segir offitu barna vax-
andi vandamál á Vesturlöndum. 
„Ofþyngd og offita hefur aukist 
mikið í Evrópu síðustu áratugi 
og Ísland er þar engin undan-
tekning. Til marks um það kveð-
ur Lýðheilsustöð 22 prósent allra 
níu ára barna of þung eða feit hér-
lendis,“ bendir hún á og bætir við 
að þessi tala sé í hærri kantinum 
miðað við nágrannalöndin. 

Óhollara mataræði og minni 
hreyfing eru helstu orsakir fyrr-
greindrar aukningar að mati 
Hrundar. „Freistingarnar eru 
fleiri, sykurneysla meiri og með 

tilkomu sjónvarps og tölva hreyfa 
börn sig mun minna en áður,“ 
segir hún.

Hafi foreldrar áhyggjur af því 
að börn þeirra séu orðin eða á 
góðri leið með að verða of þung 
segir Hrund hægt að fá úr því 
skorið á vefsíðunni. „Þar er ein-
faldlega hægt að reikna það út 
með viðmiðunum frá Alþjóða-
heilbrigðisstofnuninni,“ útskýr-
ir hún. „Þá kemur sér vel að hafa 
aðgengi að þessum upplýsingum, 
þar á meðal matar- og hreyfidag-
bók sem auðveldar foreldrum að 
skipuleggja, annaðhvort með eða 
án aðstoðar barna sinna, reglu-
lega hreyfingu þeirra og matar-
venjur. Þannig er hægt að stemma 
stigu við þessari þróun og stuðla 
að betri heilsu og bættari lífsstíl 
barnanna,“ segir hún. 
 roald@frettabladid.is

Hugað að heilsu barna 
Hrund Scheving Sigurðardóttir lýðheilsufræðingur hefur opnað vef sem hefur að geyma upplýsingar, ráð 
og fróðleik fyrir foreldra sem vilja huga að heilsu barna sinna og koma í veg fyrir að þau verði of þung.

Hrund segir mikilvægt fyrir foreldra að hafa lágmarksþekkingu á næringargildi matar. Hún tekur sem dæmi að hamborgari, 
franskar, kokkteilsósa og gos innihaldi jafn margar hitaeiningar og tvær brauðsneiðar með hollu áleggi, skyr, ávaxtadrykkur, sóda-
vatn og skál full af grænmeti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓGANÁMSKEIÐ FYRIR KARLA  er nýjung sem 

Rope Yoga-setrið í Engjateigi býður upp á. Sérstaklega er tekið 

á stirðleika, orkustyrk og úthaldi. www.ropeyogasetrid.is



 2. febrúar 2010  ÞRIÐJUDAGUR2

Björg er lífeðlisfræðingur og með 
henni í hinum nýstofnaða áhuga-
hópi um rétta klukku er fagfólk á 
geðdeild Landspítalans. En hvað er 
átt við með réttri klukku?

„Við teljum að klukkan á Íslandi 
sé of fljót og þess gæti sérstak-
lega að vetrinum. Hér var til siðs 
að seinka klukkunni á haustin 
þar til árið 1968 að „sumartím-
inn“ var látinn halda sér allt árið. 
Fyrir bragðið er fólk að vakna hér 
í niðamyrkri mánuðum saman og 
margir eiga erfitt með það, ekki 
síst skólafólkið.“ 

Björg segir nýlegar rannsóknir í 
Þýskalandi benda til að sólargang-
urinn hafi áhrif á svefntíma fólks. 
„Þrátt fyrir að sami staðartími sé  
í öllu Þýskalandi fara þeir sem búa 
vestast í landinu seinna að sofa en 
þeir sem búa austast,“ segir hún 
og upplýsir að þó að breiddar-
baugarnir auki á andstæður birtu 
og myrkurs hér á norðurslóðum 
þá séu það lengdarbaugarnir sem 
mestu máli skipti. „Við Íslending-
ar erum með klukkuna stillta eins 
og við séum við 0 gráðu lengdar-
bauginn en erum í raun milli 13. og 
22. gráðu vestur. Sólin er í hádeg-
isstað klukkan tólf í Bretlandi en 
hér á höfuðborgarsvæðinu ekki 
fyrr en hálf tvö. Þetta þýðir að ef 
við förum á fætur klukkan sjö að 
morgni þá erum við í raun að rífa 
okkur upp klukkan hálf sex, sam-
kvæmt réttri klukku.“

Björg telur sennilegt að of lít-
inn svefn margra barna og ung-
menna megi rekja til þessa mis-
ræmis. „Unglingnum veitist erfitt 
að fara snemma að sofa á kvöld-
in og vakna snemma því líkaminn 
tekur mið af öðrum skilaboðum en 
klukkunni á veggnum. Þetta skap-
ar stöðuga togstreitu. Hann hefur 
ekkert svigrúm að morgni og verð-
ur að mæta í skólann. Því er það 
svo að fjöldi ungmenna fær ónógan 

svefn. Mér er líka illskiljanlegt af 
hverju er ekki hægt að byrja skóla-
daginn klukkan níu nú þegar skól-
arnir eru orðnir einsetnir. Skólinn 
er oft búinn klukkan tvö til hálf 
þrjú, af hverju er ekki hægt að 
hafa hann til þrjú, hálf fjögur?“

Þegar Björgu er bent á að við 
höfum birtuna lengur fram eftir 
dögum þegar klukkan sé fljót segir 

hún ákveðin: „Já, en morgunbirtan 
er margfalt dýrmætari til að halda 
reglulegum svefn ryþma. Það er 
svo mikilvægt að fara út í birtuna 
á morgnana og nýta hana þegar 
hún er mest. Því eru alls konar 
rök sem mæla með því að hugleiða 
þessar breytingar á klukkunni hér 
og miða hana við gang sólarinnar.“ 
 gun@frettabladid.is

Ættum að miða klukk-
una við gang sólarinnar
Stafar morgunleti af því að vísarnir á klukkunni eru ekki í samræmi við sólarganginn? Áhugahópur um 
„rétta klukku“ hefur verið stofnaður. Björg Þorleifsdóttir, lektor við HÍ, er í honum.

„Unglingnum veitist erfitt að fara snemma að sofa á kvöldin og vakna snemma því 
líkaminn tekur mið af öðrum skilaboðum en klukkunni á veggnum. Þetta skapar 
stöðuga togstreitu,“ segir Björg. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

TANNVERNDARVIKAN  stendur nú yfir. Að þessu sinni er kastljósinu beint að 

tannheilsu barna en sýnt hefur verið fram á að tannheilsa barna á Íslandi er verri en 

hjá hinum Norðurlandaþjóðunum. www.lydheilsustod.is

Hundrað og tíu heilbrigðir full-
orðnir einstaklingar tóku þátt í 
rannsókninni sem birt var í tíma-
ritinu Sleep. Þeir gengu í gegn-
um nokkrar mismunandi svefn-
rútínur við mismunandi aðstæð-
ur.  Fyrstu nóttina kom í ljós 
nokkur munur á svefntíma. Fólk 
á aldrinum 20 til 30 ára svaf í 
um það bil 7,2 tíma, þeir sem 
voru 40 til 55 ára sváfu í 6,8 
tíma að meðaltali og fólk á aldr-
inum 66 til 83 ára svaf í um 6,5 
tíma. Tíminn sem elsti hópurinn 
dvaldi í djúpum svefni var einn-
ig minni en hjá yngra fólki. Rann-
sakendurnir mældu syfju fólks-
ins yfir daginn með því að láta 
það leggja sig. Að meðaltali tók 
það yngsta hópinn um 8,7 mín-
útur að sofna, miðhópinn 11,7 en 
elsta hópinn tók það 14,2 mínút-
ur að sofna yfir miðjan daginn. 

Eldri sofa minna
EFTIR ÞVÍ SEM FÓLK ELDIST ÞARF 
ÞAÐ MINNI SVEFN. ÞETTA KEMUR 
FRAM Í NÝRRI BRESKRI RANN-
SÓKN.

3. feb Skemmtileg og auðveld leið að 
heilbrigðum lífsstíl
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi  og Trausti 
Eysteinsson lífsstílsráðgjafi 
6. feb Hláturjóga
Hlíf Kristjánsdóttir nuddari 
8. feb Hvað er málið með aukakílóin?
Matti Oswald heilsufræðingur 
15. feb Hristum og Hrærum
Auður I Konráðsdóttir heilsukokkur
17. feb Ævintýralíf 
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi 
24. feb Matreiðslunámskeið
Auður I Konráðsdóttir heilsukokkurwww.madurlifandi.is

Fyrirlestrar hjá Maður Lifandi í febrúar

S k e i f u n n i  3 j  ·  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  ·  w w w . h e i l s u d r e k i n n . i s

• opnar orkuflæði
• slökun
• losar um spennu og kvíða
• dregur úr verkjum
• styrkir líkamann
• o.fl.

Ta i  c h i     f y r i r  
l í k a m a
    o g  s á l

Hópa- og einkatímar
fyrir byrjendur og lengra komna
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Silfurhringur með zirkonium stein og 14 kt. gulli.  Finnur smíðar mest úr silfri 

og gulli ásamt því að smíða mikið fyrir fólk upp úr gömlu gulli sem það kemur 

með til hans.  Hann notar í skartgripina zirkonium steina, auk náttúrusteina og 

eðalsteina

Finnur G. Þórðarson - Gullsmiður
Stillholti 16-18, 300 Akranes

www.finnur.is

Handsmíðaðir gullhringir með náttúrusteinum

CARAT Haukur gullsmiður ehf
Hagasmára 1 201 Kópavogur
S. 577 7740
carat@carat.is
www.carat.is

Módelsmíðaður  silfur og 14 kt gull.  

Ametyst steinn.  42.000 kr .

Gullkúnst Helgu 
s. 561 6660

www.gullkunst.is
gullkunst@gullkunst.is

Módelsmíðaður silfur og 14 kt gull.

Dravit steinn.   44.700 kr. 

Gullkúnst Helgu
s. 561 6660
www.gullkunst.is
gullkunst@gullkunst.is

Tungsten trúlofunarhringar með 3p demanti.  34.900 kr. 

Erna 
Skipholti 3

S. 552 0775
www.erna.is  

Silfurhringur, basalt steinn.  Slípaður 

af náttúrunnar hendi og sjóbarinn.

Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður 
diditorfa@simnet.is

4643460 & 8626060
www.diditorfa.com

Silfurhringur með zirkon steini og 

sveiflu.

Dýrfinna Torfadóttir 
gullsmiður
diditorfa@simnet.is
4643460 & 8626060
www.diditorfa.com

Hringurinn er úr skartgripalínunni Dögg frá 

Aurum, það er Guðbjörg Ingvarsdóttir sem 

hannar og smíðar. Í þessari hönnun mæt-

ast hvöss form sem brotna óvænt upp 

og fléttast aftur saman líkt og þéttvax-

in breiða af fíngerðum en sterkum 

blómum sem hrista af sér vorhretið.

Aurum
Bankastræti 4 101 Reykjavík

www.aurum.is 
S. 5512770

Í GIFTINGARATHÖFN  er misjafnt hver geymir hringana. Stundum 

er það svaramaður brúðgumans, stundum sérstakir hringaberar en sumir 

prestar hafa þann sið, ef engir hringaberar eru, að láta hringana 

liggja á opinni Biblíunni þar til þeir eru settir upp.

Hjónaband þokkagyðjunnar Marilyn Monroe og hafnaboltahetjunnar banda-
rísku Joe DiMaggio er sjálfsagt eitt það frægasta í heimssögunni. 
Sagan segir að Marilyn hafi lítinn áhuga haft á að hitta DiMaggio sem hún 
taldi að hlyti að vera leiðindaíþróttakappi. Sjálfur hafði hann heillast af leik-
konunni og vildi kynnast henni. 
Það fór þó svo að þau hittust og Marilyn heillaðist af Joe og úr varð funheitt 
ástarsamband. Hringinn á myndinni gaf DiMaggio ástkonu sinni stuttu áður 
en þau trúlofuðust en hringinn átti móðir DiMaggio upphaflega.
Þau gengu í hjónaband 14. janúar 1954 og héldu í brúðkaupsferð til Japans. 
Meðan á henni stóð bauðst Marilyn að halda til Kóreu til að skemmta banda-
rískum hermönnum.
Hjónabandið byrjaði að liðast í sundur upp frá því. Marilyn Monroe sótti um 
skilnað 274 dögum eftir brúðkaupið. Þau héldu þó áfram að vera vinir. Mar-
ilyn lést af neyslu of stórs lyfjaskammts árið 1961 og sá DiMaggio um útför-
ina. Næstu tuttugu árin lét hann senda rauðar rósir á leiði hennar þrisvar í 
viku. Ólíkt öðrum vinum Marilyn talaði DiMaggio aldrei opinberlega um sam-
band þeirra.

Fingurgull Marilyn Monroe
HAFNABOLTAHETJAN JOE DIMAGGIO GAF MARILYN MONROE HRING SEM MÓÐIR 
HANS ÁTTI.

Hringurinn sem DiMaggio gaf Marilyn 
og var í eigu móður kappans. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Fergie og 
leikarinn Josh Duhamel 
hafa verið saman 
frá árinu 2004 en 
gengu í það heilaga 

í janúar á síðasta ári. 
Trúlofunarhringur hennar 

þykir smár í sniðum á 
Hollywoodmælikvarða, er 
einfaldur en fallegur.

Keppnin um stærsta og fallegasta trúlofunarhringinn er líklega á fáum stöðum algengari en í Hollywood. Ekki 
að furða þar sem slúðurpressan leggur áherslu á að þefa uppi hringana um leið og þeir hafa verið settir upp.

Hér eru nokkur dæmi um trúlofunarhringi sem náðst hafa myndir af að undanförnu.  - sg

Leikkonan 
Mena Suvari 

er trúlofuð 
ítalsk-kanadísk-
um tónleika-
haldara, Simone 
Sestito. Sestito 
mun sjálfur hafa 
hannað hringinn 

sem er 8,6 karöt. 

Eva Longoria 
giftist bandaríska 
fótboltakappaum 
Tony Parker árið 2007. 
Trúlofunarhringur Evu er 
úr hvítagulli með stórum 
fallega skornum demanti. 
Hringinn hannaði hinn 
franski Jean Dousset.

Hringar stjarnanna
Stórir demantar, skíragull, platínum og hvítagull eru meðal þess sem skreytir trúlofunarhringa þeirra 
ríku og frægu. Þar er það útlitið en ekki innihaldið sem virðist skipta mestu máli.



Stofnfundur samtaka um heilsuferðaþjónustu á 
Íslandi var haldinn í lok síðasta mánaðar. Katrín Júlí-
usdóttir, iðnaðar- og ferðamálaráðherra, sótti fund-
inn og segir veruleg tækifæri felast í þessari tegund 
ferðaþjónustu.

Heilsuferðaþjónusta er sproti innan ferðaþjónust-
unnar sem hefur vaxið í samræmi við aukinn áhuga 
almennings á heilsu og vellíðan. Umtalsverð undir-
búningsvinna hefur verið unnin í iðnaðarráðuneytinu 
í tengslum við þetta mál og verður um fjórum millj-
ónum króna varið í verkefnið.

„Iðnaðarráðuneytið vinnur þetta verkefni í sam-
starfi við ferðamálastofu og við höfum sett okkur 
háleit markmið um að fjölga þeim ferðamönnum 
sem sækja landið heim. Vandamálið sem við stönd-
um frammi fyrir núna er hvernig við förum að því 
að fjölga ferðamönnum utan hins hefðbundna ferða-
mannatíma og við veðjum á heilsuferðaþjónustu,“ 
útskýrir Katrín. Hún segir ótal tækifæri hér á landi 
til sóknar í þessari tegund af ferðaþjónustu og bendir 
meðal annars á að sundlaugar og náttúrulegar laugar, 
hreinar matarafurðir, ósnortna náttúru og hreint loft 
megi nýta í heilsuferðaþjónustu.

Katrín bendir á að ferðamönnum sem kaupa heilsu-
tengda ferðaþjónustu fjölgi árlega um átján prósent 
og þó hingað kæmi ekki nema brot af þeim fjölda væri 
það mikil búbót.

„Stefnan er að búa til klasa samstarfsfyrirtækja 
sem munu vinna að heilsuferðaþjónustu og vonandi 
verðum við komin með fullmótaða vöru í hendurnar 
fyrir næsta haust. Sjálf tel ég að þetta sé framtíðin 
hvað ferðaþjónustu varðar og ég finn fyrir miklum 
áhuga á meðal íslenskra ferðaþjónustuaðila að sækja 
inn á þennan markað.“ 

Katrín segir að samtökin muni einnig skoða þann 
möguleika hvort hægt sé að skapa markað fyrir lækn-
ingaferðaþjónustu. „Annar möguleiki er að fara af 
stað með læknistengda ferðaþjónustu hér á landi, en 
það er eitthvað sem við getum ekki hent okkur út í 
alveg strax,“ segir Katrín að lokum. 

sara@frettabladid.is

Mikil tækifæri innan 
heilsuferðaþjónustu 
Katrín Júlíusdóttir, iðnaðar- og ferðamálaráðherra, sótti stofnfund samtaka um heilsuferðaþjónustu á 
Íslandi. Hún segir ótal tækifæri vera hér á landi til sóknar í þessari tegund ferðaþjónustu. 

Katrín Júlíusdóttir segir mikilvægt að fjölga þeim ferðamönnum 
sem sækja landið heim.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flügger-litir hafa skapað 
sér sterka stöðu á Íslandi 
og styrktist hún enn frek-
ar á dögunum þegar fyr-
irtækið gekk til samstarfs 
við Hempel-málningarfyr-
irtækið. „Hempel hefur 
sérhæft sig í skipa- og iðn-
aðarmálningu en Flügger-
litir hafa í gegnum tíðina 
lagt megináherslu á húsa- 
og híbýlamálningu. Eftir 
breytinguna erum við 
orðnir þéttir á öllum svið-
um,“ segir Vigfús Gunnar 
Gíslason, framkvæmda-
stjóri Flügger.

Flügger og Hempel, sem 
bæði eru með starfsemi 
víða um heim og byggja á 
aldargömlum grunni, voru 
aldrei í beinni  samkeppni 
enda með ólíkar áhersl-
ur. „Nú erum við komnir 
með breiðara úrval undir 
einn hatt og bindum mikl-
ar vonir við það enda hefur 
Hempel verið þekktasta 
merkið á sviði skipa- og 
iðnaðarmálningar á Íslandi 
um áratugaskeið og er með 
sterka markaðsstöðu.“  

Hempel var í samstarfi 
við íslenska málningar-
fyrirtækið Slippfélagið 
en sleit því í lok árs 2009. 
„Þá lágu fyrir upplýsing-
ar um að Slippfélagið ætti 
í fjárhagserfiðleikum og 
tóku forsvarsmenn Hemp-
el ákvörðun um að leita til 
Flügger enda fyrirtækið 
með sterka stöðu á Íslandi. 
Þetta eru tvö dönsk fyrir-
tæki sem gera með sér 
viðskiptasamning en bæði 
hafa verið með viðskipti á 
Íslandi. Við erum gamla 
Harpa Sjöfn sem Flügger 
keypti þegar fyrirtækið fór 

að hasla sér völl hér á landi 
og erum með net verslana 
bæði á höfuðborgarsvæð-
inu og úti um landsbyggð-

ina en höfuðstöðvarnar eru 
að Stórhöfða 44 í Reykjavík 
og þar eru aðsetur söludeild-
ar Hempel,“ segir Vigfús. 

Hann segir að samkomu-
lag hafi orðið um að ráða 
hluta af starfsmönnum sölu-
deildar Hempel, eða sölu-

stjórana Þorstein Hauks-
son og Hörð Backman, sem 
höfðu umsjón með Hemp-
el, til Flügger til að tryggja 

áframhaldandi gæðaþjón-
ustu. „Þannig höldum við 
tengslum við viðskiptavini 
og viðhöldum þekkingu.“ 

Hempel í nýjar hendur
Hempel málningarfyrirtækið, sem sérhæfir sig í skipa- og iðnaðarmálningu, hefur nú gengið til samstarfs við Flügger-liti og hefur staða Flügger því styrkst til muna.

Vigfús Gunnar Gíslason, framkvæmdastjóri Flügger, segir samstarfið við Hempel tryggja breiðara úrval. Hér er hann ásamt sölustjóranum Þorsteini Haukssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kynning

STÓRT VETNISVERKEFNI  fer af stað bráðlega. 

Af þeim sökum afhenti iðnaðarráðherra á dögunum 

tíu Ford Focus FCV vetnisrafbíla til ýmissa notenda sem 

munu taka þátt í verkefninu. www.iðnadarraduneyti.is

MiðvikudagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447



heilsa
Burlesque í Reykjavík

Josy Zareen kennir burlesque-dans sem er 
blanda af djassballett, can can og steppdansi.

 BLS. 7
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Útsölustaðir: Heilsuhúsið, Maður Lifandi, Yggdrasill, Fjarðakaup, 

Lífsins lind í Hagkaup, Hagkaup Smáralind, Lyfja, Lyfjaval, Krónan, 

Blómaval og Árbæjarapótek.

Vegna einstakra gæða nýtur SOLARAY 
sívaxandi virðingar og trausts um allan heim

SOLARAY HREIN NÁTTÚRULEG GÆÐI  
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„Með þessu erum við að hvetja 
almenning til að huga betur að 
sinni daglegu hreyfingu og auka 
hana eins og hægt er, bæði í leik 
og starfi,“ segir Kristín Lilja Frið-
riksdóttir, hjá Íþrótta- og Ólymp-
íusambandi Íslands, sem ætlar að 
hefja átaks- og hvatningarverkefn-
ið Lífshlaupið næstkomandi mið-
vikudag.

Lífshlaupið fer nú af stað í þriðja 
sinn og er fyrirkomulag átaksins 
með sama sniði og síðustu tvö ár. 
Þannig geta þeir sem eru fimmt-
án ára og yngri tekið þátt í hvatn-
ingarleik grunnskólanna en sextán 
ára og eldri í vinnustaðakeppni. 
Leikreglur eru einfaldar að sögn 
Kristínar.

„Sá skóli eða vinnustaður sem 
skráir á sig hreyfingu flesta daga á 
tímabilinu 3. til 23. febrúar vinnur 
keppni. Lágmarkshreyfing hvers 
nemanda er klukkutími á dag en 
hálftími á hvern starfsmann í sam-
ræmi við ráðleggingar Lýðheilsu-
stöðvar um hreyfingu. Ég vil þó 
benda á að í vinnustaðakeppninni 
deilist heildarhreyfing niður á alla 
starfsmenn viðkomandi fyrirtæk-

is en ekki aðeins þá skráðu og því 
um að gera að fá flesta til að vera 
með.“ Hún bætir við að þátttak-
endur eigi jafnframt möguleika 
á að vinna til viðurkenninga í ein-
staklingskeppni sem stendur yfir 
allt árið um kring. Að sögn Krist-
ínar fjölgaði þátttakendum á síð-
asta ári um 1.588, eða úr 7.700 í 

9.288 manns. Hún reiknar með 
enn betri þátttöku í ár. „Til að svo 
verði höfum við meðal annars ein-
faldað skráningarkerfi skólanna 
þannig að aðeins einn starfsmað-
ur frá hverjum skóla þarf að skrá 
hann. Eftir það geta kennarar við-
komandi skóla skráð sína bekki.“

Sjá www.lifshlaupid.is. - rve

Höfðar til allra landsmanna

Kristín ásamt vinnufélugunum hjá ÍSÍ sem hafa þegar skráð sig til leiks. Frá vinstri: 
Örvar Ólafsson, Kristín, Hannes S. Jónsson, Andri Stefánsson, Þórarinn Alvar Þórar-
insson og Hafsteinn Pálsson formaður almenningsíþróttasviðs ÍSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það geta allir spilað badmin-
ton og það sem meira er, það 
geta allir keppt í badminton. 
Íþróttin, sem á rætur sínar að 
rekja til Indlands, nýtur nú 
mikilla vinsælda á Íslandi.

„Badmintoníþróttin hefur aldrei 
notið meiri vinsælda en nú í vetur,“ 
segir Jóhann Kjartansson, yfir-
þjálfari hjá Tennis- og badminton-
sambandi Íslands. „Við renndum 
alveg blint í sjóinn vegna ástands-
ins í þjóðfélaginu og áttum ekki 
von á þessari miklu aðsókn en 
erum vitaskuld afar ánægð með 
hana.“ 

Íþróttin er komin frá Indlandi og 
barst til Evrópu með enskum liðs-
foringjum sem þar voru í hernaði. 
Fyrsti leikurinn fór fram á Eng-

landi árið 1873 en þegar hertoginn 
af Beaufort fékk áhuga á þessum 
leik var hann kynntur á herragarði 
hans í Gloucesterskíri, Badminton 
House, og þaðan er nafn íþróttar-
innar komið.  

„Það skemmtilega við badmin-
tonið er að það geta nær allir spil-
að íþróttina en iðkendur hér eru 
frá fimm ára aldri og upp í nír-
ætt. Hér eru einnig vinnuhópar 
og saumaklúbbar sem sumir hafa 
spilað saman í allt að 30-40 ár og 
það sem sumir hafa einmitt mest 
gaman af er að keppa innbyrðis. 
Fólk er vitaskuld fyrst og fremst 
að spila sér til ánægju og heilsu-
bótar. Mörgum finnst ekki verra að 
keppa og sumir halda strangt bók-
hald og taka því vel á,“ segir Jó-
hann og brosir. 

Að sögn Jóhanns er algeng-

ast að almenningur festi sér völl í 
húsi TBR í Gnoðarvogi einu sinni 
í viku eða oftar en einnig er hægt 
að panta staka tíma með mest viku 
fyrirvara. „Æfingatímar fyrir börn 
og unglinga eru frá klukkan 14.20 
til 16.50 flesta dag vikunnar.“

Flestir æfa tvisvar í viku í 50 
mínútur í senn, fyrst yngstu börn-
in og þau eldri seinni partinn. Þá 
er boðið upp á sex vikna námskeið 
á mánudagskvöldum klukkan 21.50 
þar sem farið er í undirstöðuatriði 
íþróttarinnar. Fólk hefur að því 
loknu náð ágætis færni til þess að 
spila að sögn Jóhanns.

Næsta námskeið hefst í byrjun 
mars. Nánari upplýsingar sem og 
upplýsingar um fleiri námskeið 
má finna á heimasíðu Tennis- og 
badmintonsambands Reykjavíkur, 
www.tbr.is - uhj

Sumir halda strangt 
bókhald í badminton

„Badmintoníþróttin hefur aldrei notið meiri vinsælda en nú í vetur,“ segir Jóhann Kjartansson, hjá Tennis- og  badmintonfélagi 
Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ný rannsókn sýnir fram á að börn 
eru líklegri til að fara til tann-
læknis ef foreldrarnir fara sjálf-
ir reglulega.

Í rannsókninni tóku þátt 6.100 
manns sem svöruðu spurninga-
lista. Helstu niðurstöður voru 
þær að 86 prósent barna foreldra, 
sem höfðu farið til tannlæknis á 
árinu fyrir könnunina, höfðu einn-
ig farið til tannlæknis. Aðeins 64 
prósent barna foreldra, sem ekki 
höfðu farið til tannlæknis á síð-
ustu tólf mánuðum, höfðu sjálf 
farið.  

Einnig benti rannsóknin til 
þess að foreldrar sem frestuðu 
tannlæknaferðum vegna kostn-
aðar áttu börn sem gerðu slíkt 
hið sama. 

Rannsóknin var gerð af vís-
indamönnum við sjúkrahúsið í 

Massachusetts í Bandaríkjunum 
og birtist grein um hana í tíma-
ritinu Pediatrics. - sg

Börn læra af foreldrum

Börnin læra það sem fyrir þeim er haft.

Brjóstaminnkunaraðgerðum á 
körlum í Bretlandi fjölgaði um 
áttatíu prósent frá árinu 2008 til 
2009 eða úr 323 aðgerðum í 581, 
en það var mesta aukningin á sviði 
lýtalækninga þar í landi í fyrra. 
Lýtalækningum almennt fór þó 
einnig fjölgandi og virðast Bret-
ar ekki setja kreppuna fyrir sig 
þegar kemur að útlitinu. 

Aðgerðirnar eru í níu af hverj-
um tíu tilvikum framkvæmd-
ar á konum og er brjóstastækk-
un langvinsælust. Mesta aukning-
in er þó hjá körlum og eru nef- og 
augnpokaaðgerðir efstar á lista. 
Brjóstaminnkunaraðgerðunum 
fjölgar þó mest eins og fyrr segir 
og vill lýtalæknirinn Rajiv Grov-
er meina að karlmannstímaritum 
sé um að kenna. „Margir karlmenn 
upplifa pressu frá karlmannstíma-
ritum sem sýna stælta kroppa, en 

slík blöð voru mörg hver ekki á 
markaði fyrir nokkrum árum. 
Brjóstaminnkun á körlum er ekki 
ný af nálinni en með tilkomu kar-
latímaritanna fóru menn að átta 
sig á því að þessi möguleiki væri 
fyrir hendi.“ - ve

Brjóstaminnkunum 
fjölgar um 80 prósent

Bretar setja kreppuna ekki fyrir sig 
þegar kemur að útlitinu.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hádegishópur
Vilt þú keyrslu og aðhald?

Nýtt námskeið að 
hefjast þriðju- og 
fi mmtudaga 
kl. 12.05–12.50

6 vikur 

Byrjar 9. febrúar

Verð kr. 14.900

Þjálfari er 
Anna Borg, 
sjúkra- og 
einkaþjálfari

Skráning í síma 
560 1010 eða á 
heilsuborg@heilsuborg.is
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Hver man ekki eftir gömlu, 
góðu húllahopp-hringjun-
um? Nú eru komnir stærri og 
sterkari hringir sem þjálfarar í 
Grand Spa nota í stöðvaþjálf-
un til þess að minnka maga-
ummálið.

„Við fengum einn húlla hopp-hring 
í haust sem við notum í stöðvaþjálf-
un og hann hefur notið mikilla vin-
sælda,“ segir Bryndís Ottósdótt-
ir, þjálfari hjá Grand Spa. „Þessi 
hringur er þó ekkert líkur hinum 
gömlu góðu sem flestir muna eftir. 
Líkamsræktarhringirnir eru flest-
ir þyngri og eins er innra byrðið 
aðeins hrufótt þó að það sé mjúkt. 
Sá hringur sem við erum með er 
1,7 kíló en það má fá bæði léttari 
og þyngri hringi.“

En hvernig gengur fólki að 
húlla? „Það er nú allur gangur á 

því,“ segir Bryndís og brosir. „Al-
mennt gengur fólki vel að húlla 
og karlmönnum ekkert síður vel 
en konunum. Raunar er auðveld-
ara að húlla þessum hring vegna 
þyngdarinnar en hinum gömlu, en 

fólk þarf að sveifla sér svolítið í 
mjöðmunum. Margir eru stífir í 
líkamanum og fólk er misfljótt að 
komast upp á lagið með að húlla 
en flestum tekst það að lokum. 
Æfingin skapar meistarann.“ 

Bryndís segir það verða að 
leik að húlla þegar maður 

hefur náð tækninni en það 
sé samt ekki eins auðvelt 

og það líti út fyrir að 
vera, einkum ef hring-

urinn er 1,7 kíló. „Æf-
ingin reynir á mittis- og 

magavöðva en þetta styrkir um 
leið vöðvahópa í neðri hluta lík-
amans. Fólk bæði hitnar og svitn-
ar. Þá verður að byrja rólega með 
þessa hringi því annars getur fólk 
fengið marbletti. Mér finnst þetta 
fyrst og fremst skemmtilegt og að 
það geri gott fyrir magavöðvana 
er bara plús. Æfingin vekur alltaf 
kátínu og gleði og er áskorun.“ - uhj

Að húlla er áskorun
Bryndís Óttarsdóttir sveiflar húllahringnum um sig miðja. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hægt er að fá allar nánari upplýsingar 
um húllahopp-hringina á hullahringir.is.

Ljósið á Langholtsvegi 43 fer nú 
aftur af stað með styrkjandi nám-
skeið fyrir börn og ungmenni sem 
eiga foreldri, systkini, ömmu, afa 
eða annan aðstandanda sem hefur 
greinst með krabbamein. Nám-
skeiðið stuðlar að jákvæðri upp-
byggingu og er mikið unnið með 
lífsgleðina í gegnum skemmtileg 
verkefni. Aðstandandi fylgir barn-
inu í fyrsta tímann og þann síðasta 
sem endar með pitsuveislu.

Leiðbeinendur á námskeiðinu 
hafa margra ára starfsreynslu í að 
vinna með börnum. Þeir eru: Ósk 
Sigurðardóttir iðjuþjálfi, sem er 
með sérmenntun í ævintýrameð-
ferð, og Elísabet Lorange listmeð-
ferðarfræðingur. Þær leggja ýmis 
samskiptaverkefni fyrir krakkana 
til að efla traustið og reyna að gera 
allt að ævintýri.

Námskeiðið verður á fimmtu-
dögum klukkan 16.30 til 18 í tíu 

vikur og hefst þegar næg þátt-
taka er fyrir hendi. Námskeiðið er 

ókeypis og er skráning í síma 561-
3770 eða á ljosid@ljosid.org.  - gun

Ævintýraleg upplifun

Elísabet og Ósk leggja ýmis samskiptaverkefni fyrir börnin til að efla traust og auka 
jákvæðni.

„David er stórt nafn í þessum 
geira og því mikill heiður að fá 
hann hingað,“ segir Lilja Oddsdótt-
ir, skólastjóri Heilsumeistaraskól-
ans, um komu bandaríska prests-
ins og kjarnolíufræðingsins Dav-
ids Stewart til landsins um miðjan 
marsmánuð.

Stewart fer fyrir samtökum 
kjarnolíufræðinga í Bandaríkj-
unum og er virtur fyrir störf sín 
á því sviði. Hann kemur hingað í 
boði Heilsumeistaraskólans í þeim 
tilgangi að flytja opinn fyrirlest-
ur um notkun kjarnolía. „Umfjöll-
unarefnið er áhrifin sem olíurnar 
hafa á samspil líkama og hugar,“ 
útskýrir Lilja og bætir við að Stew-
art muni einnig halda lokað nám-
skeið um kjarnaolíur og notkun 
þeirra í Heilsumeistaraskólanum.  

Lilja segir að með komunni sé 
Stewart að uppfylla langþráðan 
draum. „Hann er eðlis- og jarð-
eðlisfræðingur að mennt og 
hefur því um langt skeið lang-

að að heimsækja Ísland út frá því 
sjónarmiði.“

Stewart flytur fyrirlestur sinn 
undir yfirskriftinni Quantum 
Physics, Essential Oils & the Mind-
Body Connection á Grand Hóteli 
15. mars klukkan 20. Fyrirlestur-
inn er öllum opinn, en nánari upp-
lýsingar um hann og aðgangseyr-
inn verða birtar síðar á vefsíðunni 

www.heilsumeistara-
skolinn.is. - 

 rve

Predikar um áhrif 
kjarnolía á líkamann

Lilja segir Stewart hafa gefið út ýmsar 
vinsælar bækur um kjarnolíur, meðal 
annars bókina The Healing Oils of the 

Bible.

● BLÓMKÁL MILLI MÁLA  Blómkál er gott að nota í súpur og ofn-
rétti og sem bita milli mála. Blómkál getur geymst lengi við réttar að-
stæður eða við 0-2 gráðu hita. Það má ekki geyma nálægt öðru græn-
meti og ekki við sterkt ljós. Borða má alla hluta blómkálsins og 

nota það ósoðið, soðið eða bakað í mat. Þegar blóm-
kál er soðið á að láta vatnið sjóða í 10 til 12 mín-

útur áður en kálið er sett út í en suðutíminn fer 
svo eftir smekk. Ef frysta á blómkál skal snögg-
sjóða það fyrir frystingu. Þá geymist það lengi 

og er hentugt að grípa til en blómkálið þarf 
ekki að þíða fyrir matreiðslu heldur má 

skella því beint út í sjóðandi vatn. Fróð-
leik um geymslu og meðferð græn-

metis má finna á vef íslenskra 
garðyrkjubænda, www.islenskt.is.



Veitingahúsið Perlan
Sími 562 0200 - Fax 562 0207

Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is

Allt í steik
verð frá 4.990 kr.

Perlan
Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn. 
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

9. janúar – 28. febrúar 

 Góð tækifærisgjöf!

4ra rétta seðill
HUMAR OG SALTFISKKRÓKETTUR

með tómatsultu, blönduðu salati og humarmajonesi

RJÓMALÖGUÐ SJÁVARRÉTTASÚPA
með steiktum tígrisrækjum, rjómatoppi og karrýolíu

FISKUR DAGSINS
ferskasti hverju sinni, útfærður af 

matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)

PÖNNUSTEIKTUR FASANI
með polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)

PRIME RIBS
með kartöfluturni, Bearnaisesósu 
og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)

NAUTALUND
með grænmetismósaík 

og blönduðum skógarsveppum (7.590 kr.)

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passionís

1

2

3

4

VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

Tilvalið fyrirárshátíðina!
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Kemur út fimmtudaginn
4. febrúar

Sérblaðið
Hillur, skápar
og skipulag

Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:

Benedikt 
• benediktj@365.is 
• sími 512 5411

Bjarni Þór 
• bjarni thor@365.is 
• sími 512 5471

Hlynur Þór 
• hlynurs@365.is 
• sími 5125439

Vetraríþróttahátíð ÍSÍ á Akureyri hefst á laugar-
daginn næstkomandi og stendur til 21. mars.

Hátíðin verður sett við hátíðlega athöfn í Skauta-
höllinni. Þar koma fram hæfileikaríkir iðkendur í 
listhlaupi auk þess sem Ólympíufarar heiðra sam-
komuna rétt áður en þeir halda utan til Van couver 
í Kanada.

Á dagskrá VH 2010 er að finna viðburði sem 
ná yfir fjölmargar íþróttagreinar þar sem snjór 
og útivist eru í aðalhlutverki. Í Hlíðarfjalli fer 
stór hluti hátíðarinnar fram þar sem svigskíði, 
gönguskíði, telemarkskíði og snjóbretti verða í 
aðalhlutverki bæði í keppni og sem almenn af-
þreying. Einnig verður boðið upp á námskeið í 
skíðaiðkun fatlaðra.

Í Skautahöllinni verður keppt í listhlaupi, 
íshokkíi, krullu og endurvakin verður bæjar-
keppnin í íshokkíi þar sem erkifjendurnir Ak-
ureyri og Reykjavík takast á.

Árleg vetrarsportsýning Félags vélsleða-
manna í Eyjafirði verður haldin aðra helgina 
í febrúar og um sömu helgi verður snjó-cross 
og ís-cross. Einnig verður blásið til keppni í samhliða 

spyrnu á vélsleðum við Skautahöllina.
Íþróttafélög á svæðinu láta ekki sitt eftir 

liggja. Hestamannafélagið Léttir stendur 
fyrir Stjörnutölti, Bílaklúbbur Akureyrar 
sýnir ísakstur og skátar verða með vetrar-
þrautir.

Nánari upplýsingar um dagskrá VH 2010 
er að vinna á vefsíðunni www.vmi.is - sg

Um átján prósent barnshaf-
andi kvenna á Íslandi fara í 
þvívíddarsónar hjá fyrirtæk-
inu 9 mánuðum í Kópavogi. 
Guðlaug María Sigurðardóttir 
ljósmóðir segir ýmsar ástæður 
fyrir áhuga verðandi foreldra.

„Tæknin sem notuð er í þrívíddar-
sónar er sú sama og notuð er til að 
finna fiskitorfur. Í tvívíddartækni 
fara allar hljóðbylgjur á sama stað-
inn en í þrívíddartækni er notað-
ur sami styrkur en munurinn er 
sá að bylgjurnar dreifast á stærra 
svæði. Þess vegna fáum við sjón-
vænni myndir,“ útskýrir Guðlaug 
María Sigurðardóttir, ljósmóðir og 
framkvæmdastjóri 9 mánaða, sem 
hefur boðið upp á þrívíddarsónar á 
Íslandi í fjögur ár.

Áhuginn var strax mikill hjá 
verðandi foreldrum. Í upphafi 
kreppu haustið 2008 minnkaði að-
sóknin en hefur aukist aftur. „Núna 
fáum við um 17 til 18 prósent allra 
barnshafandi kvenna til okkar,“ 
segir Guðlaug María og telur marg-
ar mismunandi ástæður liggja að 
baki áhuganum.

„Sumir eru forvitnir og vilja 

eiga myndir, aðrir líta á þetta sem 
skemmtilega eign fyrir barnið 
seinna meir. Svo koma konur sem 
eiga menn sem eru að vinna er-
lendis eða úti á sjó, og einnig fólk 
sem á ættingja erlendis,“ telur hún 
upp. Hún segir einnig til í dæminu 
að fólk komi og vilji ekki sjá mynd-
irnar fyrr en barnið er fætt til að 
bera saman.

„Svo kemur fólk sem veit að eitt-
hvað er að og vill fá að sjá betur 
hvað það er,“ segir hún og bætir 
með hluttekningu við að einnig 
komi fólk sem jafnvel viti að barn-
ið muni ekki lifa og vilji fá að sjá 
það í umhverfi þar sem því líði 

vel. „Ég fékk póst um daginn frá 
konu sem missti barnið sitt á með-
göngu en hafði farið í þrívíddarsón-
ar. Hún var mjög þakklát fyrir að 
eiga mynd af barninu.“

En hvað sést á myndunum? „Það 
fer algerlega eftir fyrirsætunum. 
Sum börn taka þátt í þessu af lífi 
og sál, brosa, ulla og sjúga nafla-
strenginn meðan önnur eru annað 
að spekúlera,“ segir hún og brosir. 
Sjónum er fyrst og fremst beint að 
andliti barnsins en einnig er reynt 
að ná myndum af fótum og höndum. 
„Við getum séð kynið en getum líka 
sleppt því ef fólk vill ekki vita.“ 

Guðlaug María segir best að taka 
myndirnar frá 22. til 36. viku. „Upp 
úr 24. viku verða þau hins vegar yf-
irleitt sætari, þau eru svo grönn og 
holdlítil fyrir þann tíma.“

Tími í þrívíddarsónar kostar 
13.900 krónur. Guðlaug María seg-
ist halda að skoðun hjá 9 mánuðum 
sé sú ódýrasta í Evrópu. Hún segir 
algengt að íslenskir námsmenn er-
lendis komi til hennar í fríum þar 
sem verðið sé svo hagstætt og þá 
komi einhverjir útlendingar sem 
nýti tækifærið á ferðalagi um 
landið til að kíkja á barnið sitt.

Nánari upplýsingar á www.9m-
anudir.is. - sg

Nýtt líf í þremur víddum
„Sumir eru forvitnir og vilja eiga myndir, aðrir líta á þetta sem skemmtilega eign fyrir barnið seinna meir,“ segir Guðlaug María 
Sigurðardóttir ljósmóðir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Myndirnar úr þrívíddarsónarnum eru 
ótrúlega skýrar. MYND/ÚR EINKASAFNI

Hátíðin hefst um helgina
Snjóbretti, skíði, mótorcross og 
listhlaup á skautum er meðal þess 
sem keppt verður í á Vetraríþrótta-
hátíð ÍSÍ á Akureyri.

● SYKRUÐ ÁKVARÐANATAKA  Samkvæmt 
rannsókn sem fagtímaritið Psychological Science 
birti nýlega er sykurinn ekki alslæmur, í það minnsta 
ekki þegar kemur að ákvarðanatökum.

 Hópur fólks var látinn svara spurningalista, þar 
sem reyndi á dómgreindina og ákvarðanatöku um 
eigin framtíð.

 Helmingi spurningalistans svöruðu þátttakend-
ur á fastandi maga og hinn helminginn leystu 

þeir eftir að hafa fengið sykrað gos að drekka. 
Einn hópur fékk svo gos með gervisykri.

Samkvæmt niðurstöðum tók hópurinn 
sem fékk sykraða gosið skynsamlegustu ákvarð-

anirnar varðandi eigin framtíð, völdu til að mynda 
að bíða lengur eftir stærri peningaupphæð í stað 

þess að fá mun minni upphæð greidda strax á 
morgun. Hópurinn sem tók ákvörðun á fast-

andi maga og drakk diet-gosið var hins 
vegar óþolinmóðari, gætti ekki að lang-
tímagróða og vildi fá peningana strax. 
Rannsakendur segja niðurstöðuna vera þá 

að svöng séum við óþolinmóðari. Og að syk-
urlaus matvæli, sem eru hitaeiningasnauð, full-
nægi ekki líkamlegri þörf okkar fyrir hitaeiningar 

og hindri því heldur ekki óþolinmæði og fljótfærni.

● EITT GLAS Á DAG KEMUR HEILSUNNI 
Í LAG  Fæði sem inniheldur mikið af andoxunarefn-
um er talin góð fyrir heilsuna. Til andoxunarefna telj-
ast til að mynda C-vítamín og E-vítamín sem finn-
ast bæði í ávöxtum og grænmeti. Ný rannsókn 
hefur leitt í ljós að bláber eru hvað ríkust af and-
oxunarefnum. Mælt er með því að byrja hvern 
dag með því að drekka glas af bláberjasafa, 
en það mikla magn af andoxunarefnum 
sem hann inniheldur getur bæði styrkt 
ónæmiskerfið og komið í veg fyrir ýmsa sjúk-
dóma. 
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Ríkisstjórn Bretlands hefur sett 
sér það markmið að fækka reyk-
ingamönnum þar í landi um helm-
ing næstu tíu árin. Þeim hefur 
fækkað um þriðjung  síðastliðinn 
áratug og eru nú 21 prósent þjóð-
arinnar. Ríkisstjórnin mun meðal 
annars láta fjarlægja auglýsingar 
af sígarettupökkum, banna sígar-
ettusjálfsala og koma í veg fyrir að 
unglingar byrji að reykja með því 
að sporna við ólöglegum innflutn-
ingi á ódýrum sígarettum.

„Við erum komin svo vel á veg 
og munum komast enn lengra. Ein-
hvern tíma, í ekkert allt of fjar-
lægri framtíð, munum við horfa til 
baka og eiga erfitt með að skilja 
hvers vegna fólki datt í hug að 
reykja,“ segir heilbrigðisráðherr-
ann Andy Burnham.

-ve

Reykingafólki 
fækkar

Markmið bresku ríkisstjórnarinnar er að 
fækka reykingamönnum um helming 
næstu tíu árin. NORDICPHOTOS/GETTY

Josy Zareen danskennari 
kennir burlesque-dans í Happy 
Eyes Dance Studio í Faxafeni. 
Hún lærði dansinn í London og 
segir hann vera skemmtilega 
blöndu af djassballett, can can 
og steppdansi.

Burlesque-dans hefur bæst við 
þá flóru líkamsræktarnámskeiða 
sem í boði eru fyrir konur. Happy 
Eyes Studio í Faxafeni býður upp 
á námskeið í Pole Fitness, súlu-
dansi og nú einnig burlesque-
dansi

Josy Zareen danskennari hefur 
kennt burlesque-dans í um átta 
mánuði og segir hún námskeiðið 
mjög vinsælt. „Ég sá þetta dans-
form fyrst í Bretlandi og heill-
aðist af því. Ég fór svo og lærði 
þetta í Pineapple Studio í London, 
en þar var haldið sérstakt nám-
skeið sem var aðeins ætlað dans-
kennurum. Þessi dans er mjög 
vinsæll í Bretlandi og þar er heilt 
samfélag fólks sem hittist reglu-
lega og klæðir sig upp í þessum 
stíl og dansar,“ útskýrir Jocy.

Hún segir þá tegund af bur-
lesque sem hún kenni vera klass-
íska og ekki jafn djarfa og nútíma 
burlesque í anda Ditu Von Teese. 
„Þetta er eins og stökk aftur í tím-
ann. Við blöndum saman can can-
dansi, steppdansi, djassballett og 
sækjum innblástur til fjórða og 

fimmta áratugarins. Þetta gengur 
mikið út á það að bera sig vel og 
konurnar læra meðal annars að 
ganga í háum hælum, dansa á stól-
um og dansa með fjaðrir.“ Nám-
skeiðið er sérstaklega vinsælt hjá 

konum sem 
komnar eru 
yfir þrítugt 
og segist Josy 
oft hafa tekið 
eftir breyt-
ingum í fari 
þeirra sem 
sótt hafa nám-
skeiðið. „Ég 
hef tekið eftir 
því að sumar 
þeirra breyt-

ast eftir því sem líður á nám-
skeiðið. Þær verða mun öruggari 
með sjálfar sig og eru óhrædd-
ari við að mála sig og sýna vöxt 
sinn. Þær hafa líka mjög gaman 
af þessu og þeim finnst þetta 
skemmtilegra eftir því sem þær 
læra meira. Sumar hafa minnst 
á það að þeim líði eins og fyrir-
sætum á meðan þær dansa.“ Í lok 
námskeiðsins hafa konurnar lært 
heila dansrútínu sem þær dansa 
í fullum skrúða í síðasta tíman-
um hjá Josy.

Námskeiðið er kennt tvisv-
ar í viku og er hægt að nálgast 
frekari upplýsingar á vefsíðunni 
www.happyeyes.is.   - sm 

Burlesque-dans styrkir sjálfsmynd

Dita Von Teese baðar sig meðal annars upp úr stærðarinnar kampavínsglasi á 
danssýningu sinni. Dansinn sem Josy kennir er þó ekki eins djarfur og Dita er vön að 
dansa.

Josy Zareen 
danskennari kennir 
Burlesque-dans. 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Nýleg rannsókn bendir til að börn 
sem eru jafnvíg á báðar hendur 
séu allt að helmingi líklegri en 
önnur börn til að kljást við athygl-
isbrest með ofvirkni.

Vísindamenn við Imperial Coll-
ege í London framkvæmdu rann-
sóknina á átta þúsund börnum til 
að kanna hvort tengsl væru á milli 
fyrrgreindra þátta, en því hefur 
áður verið haldið fram að börn 
sem eru jafnvíg á báðar hendur 
glími til dæmis frekar við þætti 
eins og lesblindu.

Rannsóknin sýndi að stór hluti 
þeirra barna sem voru jafnvíg á 
báðar hendur átti við námsörðug-
leika að stríða. Meðal annars áttu 
þau erfiðara með að læra tungu-
mál og voru helmingi líklegri en 
rétthent skólasystkini þeirra til 
að kljást við athyglisbrest með of-
virkni.

Orsökina rekja vísindamenn til 
starfssemi heilans. Þeim þykir þó 
full ástæða til að benda á að ekki 
hafi nærri öll barnanna sem eru 
jafnvíg á báðar hendur glímt við 
vandamál af þessu tagi. - rve

Glíma frekar við 
athyglisbrest

Grunnskólabörn sem eru jafnvíg á báðar 
hendur eru líklegri en skólasystkini 
þeirra til að glíma við námsörðugleika.

AFP/NORDICPHOTOS

Bandaríska vefsíðan healthnews.
com birti nýlega lista yfir þau 
krydd sem talið er heilsusamleg-
ast að nota í eldamennskuna. Jafn-
framt var mælt með að fólk reyndi 
að bæta jurtakryddi í alla fæðu. 
Það hefði þá jafnvel kryddstauk 
með sér að heiman og setti krydd-
ið á skyndibitann, vegna þess að 
skyndibiti og önnur tilbúin fæða 
er yfirleitt án jurtakrydds.

Bæði kæmi kryddið í veg fyrir 
bjúgmyndun og þembu og minnk-
uðu naslþörf til muna.

Þær kryddtegundir sem telj-
ast hvað heilsusamlegastar segir 
healthnews.com vera rósmarín, 
basil, kúmen og salvíu. Af öðru 
kryddi sem komst á listann má 
nefna oreganó og túrmerík. - jma

Hollustu kryddin
Rósmarín þykir meinhollt krydd.

● STÓRMARKAÐUR FYRIR KANNABISRÆKTENDUR  Í 
fjórtán hundruð fermetra verslunarhúsnæði í Oakland í Bandaríkjunum 
hefur verslunin iGrow verið opnuð. Þar verður hægt að kaupa allt sem 
viðkemur framleiðslu á grasi eða kannabis til læknisfræðilegra nota.

Í iGrow er ekki aðeins hægt að kaupa tækin sem þarf til framleiðsl-
unnar, á borð við áburð, vökvunartæki, ljós og viftur, heldur geta 
viðskiptavinir einnig fengið leiðbeiningar um notkun, uppsetningu og 
viðhald tækjanna. Að auki er læknir á staðnum sem getur útvegað svo-
kallað kannabiskort sem þarf til að fá leyfi til að rækta kannabisplöntur.

Uppátækið virðist ekki mjög umdeilt í Oakland enda mættu nokkrir 
fulltrúar úr borgarráði á opnunina auk leiðtoga kannabisiðnaðarins í 
Oakland en borgin er orðin þekkt fyrir baráttu fyrir notkun maríjúana í 
lækningaskyni.



BÍLAR &
FARATÆKI

VW GOLF GL Árgerð 1994. Ekinn 143 
þ.km Verð kr. 340.000.

VW PASSAT BASIC LINE/SEDAN 
Árgerð 1999. Ekinn 249 þ.km Verð kr. 
490.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá og á stað-
inn.

www.hofdahollin.is

Jeep Grand Cherokee Limited V6, 
árg.1996, ek.aðeins 154þús.km, sjálf-
skiptur, leður, rafmagn, cd. Ofl, Mjög 
vel með farinn gullmoli!! Ásett verð 
650þús.kr! bíllinn er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

4X4 TILBOÐ 380 ÞÚS!!!
Land Rover Freelander 4x4 1.8 árg’99 
ek.145 þús,ny skoðaður,dráttarkrok-
ur,vantar einn hliðar spegil annars í 
fínu standi ásett verð 550 þús tilboð 
380 þús. 841 8955

Mmc Lancer 4x4 árg.’98, ek. 157 þús. 
Súper góður vinnubíll. Verð 230 þús. 
Uppl. í s. 861 9939.

Dodge Dakota V8, dökk grænn, árg. ‘00 
ek. 195þ. Verð. 480þ. eða tilboð óskast. 
Uppl. í s. 898 4202.

Ódýrir !!
Opel Astra árg. ‘96 ssk., v. 95þ. Hyundai 
Accent árg. ‘96 5d., 5g., v. 95þ. Báðir 
nýsk. Uppl. í s. 844 6609.

Huyndai Elantra 1.6 árg. ‘03 5gíra, ek. 
93þ.km. Uppl. í s. 616 2597.

M. Benz 300E ‘92 nýsk. Nýjir klossar, 
ssk. . V. 325þ. Tilboð 200þ. S. 893 
5634.

Peugot 306. 98“ til sölu. ek 114þ. Ný 
tímareim, verð 280þ. s. 866 7511

Til sölu Suzuki árg. ‘03 ek. 76þ. Mjög vel 
með farinn, verð 350þ. S. 821 2506.

 250-499 þús.

TILBOÐ 290 ÞÚS!!!
Mitsubishi Space Star GLXI ‘99 ek. 145 
þús,nýleg vetrardekk,beinskiptur,skoð-
aður og í toppstandi! eyðir litlu! ásett 
verð 380 þús TILBOÐ 290 ÞÚS!.841 
8955

SPARIGRÍS TIL SÖLU
Daihatsu Siron árg. ‘00 ek. aðeins 87þ.
km sk. ‘11. V. 300þ. S. 659 8277.

 Bílar óskast

Óska eftir húsbíl, lágþekju í skiptum 
fyrir Izusu DMAX árg. ‘07 ek. 33þ. + ten-
ingar. Uppl. í s. 848 4113 & 840 5625.

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

Óska eftir 7 manna bíl fyrir allt að 900þ. 
Uppl. í s. 822 5756.

Toyota, Micra eða Lancer 
óskast

Árg. 1994-2001 fyrir 50-200 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 694-
2545

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

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Sendibílar

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

útsala á vespum 
í stuttan tíma!

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Bátar

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

Rýmum fyrir nýjum 
vörum! 

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

 Bílaþjónusta

- Bílamálun -
Tökum að okkur réttingar, sprautun 
og aðrar viðgerðir. Vagnhöfða 7 - S. 
867 4353.

 Hjólbarðar

4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum 
á 20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla 
felgum á 20þ. 4 stk 13“ á Golf felgum 
á 20þ. 4 stk. 175/70 13“ á 12þ. 4 stk. 
14“ Imprezu felgur á 20þ. Uppl. í s. 
896 8568.

 Varahlutir

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.’05. og margt fleira. 
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback 
‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98. 
Accent ‘95 & ‘97. Impreza ‘99. Legacy 
‘96. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, 
Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97, Civic 
‘99. Golf ‘95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Húsfélagaræsting. Gólfbónun. 
Bónleysing. Teppahreinsun. 
Hreingerningar. Flutningsþrif og fl.

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.
VSK uppgj, 

 erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT VERÐ. 
s. 517-3977,framtal@visir.is

 Fjármál

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

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun 
fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545.

 Málarar

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bílar til sölu

S: 525 8000

HYUNDAI STAREX
Nýskr: 12/2006, 2500cc
4 dyra, Beinskiptur, Dökkgrár, 
Ekinn 40.000 þ.
Verð: 3.150.000
UY-797

LAND ROVER DISCOVERY 3
Nýskr: 02/2006, 2700cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkblár, 
Ekinn 66.000 þ.
Verð: 5.880.000
SV-101

NISSAN NAVARA
Nýskr: 02/2007, 2500cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Hvítur, Ekinn 
55.000 þ.
Verð: 4.080.000
PE-952

NISSAN TERRANO
Nýskr: 04/2004, 3000cc
5 dyra, Beinskiptur, Grár - tvílitur, 
Ekinn 173.000 þ.
Verð: 2.280.000
Tilboðsverð: 1.590.000
PS-180

OPEL CORSA
Nýskr: 01/2008, 1400cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár,
Ekinn 16.000 þ.

Verð: 2.180.000
Tilboðsverð: 1.780.000
DP-U88

RENAULT SCENIC II
Nýskr: 09/2005, 1600cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
71.000 þ.
Verð: 1.850.000
Tilboðsverð: 1.290.000
NK-266

RENAULT MODUS
Nýskr: 09/2006, 1200cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
20.000 þ.
Verð: 1.450.000
BB-908

SUBARU LEGACY
Nýskr: 05/2006, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 
63.000 þ.
Verð: 3.100.000
Tilboðsverð: 2.650.000
JX-924

HYUNDAI GETZ
Nýskr: 06/2007, 1400cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
70.000 þ.
Verð: 1.390.000
Tilboðsverð: 990.000
VA-682

SUBARU FORESTER
Nýskr: 10/2005, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 
60.000 þ.
Verð: 2.460.000
PB-650

CITROEN C5
Nýskr: 02/2005, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn, 
Ekinn 100.000 þ.
Verð: 1.840.000
Tilboðsverð: 1.280.000
DN-988

NISSAN NOTE
Nýskr: 08/2008, 1600cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 
4.000 þ.
Verð: 2.690.000
DF-F12

LAND ROVER DISCOVERY 3
Nýskr: 10/2006, 2700cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkgrár, 
Ekinn 43.000 þ.
Verð: 5.780.000
RS-210

MAZDA 5
Nýskr: 03/2006, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Rauður, Ekinn 
22.000 þ.
Verð: 2.490.000
OB-047

NISSAN MICRA
Nýskr: 09/2006, 1200cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósbrúnn, 
Ekinn 23.000 þ.
Verð: 1.560.000
PA-252

NISSAN PATHFINDER
Nýskr: 03/2006, 2500cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
82.000 þ.
Verð: 4.390.000
EF-874

OPEL ASTRA
Nýskr: 06/2007, 2000cc
2 dyra, Beinskiptur, Svartur, Ekinn 
32.000 þ.
Verð: 2.690.000
OG-321

RENAULT MEGANE II
Nýskr: 06/2007, 1600cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Rauður, Ekinn 
42.000 þ.
Verð: 2.050.000
SS-621

SAAB 9-3
Nýskr: 12/2006, 2000cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 
70.000 þ.
Verð: 2.890.000
ZT-341

SUBARU LEGACY
Nýskr: 07/2006, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Hvítur, Ekinn 
62.000 þ.
Verð: 2.690.000
PK-975
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Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

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

824 0150 og 824 0160.

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá 
A-Ö Niðurrif-Förgun-Múrverk-

Flísalagnir- Pípulagnir-
Rafmagn-Smíðar.

kristjan@flisaverk.is 
S: 898 4990.

Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

Múrun, málun, smíði, 
flísalögn

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

Glerjun og gluggavið-
gerðir

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

Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

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

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

 Tölvur

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

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

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

 Nudd

Sælunudd 844-0253

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

Whole body massage. S. 849 5247

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Smiður. Get bætt við mig allrahanda 
smíðavinnu. Viðhald, parket, inrétting-
ar, nýsmíði ofl. S. 898 9602.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða 
í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Er leiðinlegt að ryksuga ?
 Auto Cleaner elskar það 

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

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara. 
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin 
hringir í ef brotist er inn hjá þér. 
Eigum alla aukahluti. Verð 23.900.- Nú 
á 19.900 án/reyksskynjara.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 15-30þ. 
Þurrkari á 20þ. Stór amerískur á 30þ. 
Uppþvottavél á 20þ. 28“ TV á 12þ. 
Barnakerra á 4þ. Geislaspilari á 3þ. S. 
896 8568.

Rekstur til sölu ásamt mjög góðu hús-
næði. Uppl. í s. 564 5566.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13, 
Verið velkomin

 Vélar og verkfæri

Óska e. að kaupa not. en í lagi: hand-
sláttuvélar og sláttuorf. Nán. uppl. í 
síma 866-0471.

 Til bygginga

Til sölu gluggar (ál/timbur), gler og 
teikningar í 260 fm einbýlishús á einni 
hæð. Upplýsingar í 863-6323.

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

 Verslun

Ný sending!! Frábært verð.
Emilía Bláu húsin Faxafeni 
s: 588-9925 www.emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

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

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

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

 Þjónusta

Er andlega orkan 
á þrotum?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Tímapantanir 
Guðrún 695 5480.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Til sölu amerísk Cokker tík. Tilbúin 
til afhendingar. Ættbók HRFÍ. S. 894 
0255.

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

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

Æðislegir dvergschnauzer hvolpar til 
sölu, Uppl www.svartskeggs.com eða 
846-8171

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

öll ljós fylgja með.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 7727553

Til leigu
Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis Gott verð og traust þjón-
usta. Nánari upplýsingar á www.leigui-
budir.is

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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

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

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

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Stúdíó íbúð til leigu í Stórholti. Uppl. í s. 
899 3749 & 895 8698.

 Room with furniture, internet 
downtown in a quiet place. Available 
now. Tel 692 1681, Sandra.

ROOM f/RENTw/FURNITURE IN 108 
NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

Til leigu íbúð á góðum stað í Kópavogi. 
3. herb.73 fm. Laus S. 860 1998.

2 samliggjandi herb. til leigu. Vaskur 
inni. Leiga 40 þús. Uppl. í s. 551 2450 
& 899 8208.

Studíóíbúð til leigu, sv. 105 Uppl. s. 
695 1918.

Lítil einstaklingsíbúð til leigu í Fossavogi. 
898 3206

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

 Húsnæði óskast

 Fasteignir

Til sölu lítil einstaklingsíbúð í Fossavogi. 
Gott verð ef samið er strax. 898 3206

 Sumarbústaðir

Vantar á söluskrá Aukin eftirspurn Uppl: 
Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520

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

 Atvinnuhúsnæði

Bíldshöfði (Axarhöfði)
Til leigu 100 fm iðnaðarbil (stækkan-
legt í 150 fm) með iðnaðarhurð. Uppl. 
í s. 698 3200.

Skrifstofuherbergi
Til leigu ca. 10fm skrifstofuherbergi í 
Skútuvogi. 18 þ. pr. mán. S. 864 1219.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

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

Þjónusta
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ATVINNA

 Atvinna í boði

Hárgreiðslufólk ATH. Stólaleiga - sýning-
ar - sölustörf - utanlandsferðir. Frábært 
tækifæri. atvinna@lanza.is

Bifreiðasmiður óskast
Bílmálning ehf. óskar eftir bifreiðasmið 
Góð laun í boði. Umsóknir sendist á 
tjonaskodun@tjonaskodun.is. Uppl. í 
s 445 6480.

Ísbúðin Ísland vantar starfskraft á 
aldrinum 18-80 ára. Vinnutími 11.30, 
reynsla, frumkvæði og ábyrgð. Ferilskrá 
með mynd og upplýsingum sendist á 
hlediss@gmail.com

Matreiðslunemi óskast
Matreiðslunemi óskast á Nauthól bis-
tro, áhugasamir hafi samband í síma 
898 8386 eythor@nautholl.is Eyþór.

 Atvinna óskast

Óska eftir vinnu er vanur trailerbílstjóri 
og vélamaður með öll réttindi uppl. í 
s. 867 7776.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

GESTAHÚS 

Teikningar

www.kvardi.is 

sími. 555-2020

 Einkamál

Strákar spjallið við Evu
S. 908 1010

Til sölu

Verð frá

14.900.-+VSK

allt fyrir vöruhúsið

Sjáðu úrvalið inn á
www.verslun.isPöntunarsími 5351300

VERSLUNARTÆKNI

verslun@verslun.is Dragháls 4 110 Reykjavík

Læstir skápar fyrir
fatnað og
persónulega muni

ÓÓdddýýýrrrtt

Viðbótarskápur frá 13.900.-kr +vsk
1.890.000.-+VSK

Lyftigeta 2500kg
Hröð lyfting

HHCCC BBBrrreeettttttaaatttjjjaaakkkkkkuuurrr

NNýýýrrr lllyyyffftttaaarrrii

Brettahillukerfi með yfirburða eiginleika fyrir stór
sem smá vöruhús eða lagera.
Fjöldi stærðamöguleika ásamt útfærslum eins
og armrekkum, rúllurekkum ofl.

Stærð:
D: 100cm B: 290cm H: 300cm

TTiiilllbbboooðð

39.900.-+VSK

Aðeins

Næsta bil ódýrara

Eitt bil með
4 bitum

Burðarþol
1500kg
á hillu

Tekur 9 bretti

29.900.-+VSK

Aðeins

Lyftari CPT25
Lyftigeta 2500kg
Lyftir upp í 4,8m

HHCCC

2200ára
20101990

Plastkassar og mikið úrval af upphengi-
lausnum á járnplötu í tveim stærðum

Verslunartækni hefur tekið yfir sölu á öllum vörum frá
Straum Hraðberg sem hefur hætt starfsemi.
Þetta eru lager- og brettahillukerfi, starfsmannaskápar,
lyftarar og fjöldi annara vara sem tengjast lagerlausnum

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Fasteignir

Atvinna

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Sölumaður leiktækja
Ellingsen tók nýlega við söluumboði fyrir 
Can-Am fjórhjól, Ski-Doo vélsleða og 
Sea-Doo sæþotur og leitar nú að duglegum 
og ábyrgum sölumanni til að annast sölu 
á fjórhjólum og vélsleðum.

Helstu verkefni:
• Sala á fjórhjólum og vélsleðum 

• Tilboðsgerð

• Fjármögnunarráðgjöf

• Heimsóknir til viðskiptavina

Æskileg þekking og reynsla:
• Reynsla af sölu á fjórhjólum og vélsleðum

• Tæknileg þekking á tækjunum

• Þekking á fellihýsum og hjólhýsum er kostur

• Færni í notkun excel

Umsóknir skal senda í tölvupósti til starfsmanna-

stjóra, rbg@ellingsen.is, fyrir 11. febrúar nk.

Hjá Ellingsen er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning 
til náms og heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku 
og fagleg vinnubrögð.

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund, vera stundvísir, 
reglusamir og heiðarlegir.

Þarftu að kaupa, selja eða skipta? Sérstakir bíladagar 
eru alla laugardaga í smáauglýsingum Fréttablaðsins.

Sértilboð á bílaauglýsingum – aðeins 3.750 kr., 
texti og mynd. (80–100 innslættir + mynd).

Hafið samband við sölumann í s. 512 5050 eða 
sendið póst á smaar@frettabladid.is

Bíladagar
Fréttablaðsins!

Bíladagar – markaðstorg með bíla



BÓNUS FERSKAR KJÚKLINGALUNDIR/FILET 

BÓNUS 100 % HREINN SAFI 3 X 250ml

KJÖRFUGL FERSKAR KJÚLINGABRINGUR 

K.F NÝTT 
KJÖTFARS 

K.F FROSIÐ 
NAUTAHAKK 620g 

ALI FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR KJÖRFUGL FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 

K.S LÉTTSALTAÐIR ÞORSKBITAR NN STEINBÍTUR ROÐ OG BEINLAUS NN ÝSUBITAR ROÐ OG BEINLAUSIR 

EUROSHOPPER MAISKORN Í DÓS 340g
Best fyrir júlí 2010

FROSINN FISKUR Í BÓNUS

FRÁBÆRT VERÐ Í BÓNUS
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timamot@frettabladid.is

„Ég get ekki sagt að því fylgi eftirsjá að 
breyta um staðsetningu. Nýlistasafninu 
hefur alla tíð fylgt sú löngun að vinna 
gegn stöðnun, að endurnýja og endur-
skilgreina sig reglulega og flutningi 
fylgir alltaf endurmat, svo að tilhlökk-
unin er ríkjandi hjá okkur þessa dag-
ana,“ segir Birta Guðjónsdóttir, formað-
ur stjórnar Nýlistasafnsins. Í lok febrú-
ar mun safnið opna í nýju húsnæði að 
Skúlagötu 28, jarðhæð, þar sem kex-
verksmiðjan Frón var áður til húsa.

Birta tekur heilshugar undir að safn-
ið standi á ákveðnum tímamótum um 
þessar mundir. Flutningurinn mark-
ar einnig þau kaflaskil að um þessar 
mundir lýkur viðamikilli heildarskrán-
ingu á listaverkaeign og skjalasafni 
safnsins, sem staðið hefur yfir undan-
farin tvö ár, meðal annars í samstarfi 
við Listasafn Íslands og Borgarskjala-
safn og með stuðningi Safnaráðs. Um 
er að ræða verk sem safnið hefur feng-
ið að gjöf í þau rúmlega þrjátíu ár síðan 
það var sett á fót.

„Þegar skráningarferlið hófst í upp-
hafi árs 2008, á þrjátíu ára afmælisári 
safnsins, voru skráð verk í safneigninni 
rúmlega 700 talsins. Nú hafa yfir 2.300 
verk verið skráð og starfinu er enn 
ekki að fullu lokið. Til hliðsjónar mætti 
nefna að í eigu Listasafns Reykjavíkur 
eru rúmlega 3.000 verk. Þetta eru ansi 
mörg verk og hefur áhrif á hvernig við 
búum um okkur í nýja rýminu, en næsta 
skref er að búa eigninni gott geymslu-
rými og bæta rannsóknarrými til muna. 
Með flutningunum eykst fermetrafjöld-
inn sem við höfum yfir að ráða og nýja 
húsnæðið er mun betra fyrir núverandi 
starfsemi safnsins,“ segir Birta.

Mikið verður um að vera hjá starfs-
fólki Nýlistasafnsins á næstunni. Síðar 
í mánuðinum stendur til að gefa út ritið 
Nýlistasafnið 1978-2008. „Í því er rakin 
sýningasaga safnsins og helstu atburð-
ir í sögu þess teknir saman í tímaröð. 
Skyldur og starfsemi safnsins spanna 
afar vítt svið og safnið hefur í gegn-
um árin átt í þverfaglegu samstarfi við 

fræðasamfélagið, listamenn úr öllum 
listgreinum og stofnanir.Því er um 
menningarsögulegt rit að ræða sem 
ætti að höfða til fleiri en aðeins list-
unnenda.“

Frá árinu 2004 hefur safnið haft að-
setur að Laugavegi 26, en var áður á 
Vatnsstíg 3 og 3b. Fyrsta sýningin í nýju 
húsnæði verður tileinkuð ýmsum verk-
um úr safni Nýlistasafnsins. „Í sýning-
ardagskrá ársins verður lögð áhersla 
á að skoða og miðla sögu og safneign 
safnsins. Safnið geymir talsvert meira 
menningarlegt verðmæti en áður var 
talið og í kjölfarið á þessum samtíma-
fornleifauppgreftri, sem safnið á í eigin 
fórum, hefur aukist áhugi á að kanna 
þetta betur, bjóða rannsakendum að-
gengi að og miðla sérstöðu safnsins hér 
heima og á heimsvísu. Við erum hæst-
ánægð með nýja húsnæðið. Það er að 
spennandi að vera í Skuggahverfinu 
við sjóinn og blikka Esjuna út um glugg-
ann,“ segir Birta. 
 kjartan@frettabladid.is

NÝLISTASAFNIÐ:  FLYTUR Í NÝTT HÚSNÆÐI VIÐ SKÚLAGÖTU

Tímamót í sögu safnsins

SHAKIRA FÆDDIST Á ÞESSUM 
DEGI ÁRIÐ 1977:

„Ég kýs heldur ljótan sann-
leika en fallega lygi. Ég gef 

engum hjarta mitt nema 
hann segi mér sannleik-

ann.“

Söngkonan og dansarinn 
Shakira Isabel Mebarak Rip-

oll fæddist í Barranquilla í 
Kólumbíu. Hún hefur sent frá 
sér átta hljómplötur og notið 

mikilla vinsælda um allan 
heim.

Þennan dag árið 1979 lést 
Sid Vicious, bassaleikari 
bresku pönk-frumkvöðlanna í 
hljómsveitinni Sex Pistols, úr 
ofneyslu heróíns. Hann var 21 
árs þegar hann lést.

Vicious var einlægur að-
dáandi Sex Pistols og einn 
besti vinur söngvarans John-
ny Rotten. Honum var boðin 
bassaleikarastaða í sveitinni 
eftir að forveranum, Glen 
Matlock, var sparkað vegna 
þess að hann þvoði sér of oft 
um fæturna, dálætis hans á 
Bítlunum og fleiri ástæðna 
sem gerðu samstarfið erfitt. 
Vicious, sem hét réttu nafni 
John Simon Ritchie, kunni 

lítið fyrir sér í bassaleik en 
áberandi útlit og ímynd hans 
þótti koma sér vel fyrir sveit-
ina.

Vicious eignaðist síðar 
bandarísku unnustuna Nancy 
Spungen, sem kynnti hann 
fyrir heróínneyslu og saman 
eyddu þau degi og nótt við 
þá iðju eftir að Sex Pistols 
hætti störfum í byrjun árs 
1978. Í október það ár var 
Vicious ákærður fyrir morð-
ið á Spungen. Hinn 2 febrú-
ar var hann látinn laus gegn 
tryggingargjaldi og lést þá um 
kvöldið af of stórum skammti 
heróíns sem talið er að móðir 
hans hafi útvegað honum.

ÞETTA GERÐIST:  2. FEBRÚAR 1979

Sid Vicious lætur lífið

FLUTNINGAR Gunnar 
Már Pétursson, Tinna 
Guðmundsdóttir og 
Birta Guðjónsdóttir 
sitja í stjórn Nýlista-

safnsins.
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MERKISATBURÐIR
1626  Karl 1. er krýndur Eng-

landskonungur. 
1878 Grikkir lýsa yfir stríði á 

hendur Tyrkjum. 
1935 Lygamælirinn er prófaður 

í fyrsta skipti af Leonard 
Keeler. 

1943 Síðustu hersveitir nas-
ista gefast upp fyrir Sovét-
mönnum í orrustunni um 
Stalíngrad. 

1982 Sýrlensk stjórnvöld ráðast 
á bæinn Hama og drepa 
þúsundir. 

1988 Halldór Halldórsson verð-
ur fyrstur Íslendinga til að 
fá ígrædd hjarta og lungu. 

1989 Síðustu hersveitir Sovét-
manna yfirgefa Afganistan 
og binda þannig enda á 
níu ára styrjöld milli land-
anna. 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, afi 
og langafi,

Einar Ingvarsson 
Mávahrauni 25,

lést að Hrafnistu í Hafnarfirði sunnudaginn 31. janúar.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sólveig Stígsdóttir Sæland

Helga Guðjónsdóttir
lést á Droplaugarstöðum 28. jan. sl. Útförin verður 
auglýst síðar.

Hanna Kristín Brynjólfsdóttir
Úlfar Brynjólfsson       Rósa Aðalsteinsdóttir
Guðrún Bjarnadóttir      Geir Þórólfsson
Ragnheiður Brynjólfsdóttir Jón Þorkell Rögnvaldsson

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

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

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

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

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

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

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

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

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

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

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

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

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

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

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

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

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

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

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

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

og rak þar til fyrir fáeinum árum.
Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 
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Stangveiðifélag Reykjavíkur. Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.

Elskulegur sonur okkar, bróðir og 
mágur,

Björgvin Ómarsson
Dalbrekku 2, Kópavogi,

sem lést mánudaginn 25. janúar sl.,  verður jarðsung-
inn frá Fella- og Hólakirkju miðvikudaginn 3. febrúar 
kl. 13.00.

Jóhanna K. Friðgeirsdóttir Ómar Jónsson
Dagný Ómarsdóttir Guðmundur Loftsson
Kristrún Ómarsdóttir Jón Gestur Hauksson

Bróðir okkar og vinur,

Tryggvi Gunnarsson
Klausturhólum 1, Kirkjubæjarklaustri,

lést á hjúkrunarheimilinu Klausturhólum föstudaginn 
29. janúar.

Systkini hins látna og aðrir vandamenn.

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

Ingólfur Sigurjón 
Halldórsson, 
kennari,

lést á Hjúkrunarheimilinu Grund að kvöldi 7. janúar s.l. 
Jarðarförin hefur farið fram. Innilegar þakkir til allra 
fyrir auðsýnda samúð, vináttu og hlýhug. Sérstakar 
þakkir færum við öllum á deild V-4, Grund, fyrir elsku-
leg viðkynni og umönnun.

Anna Dóra Ágústsdóttir
Jóna Ingólfsdóttir Jakob I Steensig
Ólöf María Ingólfsdóttir Gylfi Garðarsson
barnabörn og barnabarnabarn
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli, andlát 
og jarðarfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má 
senda á netfangið  timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 512 5000.

Matreiðslumeistarinn Mat-
hias Dahlgren heldur nám-
skeið í Hótel- og matvæla-
skólanum í Kópavogi í dag. 
Námskeiðið er á vegum 
fræðsluráðs hótel- og mat-
vælagreina og þar verður 
fjallað um upphaf norræna 
eldhússins, stöðu þess og 
framtíðarsýn.

Þetta er í fyrsta sinn sem 
Dahlgren heldur námskeið 
hér á landi og segir Hákon 
Már Örvarsson matreiðslu-
maður mikinn feng fyrir ís-
lenska matreiðslumenn að fá 

mann eins og hann í heim-
sókn.

„Mathias Dahlgren er 
einn þekktasti kokkurinn 
hjá norrænu þjóðunum í 
dag og í raun í allri Evrópu. 
Það er mikil lyftistöng fyrir 
fagið að fá hann hingað. 
Hann mun sýna okkur inn 
í sinn heim í máli og mynd-
um og verður meðal ann-
ars með sýnikennslu upp úr 

eigin matseðlum.“ 
Mathias Dahlgren á tvo 

veitingastaði á Grand hóteli 
í Stokkhólmi sem báðir hafa 
fengið hina eftirsóttu Mi-
chelin-stjörnu. Einnig hefur 
hann verið valinn oftar en 
einu sinni matreiðslu- og 
veitingamaður ársins í Sví-
þjóð. 

Námskeiðið hefst klukk-
an 10 á fyrirlestrum og svo 

verður verkleg kennsla eftir 
hádegið. Þátttakendur afla 
sér þekkingar á sérstöðu og 
framtíðarsýn norræna eld-
hússins í matargerð, fá þjálf-
un í að setja saman rétti og 
nýta norrænt hráefni til 
matargerðar. Hákon segir 
námskeiðið einkum ætlað 
fagfólki í matvælageiranum 
en sé þó opið öllum áhuga-
sömum.  - rat

Eldað á norrænan máta

Lax að hætti Dahlgrens. Veitinga-
staðir hans í Stokkhólmi hafa 
hlotið hina eftirsóttu Michelin-
stjörnu. MYND/MAGNUS SKOGLÖF

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

Davíð Guðbergsson 
Kirkjusandi 5, Reykjavík, 

andaðist 22. janúar. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 5. febrúar kl. 13.00.

Þórunn Herborg Hermannsdóttir
Svanhildur Davíðsdóttir Karl Eysteinn Rafnsson 
Guðbergur Davíð Davíðsson Halldóra Káradóttir 
Baldur Þór Davíðsson Kolbrún Gísladóttir 
Esther Björk Davíðsdóttir Birkir Þór Elmarsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, amma 
og langamma,

Sigurlaug Kristjánsdóttir 
(Lullý)
Eyjavöllum 2, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja miðvikudag-
inn 27. janúar. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju 
fimmtudaginn 4. febrúar kl. 13.00.

Svavar Þorsteinsson
Kristján Þór Svavarsson
Stefanía Therese Kristjánsdóttir  Hjalti Pálmason
Svavar James Kristjánsson
og barnabarnabörn.

Yndislegur sonur okkar, bróðir, barna-
barn og frændi,

Birgir Elís Birgisson
Logafold 117,

lést föstudaginn 29. janúar.  Útför hans fer fram frá 
Grafarvogskirkju föstudaginn 5. febrúar kl. 13.00. Þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Styrktarfélag krabba-
meinssjúkra barna.

Birgir Guðmundsson Guðrún Elísdóttir
Andri Steinn Birgisson   
Birna Kolbrún Birgisdóttir
Guðmundur Óskarsson Sjöfn Kjartansdóttir
Birna Júlíusdóttir
og aðrir aðstandendur.

Elskulegur eiginmaður, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Hjálmar Breiðfjörð 
Jóhannsson

lést í Seljahlíð 27. janúar. Útförin fer fram í 
Langholtskirkju hinn 8. febrúar kl. 13.00.

                      Guðmunda D. Sigurðardóttir
Sigríður Hjálmarsdóttir Jóhann Kristjánsson
Guðrún Hjálmarsdóttir Sigurður Ketilsson
Guðfinna Hjálmarsdóttir Þorvaldur Jóhannesson
Hörður Þór Hjálmarsson Ásdís Baldvinsdóttir
                      barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erla Stefánsdóttir
kennari, Digranesvegi 52, Kópavogi,

andaðist á líknardeild LSH í Kópavogi, fimmtudaginn 
28. janúar. Útförin fer fram frá Garðakirkju fimmtu-
daginn 11. febrúar kl. 15.00. Hjartans þakkir sendum 
við til starfsfólks 11E og líknardeildar fyrir einstaka 
umönnun.

Sigríður Huld Konráðsdóttir Árni Guðmundsson
Stefán Snær Konráðsson Valgerður J. Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabörn.

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

Stefanía Sigurjónsdóttir
Árskógum 8, 

lést á Landspítalanum fimmtudaginn 28. janúar sl. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Jón Guðnason
Guðni Jónsson   Guðbjörg Gylfadóttir
Kristín Jónsdóttir   Gísli Vilhjálmsson
Gunnar Jónsson
Kolbrún Eiríksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Birna Björnsdóttir 
Ægisgötu 15, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð að morgni sunnudagsins 
31. janúar. Útförin fer fram í Akureyrarkirkju fimmtu-
daginn 11. febrúar kl. 13.30.

Axel Jóhannesson
Ásdís Axelsdóttir  Colbe Anker Colbe
Björn Þröstur Axelsson  Anna Halldóra Karlsdóttir
Steingerður Axelsdóttir
Jóhannes Axelsson   Sigrún Arnsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðríður Lilja 
Guðmundsdóttir
Kríuhólum 2, Reykjavík,

sem lést föstudaginn 22. janúar sl. verður jarðsungin 
í kirkju Óháða safnaðarins miðvikudaginn 3. febrúar 
nk. kl. 15.00.

Ómar Friðriksson   Edda Axelsdóttir
Ámundi Friðriksson   Anna E. Breiðfjörð
Auður Friðriksdóttir   Jón Á. Einarsson
Sigurður Friðriksson Vilborg Kr. Gísladóttir
Lilja G. Friðriksdóttir
Sigurrós Friðriksdóttir
 Margrét Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Gunnar Guðmundur 
Einarsson
húsgagna- og innanhússarkitekt,

lést á Hrafnistu í Reykjavík að morgni laugardagsins 
23. janúar. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju föstu-
daginn 5. febrúar. Blóm og kransar eru afþakkaðir, 
en þeim sem vilja minnast hans er vinsamlega bent á 
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

Einar Berg Gunnarsson  Svandís Bára Karlsdóttir
Þórey Björg Gunnarsdóttir  Guðbjartur I. Torfason
Hafdís Lilja Gunnarsdóttir  Karl Hákon Karlsson
barnabörn og langafabarn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurður Amlin 
Kristjánsson
Silfurgötu 23, Stykkishólmi,

lést á St. Franciskuspítalanum í Stykkishólmi föstudag-
inn 29. janúar. Útför fer fram frá Stykkishólmskirkju 
föstudaginn 5. febrúar og hefst athöfnin kl. 14.00

Guðrún Alma Sigurðardóttir
Rannveig  Sigurðardóttir   Axel Garðar Hjartarson
Selma Rós Amlin    Svanur Jóhannsson
Guðmundur Jón Amlin
Lea Rakel Amlin    Sigmar Tryggvason
                                  og barnabörn.

Matreiðslumeistarinn Mathias Dahlgren er einn þekktasti kokkur í Evrópu.  MYND/ÅKE E.SON LINDMAN
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BAKÞANKAR 
Hólmfríður 

Helga 
Sigurðardóttir

Mér hefur alltaf þótt áhugavert og 
afhjúpandi að heyra hvaða gælu-

nafn aðrir velja sínum betri helmingi. 
Vinkona mín ein kallar eiginmann sinn 
til dæmis ástarblóm. „Ástarblóm! Ást-
arblóm!“ hrópar hún blíðlega þegar 
hún þarf á honum að halda og hann 
svarar án þess að blikka auga eða líta 
flóttalega í kringum sig: „Já, elskan?“ 
Þetta heyrði ég hana fyrst segja fyrir 
mörgum árum, þegar við vorum enn 
á unglingsaldri. Strax þá fylltist ég 
djúpri aðdáun á þessum góða manni 
sem síðan hefur ekki borið minnsta 
skugga á. Þvílíkt karlmenni, að geta 
borið þetta gælunafn með svo mikilli 

reisn.

ÖNNUR góð vinkona nefnir mann 
sinn til tíu ára aldrei á nafn öðru-
vísi en að kalla hann ástmann sinn 
eða elskhuga. Þeir sem eru löngu 
búnir að gleyma skírnarnafni maka 
síns og kalla hann aldrei annað en 
karl eða kerlingu myndu vafalaust 
segja þetta yfirmáta yfirborðs-
kennt. Mér finnst þetta hins vegar 
afbragðs ávani sem fleiri mættu 
taka sér til fyrirmyndar. Hér 
verður að taka það fram að parið 
sem um ræðir er ekki af þeirri 

tegundinni sem er í stöðugum 
sleik og faðmlögum á almannafæri. 

Slíka hegðun má skilgreina sem and-
legt og sjónrænt ofbeldi og á ekkert 
skylt við fallega elsku vinkonu minnar 
á ástmanni sínum.

ELSKHUGI minn og ástarblóm – eða 
sko þarna maðurinn sem ég bý með 
– gerði mér það ljóst í fyrsta mánuði 
okkar saman að hann kynni ekki við 
gælunöfn sem fælu í sér vísan í ást eða 
aðra tilburði við væmni. Þar sem ég er 
eins og fílarnir og gleymi engu hef ég 
farið eftir þessu. Ég kalla hann nöfn-
um eins og spjátrungur, svitafýla og 
þúþarna, allt eftir stemningunni og lík-
amsklukkunni. Aldrei karl samt, þar 
dreg ég mörkin. 

EN ég fer ekki ofan af því að það hljóti 
að vera afbragðs aðferð að takast á 
við blákaldan hvunndaginn að gefa 
maka sínum fallegt viðurnefni. Því má 
líkja við heimatilbúna dáleiðslu. Í því 
felst lausn fyrir konur og karla sem 
deila rekkju með blásandi hvölum eða 
mannlegum slyttum tengdum við hrotu-
grímu allar nætur. Og öll hin sem eiga 
við svipaðar síendurteknar martraðir 
að stríða. Þau geta þá hjúfrað sig upp 
að maka sínum þegar kvölda tekur og 
kallað hann ástarblóm, gengið svo út, 
lokað hurðinni á eftir sér og lagst sátt 
til svefns í stofusófanum.

Ástarblóm og elskhugar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

...og svo rek ég 
plötubúð með 
pabba mínum. 
Hvað gerir þú?

Ég er 
fyrir-
sæta

Ég get svarið 
fyrir það; 

hef ég séð 
þig einhvers 

staðar?

Ég er mikið 
notuð í bæk-
lingnum fyrir 
Stórar stelpur 

og Stórir 
strákar.

Já, fötin fyrir 
mjög feitt 

fólk? Mamma 
mín er sko 
áskrifandi.

Róleg-
ur.

Gott að 
sjá að þú 
ert með 

það í dag.

Þegar þú finnur 
fyrir púlsinum 
í tannholdinu 

þá veistu að þú 
lifir.

Palli skildi aftur 
gsm-símann 

eftir í sófanum í 
gærkvöldi.

Hann er 
svo hirðu-

laus.

Það er kominn tími til 
að kenna honum smá 

ábyrgðartilfinningu.

Hvar sett-
uð þið 

gemsann 
minn?

Ég er búinn að hlaða 
batteríið og hreinsa 
skjáinn og setti hann 
við hliðina á i-podin-

um þínum á skrifborð-
inu.

Takk. Og láttu þér 
þetta að 
kenningu 

verða.

Þú ert nú meiri 
bréfdúfan, eða hitt 

þó heldur!

Mér leiðist að viðurkenna 
þetta, en ég kann ekki við 
að eyða svona miklum 
tíma í heimalærdóminn 
með Sollu. Ættum við 

að hætta 
því?

HAAA! Kannski ættum við 
bara að láta hana 

sjálfa sjá um heima-
lærdóminn?

Eitthvað til að 
hugsa um.

Hvers konar foreldri lætur 
stelpu í öðrum bekk sjá um 

heimalærdóminn sjálf?!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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VOTLENDI EFTIR CHARLOTTE ROCHE

ÞÝÐANDI: BJARNI JÓNSSON

ALÞJÓÐLEGUR DAGUR
VOTLENDIS

ÝÐANDI: BJARNI JÓNSSON

„Ég rækta avókadótré.Það er eina áhugamálið mitt, fyrir utan kynlíf.“

„Þetta er bersögul 

saga, oft sjokkerandi, 

en sömuleiðis 

bókmenntalegt afrek.“

VANITY FAIR

*Í dag, 2. febrúar, er
alþjóðlegur dagur votlendis.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 2. febrúar 2010 

➜ Tónleikar
20.00 Kimono, Morðingjarnir og 
Me, The Slumbering Napoleon verða 
með tónleika í félagsmiðstöðinni Engyn 
(Engjaskóla) við Vallengi 14 í Grafarvogi. 
Enginn aðgangseyrir.

➜ Kvikmyndir
19.15 Konfúsíusarstofnunin Norðurljós 
sýnir kvikmynd Chen Kaige frá 1993, 
Farewell my Concubine (Ba wang bie 
ji) í Öskju við Sturlugötu 7 (st. 132). 
Enskt tal. Enginn aðgangseyrir.
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
kvikmynd Lárusar Ýmis Óskarsson 
Andra dansen (1983). Sýningin fer 
fram í Bæjarbíói við Strandgötu í Hafn-
arfirði. Íslenskur texti. Nánari upplýsing-
ar á www.kvikmyndasafn.is.

➜ Bingó
19.30 Bingó í kvöld í félagsheimili 
Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu við 
Hátún 12.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Eiríkur Bergmann flytur erindið 
Hvað er þetta ESB? hjá Háskólanum á 
Akureyri, Sólborg v/ Norðurslóð (L 201).
12.05 Úlfar Bragason flytur erindið: 
„Útlent vald oss yfir dynur - Ísland hefur 
jarl“, eftirmæli Gissurar Þorvaldssonar. 
Fyrirlesturinn fer fram í Þjóðminjasafn-
inu við Suðurgötu.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Hjá Händel í Brook-stræti er yfir-
skrift tónleika kammerhópsins 
Nordic Affect, en þeir eru haldnir 
innan Tíbrár tónleikaraðar Salar-
ins í kvöld. Á tónleikunum verður 
gestum boðið á ímyndaða tónleika 
að heimili Händels í Brookstræti í 
London, en tónskáldið bjó þar frá 
árinu 1723 til hinsta dags. Tón-
listarherbergi hans rúmaði um 30 
manns og æfði hann þar með söng-
vurum sínum en einnig bauð hann 
góðvinum sínum til tónleika reglu-
lega. 

Flytjendur Nordic Affect að 
þessu sinni eru Halla Steinunn 
Stefánsdóttir fiðluleikari, Hanna 
Loftsdóttir sellóleikari og Guð-
rún Óskarsdóttir semballeikari. 
Sérstakur gestur á tónleikunum 

er Marta Guðrún Halldórsdóttir, 
sópransöngkona.

Á efnisskránni eru verk eftir 
Händel sjálfan ásamt tónsmíðum 
eftir samtímamenn hans og keppi-
nauta, þá De Fesch, Roseingrave, 
Stanley og Arne. Á milli verka 
ætlar Halla Steinunn að segja frá 
tónskáldinu og samtímamönnum 
þess. Farið verður um víðan völl 
og koma meðal annars við sögu 
blindir orgelleikarar og sundferð-
ir í Thames-ána.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.

Händel í Salnum

GEORGE FRIDERIC HÄNDEL Kammer-
hópurinn Nordic Affect minnist hans í 

kvöld.

Söngkonan Kristjana Stefáns-
dóttir og trommarinn Hann-
es Friðbjarnarson höfðu lengi 
gengið með þá flugu í maganum 
að halda tónleika með góðu fólki. 
Hugmyndin spratt upp frá sam-
eiginlegum áhuga á bandarískri 
suðurríkjatónlist. Útkoman varð 
hljómsveitin Nesi, Sjana og hinar 
kellingarnar. Í bandinu eru meðal 
annars Guðrún Gunnarsdóttir, 
Andrea Gylfadóttir og Pétur Örn 
Guðmundsson.

Efnisskráin er nær eingöngu 
bandarísk þó svo að farið sé um 
víðan völl, en vel flest lögin eiga 
það þó sameiginlegt að vera í 
country/bluegrass-ættinni og er 
mikil áhersla lögð á raddaðan 
söng. Hópurinn heldur tónleika 

í kvöld og annað kvöld á Rosen-
berg. Hefjast þeir kl. 21 bæði 
kvöldin.

Suðurríkin á Rosenberg

REFFILEG Nesi, Sjana og hinar kelling-
arnar.

Votlendi eftir hinu þýsku Char-
lotte Roche er síðasta neon-bók 
Bjarts og kemur út í dag. Char-
lotte hefur ýmist verið kölluð arg-
asti klámhöfundur eða mögnuð 
kvenfrelsishetja eftir að bókin 
kom út. Söguhetjan Helen, 18 ára, 
liggur á sjúkrahúsi eftir að hafa 
farið sér að voða við að raka sig 
á milli rasskinnanna. Í legunni 
veltir hún fyrir sér ýmsum þátt-
um í líkamsstarfsemi kvenna svo 
og mögulegu hlutverki lárperu-
kjarna í kynlífi. Tónninn í bók-
inni þykir minna á rödd J.D. Sal-
inger í Bjargvættinum í grasinu, 
úrkynjunina í Crash eftir J.G. 
Ballard og feminískan boðskap 
Germaine Greer í Kvengeldingn-
um. Bjarni Jónsson þýddi.

Votlendi 
kemur út

LÁRPERUKJARNI Charlotte Roche.
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folk@frettabladid.is

> KOMINN Í 
KYNLÍFSBANN

Leikarinn Matthew McCon-
aughey er þessa dagana í 
fjörutíu daga kynlífsbanni. 
Konan hans, hin brasil-
íska Camila Alves, eign-
aðist annað barn þeirra 
fyrir þremur vikum. 
Samkvæmt brasilísk-
um hefðum þarf hún 
fjörutíu daga til að 
jafna sig áður en hún 
getur stundað kynlíf á 
nýjan leik.

Egill Einarsson hefur 
verið stoppaður úti á götu, 
knúsaður og kysstur fyrir 
framgöngu Arons Pálm-
arssonar á EM. Egill segir 
Aron skólabókardæmi um 
mann sem nær sínum mark-
miðum.

„Ég verð að viðurkenna að kjúkl-
ingurinn kom mér á óvart, ég vissi 
að hann væri góður en kannski 
ekki alveg svona rosalega góður,“ 
segir Egill Einarsson einkaþjálfari 
um skjólstæðing sinn, Aron Pálm-
arsson. Íslendingar sáu nýja hand-
boltastjörnu fæðast á dúklögðu 
gólfi Stadthalle í Austurríki þegar 
hinn nítján ára gamli Hafnfirð-
ingur lék andstæðinga sína á EM 

grátt og kom þeim í opna skjöldu 
með línusendingum sínum, undir-
skotum og uppstökkum. Egill við-
urkennir að hann sé að rifna úr 
stolti yfir „kjúklingnum“ en vill þó 
ekki alveg kvitta upp á að kjúkl-
ingurinn sé orðinn að manni. „Við 
erum svo nýbyrjaðir að kalla hann 
kjúklinginn.“ 

Fréttablaðið greindi frá sam-
starfi þeirra í desember 2008. 
Árinu áður, þá sautján ára gam-
all, hafði Aron skrifað einkaþjálf-
aranum bréf og lýst hugmyndum 
sínum um að verða besti leikmað-
ur í heimi. Aron hafði fylgst með 
framgöngu Egils í fjölmiðlum og 
leist vel á hann og vildi bara vita 
hvort Egill væri ekki örugglega 
rétti maðurinn í starfið. Í kjölfarið 
tóku þeir til hendinni, fóru í mikl-
ar styrktaræfingar og árangurinn 
lét ekki á sér standa; Aron er nú 

leikmaður þýska stórliðsins Kiel 
og leikur þar undir stjórn Alfreðs 
Gíslasonar. Og er ein af vonar-
stjörnum íslensks handbolta.

Egill segist alltaf hafa haft mikla 
trú á Aroni, hann sé skólabókar-
dæmi um það að menn geti látið 
drauma sína rætast. „Fólk vissi að 
hann væri efnilegur en hversu oft 
höfum við séð efnilega leikmenn 
kikna undan pressu?“ segir Egill 
sem hefur hjálpað Aroni með mat-
aræðið að undanförnu og er honum 
enn innan handar þegar landsliðs-
maðurinn og bronshetjan er hér 
á landi. Einkaþjálfarinn er ekki í 
vafa um að framtíðin sé björt hjá 
Aroni og hann er staðráðinn í að 
vera viðstaddur HM í Svíþjóð á 
næsta ári. „Maður verður að ná 
einu stórmóti, það er ekki nokkur 
spurning.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Stoltur af kjúklingnum
FYRIR TVEIMUR ÁRUM Egill og Aron unnu saman að því að styrkja leikmanninn fyrir komandi átök. Árangurinn hefur ekki látið á 
sér standa. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kvikmyndirnar Transformers: 
Revenge of the Fallen og Land 
of the Lost fengu sjö tilnefning-
ar hvor til hinna árlegu Razzies-
skammarverðlauna í Hollywood. 
Báðar voru þær tilnefndar sem 
verstu myndir síðasta árs auk 
þess sem aðalleikararnir, Megan 
Fox og Will Ferrell, voru tilnefnd-
ir sem verstu leikararnir. Fox var 
sömuleiðis tilnefnd fyrir hlutverk 
sitt í Jennifer´s Body. 

Aðrar myndir tilnefndar sem 
þær verstu voru All About Steve 
með Söndru Bullock í aðalhlut-
verki, G.I. Joe: The Rise of the 
Cobra og Old Dogs með Robin 
Williams og John Travolta í aðal-
hlutverkum. Bullock var einn-
ig tilnefnd sem versta leikkonan, 
sem er nokkuð skondið því búist 
er við því að hún verði tilnefnd til 
Óskarsverðlaunanna í dag fyrir 
frammistöðu sína í The Blind Side. 

„Hún gæti orðið fyrsta mann-
eskjan til að hljóta Razzie- og 
Óskarsverðlaun sömu helg-
ina,“ sagði John Wilson, skipu-
leggjandi Razzies-verðlaunanna, 
sem verða afhent í þrítug-
asta sinn 6. mars, degi á 
undan Óskarsverðlaun-
unum. 

Aðrar tilnefndar sem 
verstu leikkonur voru 
Miley Cyrus, Beyonce 
Knowles og Sarah Jess-
ica Parker. Sem verstu 
leikarar voru einnig til-
nefndir Jonas-bræð-
ur, Steve Martin, Eddie 
Murphy og John Tra-
volta. 

Tilnefningar fyrir 
verstu myndir og leik-
ara síðasta áratugar 
voru einnig tilkynnt-
ar. Sem versta myndin 

var Battlefield Earth nefnd 
til sögunnar ásamt Freddy 
Got Fingered, Gigli, I Know 
Who Killed Me og Swept 

Away. Ben Affleck, sem lék 
í Gigli, var tilnefndur 

sem versti leikarinn 
ásamt John Travolta 
úr Battlefield Earth. 
Aðrir t i lnefndir 
voru Eddie Murphy, 
Mike Myers og Rob 
Schneider. Í kvenna-
flokki urðu fyrir 
valinu þær Linds-
ay Lohan, Jennifer 
Lopez, Madonna, 
Mariah Carey og 
Paris Hilton.

MEGAN FOX Mega-
beibið Megan Fox 

hlaut tvær tilnefningar 
til Razzies-verðlaunanna.

Tilnefndar til sjö Razzies

Íslenska leikkonan Anita Briem var 
meðal stjarnanna í Hollywood þegar 
kvikmyndin When in Rome var frum-
sýnd. Aðdáendur flykktust að stjörn-
unum þegar þær mættu prúðbúnar í 
El Capitan-kvikmyndahúsið á mið-
vikudaginn í síðustu viku. When in 
Rome hefur reyndar ekki fengið rosa-
lega góða dóma en hún skartar Krist-
en Bell, sem íslenskir sjónvarpsáhorf-
endur ættu að kannast við úr Gossip 
Girls, og Josh Duhamel, eiginmanni 
Fergie úr The Black Eyed Peas, í aðal-
hlutverkum auk Anjelicu Houston og 
Jon Heder, nördaleikarans geðþekka 
úr Napeolon Dynamite og Blades of 
Glory.

Anita vakti mikla athygli að venju á 
rauða dreglinum en meðal þeirra sem 
sóttu frumsýninguna má nefna áður-

nefnda Fergie, Miami Vice-leikarann 
Don Johnson og Bradley Cooper úr 
The Hangover. Anita er nú nýbúin að 
leika í kvikmyndinni Dead of Night 
á móti ofurmenninu Brandon Routh 
en inni á opinberri heimasíðu kvik-
myndarinnar, deadofnight-themovie.
com/, má sjá ljósmyndir frá tökunum 
og meðal annars myndir af Anitu og 
Routh saman. Næsta verkefni Anitu 
samkvæmt imdb.com er Everything 
Will Happen Before You Die. Dead of 
Night verður hins vegar frumsýnd á 
þessu ári.

Anita á frumsýningu með Fergie

MEÐAL STJARNANNA Anita Briem var meðal 
stjarnanna þegar kvikmyndin When in Rome 

var frumsýnd. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Söngkonan Kate Perry komst að 
því í gegnum google.com að unn-
usti hennar, Russell Brand, hygð-
ist biðja hennar. Hún viðurkenndi 
í samtali við fjölmiðla að hún 
gúggl aði stundum sjálfa sig og sá 
þar að vefmiðlar voru farnir að 
fjalla um hvers vegna Russell væri 
að kaupa hringa. „Þetta er bara 
svona, því miður,“ sagði Kate.

Google kjaftaði frá

GÚGGLAR SJÁLFA SIG Kate Perry viður-
kennir að hún gúggli sjálfa sig.

NÝ SALATLÍNA FRÁ 
SÓMA SEM BYGGÐ ER 
Á LANGRI REYNSLU 
AF SAMLOKUGERÐ
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United HD MMP 9530
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CoolerMaster Elite 332

Nú erum við 6 ára og af 
því tilefni bjóðum við þig 
velkomin/n í verslun okkar 
sem er full af spennandi 
vörum á góðu verði! 

Samsung Spinpoint
WD MB Essential 
Apollo 500GGB 
500GB USB2 utanáliggjandi 
3.5 flakkari. 

500GB

640GB

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

DViCO TViX R-3300

Logitech Cordless Desktop LX710

Acer Aspire 5732Z-434G25Mn 15,6”

Logitech V100 
Optical fartölvumús með USB. 
Fyrir Windows og Mac.

Corsair USB2 Thumb Drive

119.950

6ára
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000
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12
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L
7
L
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L

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

SÍMI 462 3500

L
12
L
10
L

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

SÍMI 530 1919

L
L
16
16
L
L

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

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

600600600
600600600

600600600

600600600

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

L
12
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SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D    kl. 6
IT´S COMPLICATED       kl. 8 - 10.10
MAMMA GÓGÓ  kl. 6
AVATAR 2D kl. 8

Fráskilin...
...með fríðindum.

Frá höfundi/leikstjóra 
SOMETHING´S GOTTA GIVE

www.graenaljosid.is

TILNEFND TIL 3 GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI
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L
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L

7

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

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

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

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

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

FRÁBÆR MYND 
frá leikstjóranum SPIKE JONZE 

Byggð á einni ástsælustu sögu okkar tíma.

����
Roger Ebert

“Sannkallað meistaraverk”
Fox-TV

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

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

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600
GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG Á MYNDIR Í 3D OG BEINAR ÚTSENDINGAR

- bara lúxus
Sími: 553 2075

IT’S COMPLICATED kl. 5.40, 8 og 10.20 12

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

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

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

MAMMA GÓ GÓ kl. 4 10

AVATAR 3D kl. 6 og 9 10

600 kr.600 kr.

600 kr.600 kr.

600 kr.600 kr.

900 KR. Í 3D900 KR. Í 3D

900 KR. Í 3D900 KR. Í 3D

Leikhús  ★★ 

Bráðum hata ég þig eftir Sig-
trygg Magnason
Nemendaleikhús LHÍ

Leikarar:  Þórunn Anna Kristj-
ánsdóttir, Lára Jóhanna Jónsdóttir, 
Anna Gunndís Guðmundsdóttir, 
Svandís Dóra Einarsdóttir, Hilmir 
Jónsson, Ævar Þór Benediktsson, 
Hilmar Guðjónsson Leikmynd og 
búningar: Axl Hallkell Jóhannes-
son Ljós: Egill Ingibergsson

Hljóðmynd: Högni Egilsson  Hár 
og förðun: Kristín Thors og Magni 
Þorsteinsson Myndband:  Brynja 
Björnsdóttir Dramatúrg:  Magnús 
Þór Þorbergsson Leikstjóri: Una 
Þorleifsdóttir

Æ æ, enn og aftur upp kominn sá 
misskilningur að eðlilegar sam-
farasenur séu hápunktur góðr-
ar leiklistar. Elsku nýju leikarar 
sem eru að útskrifast von bráðar 
úr Ríkisleiklistarskólanum þurfa 
nú að sýna hvað í þeim býr. Bráð-
um hata ég þig er sýning þar sem 
ungir og nokkuð efnilegir leikarar 
framtíðarinnar fá að sýna okkur 
hver þau eru. Hvernig í ósköpun-
um stendur á því að leikrit af þessu 
tagi er valið? Af hvaða tagi? Ég veit 
það ekki! Leikrit sem er svo fyrir-
sjáanlegt að maður nánast skamm-
ast sín. Auðvitað er gaman að það 
sé skrifað beint fyrir hópinn. En, 
hver og einn sem að sýningu sem 
þessari kemur verður að vera með-
vitaður um að hér er verið að ljúka 
prófi. Ég hefði viljað sjá allar þess-
ar stúlkur í Tsjekof þar sem þrjár 
systur eru að óska þess eins að 
komast til Moskvu. Ég hefði viljað 
að allir þessir ungu leikarar hefðu 
fengið að  njóta sín OG reyna á sig 
og alla þá skala sem þau væntan-
lega hafa lært á í þessu rándýra 

námi. Sigtryggur Magnason skrif-
ar hér svo fyrirsjáanlegan texta að 
manni blöskrar.    

Kona deyr, og hún er jörðuð. Mað-
urinn hennar hafði framið sjálfs-
morð fimmtán árum fyrr. Þrjár 
eða fjórar systur eru að undirbúa 
þessa jarðarför, pabbinn skutlaði 
sér oní sömu gryfju eða gljúfur sem 
ungur maður í rútunni hyggst drepa 
sig í. Hverjir vilja deyja? Best og 
skemmtilegast og frumlegast hefði 
verið að áhorfendur hefðu fengið 
tækifæri til þess að velja sér dauð-
daga. Allir fá að ríða nema fatlaða 
stúlkan. Allir fá að ríða nema hún. 
Allir sýna tilburði og sneddíheit í 
þeim efnum nema hún. Hvað er 
þetta eiginlega?

Nokkrir af ungu leikurunum 
voru frábærir. Ævar Þór Bene-
diktsson sem séra Bjarni átti þær 
fáu hláturstaugar sem liðuðust um 
salinn. Á köflum held ég að fólk 
hafi hlegið meira inni í sér heldur 
en að leyfa gusunum að þeytast út 
í loftið. Þessar fallegu stúlkur og 

þessir flottu ungu menn eiga betra 
skilið til þess að vinna við og sýna, 
heldur en þessa sýningu. Auðvit-
að var þessi texti ekki alvondur en 
hann gerði ekki það sem þarf að 
gera við slíkar aðstæður, það er að 
segja að hver og einn úr hópnum 
þurfi að reyna eitthvað á sig, annað 
en að gyrða upp eða niðrum sig. 
Una Þorleifsdóttir er skrifuð fyrir 
leikstjórninni og ber því ábyrgðina 
á hinum dæmalausa hægagangi. 
Fátt er verra en að fá  heimþrá í 
leikhúsi. Leikararnir voru athygl-
isverðir. Stúlkurnar voru áberandi 
miklu sterkari og hver annarri feg-
urri í sinni nálgun. Brynja Björns-
dóttir gerði hljóðmyndina og hún 
var smart. Sömuleiðis voru bún-
ingar og útlit sýningarinnar flott. 
Sýningin í heild sinni var þó löng 
og þreytandi.  Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Þessar fallegu stúlkur og 
þessir flottu ungu menn eiga betra 
skilið til þess að vinna við og sýna, 
heldur en þessa sýningu.

Löng og þreytandi sýning

EKKI GOTT Útskriftarnemarnir eru flestir mjög góðir. En leikritið sjálft er fyrirsjáanlegt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Söngkonan Beyoncé Knowles var sigurvegari 
Grammy-hátíðarinnar sem var haldin hátíð-
leg í Los Angeles í 52. sinn. Hún hlaut sex 
verðlaun, þar á meðal fyrir lag ársins.

Beyoncé hafði verið tilnefnd til tíu 
Grammy-verðlauna og var því talin líkleg til 
afreka. Hún fékk tvenn verðlaun fyrir lagið 
Single Ladies (Put A Ring On It) og ein fyrir 
lagið Halo. „Þetta hefur verið ótrúlegt kvöld 
og mig langar að þakka Grammy-nefndinni. 
Ég vil líka þakka fjölskyldu minni, þar á 
meðal eiginmanni mínum. Ég elska þig,“ sagði 
hún og átti þar við rapparann Jay-Z. Með 
verðlaununum sex setti Beyoncé met sem sú 
söngkona sem hefur hlotið flest Grammy-
verðlaun á einu kvöldi. Alls hefur hún hlotið 
sextán slík verðlaun á ferlinum.

Hin tvítuga sveitasöngkona Taylor Swift 
varð næsthlutskörpust með fern Grammy-
verðlaun, þar á meðal fyrir plötu ársins, 
Fearless. Bar hún þar sigurorð af Beyoncé, 

Black Eyed Peas, Lady GaGa og Dave Matt-
hews Band.

Þrír flytjendur fengu þrenn Grammy-verð-
laun, eða Black Eyed Peas, Jay-Z og rokkar-
arnir í Kings of Leon, sem fengu tvenn verð-
laun fyrir lagið Use Somebody. Lady GaGa 
og rapparinn Eminem fengu síðan tvenn 
Grammy-verðlaun, sá síðarnefndi fyrir bestu 
rappplötuna, Relapse. Lady GaGa steig síðan 
á svið með Elton John eins og margir höfðu 
reiknað með.

Paris og Prince, börn hins sáluga Michaels 
Jackson, tóku á móti verðlaunum sem faðir 
þeirra fékk fyrir æviframlag sitt til tónlistar-
heimsins. „Pabbi ætlaði að koma fram á þess-
ari hátíð því hann komst ekki í fyrra,“ sagði 
hin ellefu ára Paris. 

Beyoncé Knowles hlaut sex Grammy

SIGURSÆL Beyoncé Knowles hlaut sex verðlaun 
á Grammy-hátíðinni sem var haldin hátíðleg í Los 

Angeles.
NORDICPHOTOS/GETTY

Línur eru nú farnar að skýrast 
varðandi fyrstu sólóplötu Jónsa í 
Sigur Rós, Go. Umslagið hefur litið 
dagsins ljós. Það er eftir systur 
Jónsa, þær Ingu og Lilju Birgis-
dætur. Platan átti upphaflega að 
koma út í lok mars, en nú er stað-
festur útgáfudagur 5. apríl. Níu 
lög eru á plötunni en aðeins eitt 
hefur heyrst til þessa, „Boy Lilik-
oi“. Það gefur fyrirheit um að plat-
an sé léttari og poppaðri en tónlist 
Sigur Rósar. Sjálfur segir Jónsi að 
innihaldið sé „svaka popp“. Fyrsta 
myndbandið við lag af plötunni 
fer í umferð nú í vikunni. Mynd-
bandið er við lagið „Go do“ og Árni 
og Kinski leikstýrðu því. Upp-
tökur á myndbandinu fóru fram 
á Íslandi á milli jóla og nýárs. Þá 
ætlar Jónsi að leggjast í yfirgrips-
mikla tónleikaferð. Hún hefst í 
Bandaríkjunum í apríl. Fyrirtæk-
ið 59 productions mun hanna og 
útfæra sviðsmyndina í samvinnu 
við Jónsa. Stefnt er að miklu sjón-
arspili og er hugmyndin sú að leik-
hús og tónleikar mætist á nýjan og 
spennandi hátt. Þeir sem bjuggust 
við að sjá Jónsa einan með kassa-
gítarinn verða því fyrir vonbrigð-
um. - drg

Jónsi í start-
holunum

UMSLAG GO Allt að gerast hjá Jónsa.

Jóhannes Steinn Jóhannesson, 
matreiðslumeistari á veitinga-
staðnum VOX, tók þátt í hinni 
árlegu kokkakeppni Nordic Chef 
of the Year sem fram fór í Hern-
ing í Danmörku á miðvikudag. 
Tíu kokkar tóku þátt í keppninni 
og lenti Jóhannes Steinn í fjórða 
sæti. „Þetta er ein erfiðasta 
kokkakeppni í heimi og eru það 
kokkar ársins frá hverju landi 
sem taka þátt. Mér gekk ekki 
nógu vel því ég lenti í tímahraki 
með aðalréttinn,“ segir Jóhannes, 
sem var valinn matreiðslumeist-
ari ársins 2009, annað árið í röð. 

Þátttakendur fengu að sjá hrá-
efnið sem nota átti kvöldið fyrir 
keppnina sjálfa og fengu svo 
þrjár klukkustundir til að bera 
fyrsta réttinn fram fyrir dómara 
og eina klukkustund fyrir hvorn 
rétt eftir það.

„Þetta var mjög erfitt og mikið 
stress. Mér gekk mjög vel með 
forréttinn og desertinn en lenti 
aftur á móti í tímahraki með 
aðalréttinn og það dró mig niður 
sem var svolítið sárt. Þetta er 
mjög hörð samkeppni enda eru 
Norðurlöndin þau sterkustu á 
sviði matreiðslu í dag og ég tel 
að við séum löngu komin fram úr 
Frökkunum. Þróunin á Norður-
löndunum er mjög hröð og mikið 
af spennandi hlutum að gerast 
hér á meðan Frakkar hafa staðið 
svolítið í stað,“ segir Jóhannes að 
lokum.  - sm

Norðurlönd-
in í sérflokki

EFNILEGUR KOKKUR Jóhannes Steinn 
Jóhannesson keppti fyrir hönd Íslands í 
hinni árlegu kokkakeppni Nordic Chef of 
the Year.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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KA heimilið
Mýrin
Fylkishöll
Ásvellir

KA/Þór - Valur
Stjarnan - HK
Fylkir - FH
Haukar - Víkingur
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19:30
19:30

2009 - 2010

Framherjinn knái, Grétar Ólafur Hjartarson hjá Grindavík, er kominn 
aftur á ról eftir langa fjarveru vegna hnémeiðsla. Grétar varð sem 
kunnugt er fyrir því óláni að slíta krossbönd í hægra hné í júlí árið 
2008 en þá var hann nýkominn aftur í raðir Grindavíkur frá KR. 
Meiðsli Grétars voru reyndar í fyrstu greind vitlaust og ekki talið að 
hann væri með slitin krossbönd og því beið hann með það að fara 
í aðgerð þar til í nóvember sama ár þegar endanlega varð ljóst að 
hann þyrfti nauðsynlega á aðgerð að halda. Eftir það tók við löng 
og ströng endurhæfing en markvarðahrellirinn 
Grétar sér nú loksins fyrir endann á því ferli. 

Grétar lék sinn fyrsta leik eftir meiðslin á 
föstudagskvöld þegar Grindavík mætti Þrótti 
Vogum og vann 7-1 sigur í Reykjaneshallarmót-
inu svokallaða sem haldið er í tilefni af tíu ára 
afmæli hallarinnar. Grétar gerði sér lítið fyrir 
og skoraði eitt marka Grindavíkur í leiknum en 
hann var þó eðlilega fyrst og fremst ánægður 
með að vera byrjaður að spila á nýjan leik.

„Þetta var fyrsti leikurinn minn í einhverja 

sautján eða átján mánuði og það er því óhætt að segja að ég sé 
sáttur við að vera byrjaður að spila aftur. Það var líka mjög 
gaman að skora en aðalmálið var náttúrlega að vera 
byrjaður að spila aftur,“ segir Grétar.

Grétar viðurkennir að endurhæfingin hafi verið löng og 
ströng og hann hafi vonast til þess að vera byrjaður að 

spila miklu fyrr.
„Eftir að ég fór í aðgerðina í nóvember árið 2008 

má segja að þetta sé búin að vera stanslaus vinna í 
að koma sér aftur á lappir. Þessi meiðsli taka alltaf 
langan tíma og þó svo að ég hefði viljað byrja aftur 
fyrr þá var það einfaldlega ekki hægt. Löppin á mér 
var bara svo ónýt eftir þetta að það kom bara ekki 

til greina að gera neitt annað en að byggja sig upp og 
ég er orðinn fínn núna. Ég vona bara að þetta verði allt 
í lagi því þetta er eiginlega búið að vera eins og mjög 
langt undirbúningstímabil og ég er orðinn spenntur 
fyrir að fara að spila fótbolta aftur,“ segir Grétar að 
lokum. 

GRÉTAR ÓLAFUR HJARTARSON: ER BÚINN AÐ JAFNA SIG EFTIR ERFIÐ HNÉMEIÐSLI OG BYRJAÐUR AÐ SKORA Á NÝ

Búið að vera eins og langt undirbúningstímabil

FÓTBOLTI Margir knattspyrnu-
áhugamenn kannast orðið ágæt-
lega við KR-inginn Ingólf Sigurðs-
son þó svo hann sé mjög ungur að 
aldri. Hann var í herbúðum hol-
lenska félagsins Heerenveen leik-
tíðina 2007-08 og hefur verið undir 
smásjá margra stórra félaga enda 
þykir hann mikið efni.

Hann er á förum til Lundúna 
um miðjan mánuðinn þar sem 
hann verður til reynslu hjá Ars-
enal í fimm daga. „Ég fer eftir 
nákvæmlega tvær vikur. Ég hef 
ekkert farið til félags á reynslu 
lengi og bíð spenntur. Þetta kom 
fyrst upp í lok síðasta árs. Þá vissi 
ég að þeir vildu taka á móti mér og 
nú er komið að því,“ sagði Ingólfur 
spenntur en hann hafnaði tækifæri 
á að fara til reynslu hjá Man. Utd 
síðasta sumar.

„Þeir vildu endilega fá mig en ég 
kæfði það mál eiginlega í fæðingu. 
Ég var alls ekki tilbúinn í neitt 
slíkt á þeim tíma. Ég vildi bara 
vera hér heima og einbeita mér 
að því. Þótt það hljómi kannski 
skringilega þá sé ég ekkert eftir að 
hafa hafnað því boði. Maður verð-
ur nefnilega að vera skynsamur og 
hlusta á sjálfan sig,“ sagði Ingólfur 
sem telur sig aftur móti vera tilbú-
inn núna að skoða nýja möguleika 
og líst vel á að fara til Arsenal.

„Það hefur sýnt sig að unglinga-
starfið hjá þeim er gott og með 
fremstu unglingastörfum í heim-
inum. Þess vegna er ég afar sáttur 
að fá að fara þangað í allan þenn-
an tíma,“ sagði Ingólfur en hvað er 
hans lið í enska boltanum? „Það er 
Liverpool, því miður,“ sagði Ingólf-
ur og hló við.

Ingólfur hefur verið að spila 
mikið með meistaraflokki KR 
í vetur en hann fékk aðeins að 
spreyta sig með liðinu síðasta 
sumar og skoraði mark í sínum 
fyrsta leik. Honum hefur geng-
ið vel í meistaraflokksleikjunum 

og skoraði meðal annars tvö mörk 
gegn Þrótti á dögunum.

„Ég er í mjög góðum höndum 
hér heima hjá KR og eingöngu að 
æfa með meistaraflokknum þar 
sem ég er að reyna að vinna mér 
sæti í liðinu. Ef það kemur eitt-
hvað upp þá skoðar maður það 
samt að sjálfsögðu. Ég er ánægð-
ur með hvað ég hef fengið að spila 
mikið í vetur. Mér gengur líka vel 
að aðlagast meistaraflokknum en 

það hefur tekið svolítinn tíma. Ég 
stefni að sjálfsögðu á að standa 
mig vel, komast í liðið og kannski 
fá eitthvað smá hlutverk. Eitthvað 
annað en að halda bara á vatns-
brúsunum,“ sagði Ingólfur léttur 
en hann horfir björtum augum á 
framtíðina.

„Það er plús að vera ungur og 
vitlaus. Þá getur maður látið sig 
dreyma.“ 

 henry@frettabladid.is

Sé ekki eftir því að hafa 
hafnað Man. United
Hinn 16 ára gamli Ingólfur Sigurðsson er á leið til reynslu hjá enska úrvals-
deildarfélaginu Arsenal um miðjan mánuðinn. Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
Ingólfur verið í sigti erlendra liða lengi og meðal annars hjá Man. Utd.

Á LEIÐ TIL ENGLANDS Ingólfur heldur til Lundúna eftir tvær vikur þar sem hann mun 
æfa með Arsenal.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Ársþing KSÍ fer fram 
hinn 13. febrúar næstkomandi og 
sem oftast liggur fjöldi tillagna um 
breytingar á lögum KSÍ. Áhuga-
verðasta tillagan er klárlega til-
laga um að færa bikarúrslitaleik 
karla yfir á menningarnótt og að 
hætt verði að spila undanúrslita-
leikina á Laugardalsvelli. 

Það eru níu lið af tólf í Pepsi-
deildinni sem leggja fram þessa 
tillögu, öll félög nema Breiðablik, 
Haukar og Selfoss. Má því telja lík-
legt að tillagan verði samþykkt.

Hugmyndasmiðurinn er Hjörv-
ar Hafliðason, fyrrum markvörð-
ur Breiðabliks, en hann fékk hug-

myndina fyrir fimm árum. „Þetta 
var árið 2005, þegar ég var að 
vinna hjá Fréttablaðinu. Þá skrif-
aði ég pistil um málið og varpaði 
þessari hugmynd fram,“ sagði 
Hjörvar. „Árið á undan var afar 
leiðinlegur og óspennandi leik-

ur sem var illa sóttur. Þetta fyr-
irkomulag hefur þess utan ekki 
heppnast vel. Bikarúrslitaleikur-
inn á að vera hápunktur sumars-
ins og er það alls ekki í dag,“ sagði 
Hjörvar en bikarúrslitaleikurinn 
hefur farið fram í október síðustu 
ár við misjafnar aðstæður.

„Það finnst engum gaman að 
spila í svona kulda og hvað þá að 
fólk vilji fara á völlinn. Það er 
bara leiðinlegt þegar það er kalt. 
Með því að hafa þetta á menning-
arnótt má gera ráð fyrir talsvert 
betri mætingu, meiri stemningu 
og veðrið verður einnig væntan-
lega betra.“   - hbg

Hugmynd Hjörvars Hafliðasonar um úrslitaleik bikarsins að verða að veruleika:

Bikarúrslit á menningarnótt

HUGMYNDARÍKUR Hjörvar segist luma á 
fleiri sniðugum hugmyndum.   

Enska úrvalsdeildin:
Sunderland-Stoke City   0-0
STAÐAN:
Chelsea 23 17 3 3 57-19 54
Man. United 24 17 2 5 56-20 53
Arsenal 24 15 4 5 60-28 49
Tottenham  24 12 6 6 45-25 42
Liverpool 24 12 5 7 42-26 41
Man.City 22 11 8 3 44-30 41
Aston Villa 23 11 7 5 31-18 40
Birmingham  23 9 7 7 22-23 34
Everton 23 8 8 7 33-34 32
Blackburn  24 7 7 10 25-40 28
Fulham 23 7 6 10 26-28 27
Stoke City 22 6 8 8 19-26 26
Sunderland 23 6 6 11 30-40 24
Wigan Athletic 22 6 4 12 24-47 22
West Ham  23 4 9 10 29-38 21
Bolton  22 5 6 11 29-44 21
Wolves  23 5 6 12 19-40 21
Burnley 23 5 5 13 23-46 20
Hull City 23 4 8 11 22-48 20
Portsmouth 22 4 3 15 19-35 15

ÚRSLIT

> Haraldur Freyr áfram í Keflavík

Varnarmaðurinn Haraldur Freyr Guðmundsson skrifaði í 
gær undir nýjan tveggja ára samning við Pepsi-deildarlið 
Keflavíkur. Þetta kom fram á fótbolti.net í gær. Haraldur 
stefndi á að komast aftur í atvinnumennsku 
en virðist ekki hafa nælt í neitt bitastætt 
fyrst hann ákvað að semja aftur við Kefla-
vík. Það eru aftur á móti afar góð tíðindi 
fyrir Keflavík að halda Haraldi hjá 
félaginu enda sterkur og reyndur 
miðvörður.

FÓTBOLTI Lokadagur félagaskipta 
gluggans var í gær og var minna 
um stór tíðindi en búist var við.

Man. City keypti vængmanninn 
Adam Johnson frá Middles-
brough en missti af Argentínu-
manninum Fernando Gago hjá 
Real Madrid.

City var til í að greiða 18 millj-
ónir evra fyrir Gago og var búið 
að ná samkomulagi við Madrid. 
Pappírsvinnan tók aftur á móti of 
langan tíma og City féll á tíma og 
missti þar með af leikmanninum.

Stræstu skiptin voru hugsan-
lega þau að Robbie Keane var 
lánaður frá Tottenham til Celtic 
út leiktíðina.

West Ham nældi sér í Egypt-
ann Mido að láni en sá ætlar að 
spila fyrir aðeins 1.000 pund á 
viku hjá félaginu. Brasilíumaður-
inn Ilan kemur einnig frá St. Eti-
enne.   - hbg

Lokadagur janúargluggans:

Engin stór 
félagaskipti

FERNANDO GAGO Var á leiðinni til City 
en City féll á tíma. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI John Terry, leikmaður 
Chelsea og enska landsliðsins, á 
ekki sjö dagana sæla eftir að upp 
komst um framhjáhald hans við 
Vanessu Perroncel, fyrrum unn-
ustu Wayne Bridge.

Terry barnaði Perroncel á 
meðan hún var enn með Bridge 
og leikmennirnir að spila saman. 

Málið komst í blöðin um helg-
ina og í kjölfarið er eiginkona 
Terrys flúin til Dúbaí með börn 
þeirra og hefur farið fram á 
skilnað. Enska knattspyrnusam-
bandið hefur ekki viljað tjá sig 
um málið en menn hafa áhyggj-
ur af því að það geti komið óein-
ing innan hópsins þegar Terry og 
Bridge hittast á nýjan leik.   - hbg

John Terry í vondum málum:

Eiginkonan 
vill fá skilnað

FÓTBOLTI Sunderland tók á móti 
Stoke í eina leik gærdagsins í 
ensku úrvalsdeildinni.

Stoke var í tólfta sæti deildar-
innar fyrir leikinn en Sunderland 
í því þrettánda aðeins tveimur 
stigum á eftir.

Leikurinn var engin flugelda-
sýning og hvorugu liðinu tókst 
að koma boltanum í netið í fyrri 
hálfleik né þeim seinni.   - hbg

Einn leikur í enska boltanum:

Markalaust 
jafntefli

BARÁTTA Steed Malbranque og Glenn 
Whelan berjast hér um boltann í gær.

NORDIC PHOTOS/AFP
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Staðreyndir um dagblaðalestur
Íslendingar yngri en 55 ára verja lengri tíma á virkum dögum 

til að lesa síður Fréttablaðsins en síður Morgunblaðsins.

Heimild: Lestrarkönnun Capacent maí-okt 2009.

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Eiríkur Tómasson laga-
prófessor og framkvæmdastjóri STEF er 
gestur Ingva Hrafns í dag.

21.00 Anna og útlitið  Anna og Jenný 
flikka upp á tæknistjóra ÍNN.

21.30 Tryggvi Þór á Alþingi  Alþingi 
komið til starfa eftir jólaleyfi.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

15.35 Útsvar  (Hornafjörður - Skagafjörð-
ur) (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Frumskógar Goggi  (16:26)

17.52 Arthúr  (139:145)

18.15 Skellibær  (18:26)

18.25 Fréttaaukinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Læknamiðstöðin  (Private Pract-
ice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf 
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. Aðalhlut-
verk: Kate Walsh, Taye Diggs, KaDee Strick-
land, Hector Elizondo, Tim Daly og Paul Ad-
elstein.

21.10 Alfreð Elíasson og Loftleiða-
ævintýrið  (2:3) Heimildarmynd í þremur 
hlutum um Alfreð Elíasson og Loftleiðir eftir 
Sigurgeir Orra Sigurgeirsson. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Síðasti óvinurinn  (The Last 
Enemy) (1:5) Bresk sakamálasyrpa í fimm 
þáttum. Vísindamaðurinn Stephen Ezard 
snýr heim til Bretlands eftir að Michael 
bróðir hans deyr. Ekkja Michaels skýlir ólög-
legum innflytjanda og Stephen sogast inn 
í dularfulla og háskalega atburðarás. Aðal-
hlutverk; Benedict Cumberbatch, Anamaria 
Marinca, Max Beesley og Robert Carlyle.

23.50 Kastljós  (e)

00.25 Dagskrárlok

08.00 Manchester United: The Movie 

10.00 Bowfinger 

12.00 Parenthood 

14.00 Manchester United: The Movie 

16.00 Bowfinger

18.00 Parenthood 

20.00 Jackass Number Two 

22.00 Ice Harvest  Spennumynd með 
John Cusack og Billy Bob Thornton í aðal-
hlutverkum.

00.00 No Way Out 

02.00 From Dusk Till Dawn 2 

04.00 Ice Harvest 

06.00 The Birdcage 

17.10 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni 
í golfi. Árið sem framundan er skoðað gaum-
gæfilega og komandi mót krufin til mergjar.

17.35 Veitt með vinum: Blanda 
Þáttur þar sem veitt verður í Blöndu og allir 
helstu leyndardómar þessarar skemmtilegu 
ár skoðaðir.

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

18.35 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

19.35 Crystal Palace - Wolves  Útsend-
ing frá leik í ensku bikarkeppninni. 

21.35 Century Club Of San Diego 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi. 

22.30 UFC 108 Sýnt frá UFC 108 en 
þangað voru mættir margir af bestu bardaga-
mönnum heims í þessari mögnuðu íþrótt.

00.00 Crystal Palace - Wolves  

07.00 Sunderland - Stoke  Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.25 West Ham - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

19.35 Hull - Chelsea Bein útsending frá 
leik Hull og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

00.15 Hull - Chelsea Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.50 7th Heaven  (12:22) 

17.35 Dr. Phil 

18.20 High School Reunion  (5:8) 
Bandarísk raunveruleikasería þar sem fyrr-
um skólafélagar koma saman á ný og gera 
upp gömul mál. 

19.05 What I Like About You  (9:18) 
Bandarísk gamansería um tvær ólíkar syst-
ur í New York. 

19.30 Fréttir  Fréttir og veður frá frétta-
stofu Morgunblaðsins. 

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

20.10 Accidentally on Purpose  
(2:18) Bandarísk gamanþáttaröð um konu 
á besta aldri sem verður ólétt eftir einnar 
nætur kynni með ungum fola.

20.35 Innlit/ útlit  (2:10) Hönnunar- og 
lífsstílsþáttur þar sem Katrín Fjeldsted kemur 
víða við. 

21.05 Top Design  (8:10) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir innanhúss-
hönnuðir keppa til sigurs. Í hverjum þætti 
þurfa þau að sýna og sanna færni sína og 
sköpunargáfu með hugmyndaríkri hönnun 
og frumleika. 

21.55 The Good Wife  (4:23) Alicia vinn-
ur við stórmál gegn lyfjafyrirtæki og finnur 
gögn sem benda til þess að einhverjum í 
kviðdóminum hafi verið mútað.

22.45 The Jay Leno Show  

23.30 CSI. New York  (21:25) (e)

00.20 Fréttir  (e)

00.35 The Good Wife  (4:23) (e)

01.25 King of Queens  (25:25) (e)

01.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
afram!, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.20 In Treatment (7:43) 

10.55 Ghost Whisperer (61:62)

11.45 Cold Case (10:23) 

12.35 Nágrannar

13.00 Worst Week (11:16) 

13.20 Broken Flowers 

15.05 Sjáðu 

15.30 Barnatími Stöðvar 2 Ofuröndin, 
Ben 10, Stóra teiknimyndastundin og Áfram 
Diego, afram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (18:21) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (14:24) 

19.45 How I Met Your Mother (2:22) 
Ted er orðinn örvæntingafullur og reynir allt 
hvað hann getur til á hitta Robin aftur. 

20.10 Modern Family (1:22) Nýr gaman-
þáttur um líf þriggja ólíkra fjölskyldna.

20.35 The Big Bang Theory (21:23) 
Gamanþáttur um eðlisfræðingana Leonard 
og Sheldon.

21.00 Chuck (22:22) Chuck Bartowski lifði 
fremur óspennandi lífi allt þar til hann opnaði 
tölvupóst sem mataði hann á öllum hættu-
legustu leyndarmálum CIA. 

21.45 Hung (5:10) Gamansamur þáttur 
um Ray Drecker, skólaliðsþjálfara á fimmtugs-
aldri sem reynir fyrir sér á nýjum vettvangi og 
selur einmana konum blíðu sína. 

22.15 Entourage (2:12) 

22.45 Daily Show: Global Edition 

23.10 Fringe (8:23)

23.55 Tell Me You Love Me (3:10) 

00.40 The Devils Rejects 

02.25 Broken Flowers 

04.10 Chuck (22:22) 

04.55 Modern Family (1:22) 

05.20 The Big Bang Theory (21:23) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag 

20.10 Accidentally on Purpose 
  SKJÁR EINN

21.10 Alfreð Elíasson og Loft-
leiðaævintýrið   SJÓNVARPIÐ

21.45 Hung   STÖÐ 2

21.50 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia   STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Ice Harvest   STÖÐ 2 BÍÓ

▼

> Josh Radnor
„Það eru engir leikarar í 
minni fjölskyldu en það var 
boðið upp á leiklistartíma 
í skólanum mínum og það 
var nóg til að vekja hjá mér 
leiklistarbakteríuna.“ 
Radnor fer með hlutverk 
Ted Mosby í þættinum 
How I Met Your Mother 
sem Stöð 2 sýnir mánu-
daga-fimmtudaga kl. 
19.45.

Með kvef og stíflað nef í sófanum er eitt ráð við lægðinni. Spænska 
sjónvarpið er óbrigðult veruleikaflóttavarp og þá er ég ekki að vísa til 
mis-galinna skemmtiþáttanna heldur alveg sérstaklega til dagskrár-
gerðar sem er í raun heimildarþættir: Borgir handa 21. öldinni.

Þetta eru ferðamannaþættir þar sem farið er borg 
úr spænskri borg og varpað upp öllu jákvæðu og 
eftirsóknarverðu við staðina. Eftir inngang er farið 
stuttlega yfir sögu bæjarstæðisins og svo í náttúru-
lýsingar og staðarhætti. Þættirnir eru teknir upp í 
besta sölumennskustíl, og þeirra því hægt að njóta án 
spænskukunnáttu.

Á dögunum mátti þannig fræðast um vínræktar-
borgina  Jerez í Andalúsíu, en af þessu nafni, Jerez, er 
dregið orðið sérrí. Sól, hestar, gróður og auðvitað veigarnar 
góðu eru meðal aðalsmerkja borgarinnar. Við byrjum í 
vínsmökkun og svo beint yfir í útihátíð blómskreyttra 
litskrúðugra sígauna í eilífum dansi. Depurð vetrar 
heldur sig fyrir norðan.

Ferðamaður vill, að þessu úr sér sofnu, hafa eitthvað uppbyggilegt 
fyrir stafni. Þættinum er þá ljúft að segja frá þeim ótrúlegu guðshús-
um, allt aftur til Máranna, og klaustrum, sem mörg hver hafa verið 
yfirgefin, vegna ónógrar köllunar landsmanna. Þessar gersemar liggja 
sem viljug bráð hverjum túrista, ef hann er ekki á tignarlegri hestasýn-

ingu í gömlu reiðhöllinni, eða á hnakkaverkstæðinu fornfræga.
En götulífið sjálft er djásnið mesta, því víða um Sérríbæ má 

dást að húsagerðarlist Miðjarðarhafsins frá skuggsælum grænum 
torgum. Allir með bros á vör á útimarkaðinum. Ef þú heimsækir 
svo vertann og færð að narta í goðumlíka smárétti máttu eiga von 
á syngjandi sælum barþjóni í hvítri skyrtu. Tónlist á hverju 12. aldar 
horni. (Eins gott þú fílir flamenco, reyndar).

Svo slekkur maður á sjónvarpinu og hugsar óhjákvæmilega 
með sér hvernig svona þættir yrðu á Íslandi. Ef einblínt væri á 
hið fagra og bjarta við Reykjanesbæ, Reykjavík eða Raufarhöfn. 
Við tilhugsunina hellist lægðin yfir að nýju og krefst þess að 

fá í sárabætur helstu afurðina frá Jerez. En ylurinn var notalegur, á 
meðan útsendingu stóð.

VIÐ TÆKIÐ KLEMENS ÓLAFUR TEKUR UNDIR MEÐ ÞÓR OG DANNA

Það vantar sérrí hérna
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.00 After You‘ve Gone 12.30 Blackadder Goes 
Forth 13.00 Absolutely Fabulous 13.30 Robin 
Hood 14.15 Robin Hood 15.00 The Green Green 
Grass 15.30 The Inspector Lynley Mysteries 16.25 
Hustle 17.15 EastEnders 17.45 The Weakest 
Link 18.30 Gavin And Stacey 19.00 The Green 
Green Grass 19.30 New Tricks 20.20 Jonathan 
Creek 21.20 The Green Green Grass 21.50 Only 
Fools and Horses 22.20 After You‘ve Gone 22.50 
Blackadder Goes Forth 23.20 Absolutely Fabulous 
23.50 Jonathan Creek 

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 12.50 
Rygepauser 13.00 DR Explorer. På verdens tag 
13.30 Søren Ryge - Havhingsten vender tilbage 
14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie 
Mix 15.05 Family Guy 15.30 Svampebob Firkant 
15.55 Chiro 16.05 Ni-Hao Kai Lan 16.30 Lille 
Nord 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Ha‘ 
det godt 19.00 Kender du typen 19.30 Undercover 
chef - Falck 20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 
SportNyt 21.00 Wallander 22.30 Dodens detekti-
ver 22.50 For fuld udblæsning 23.20 Boogie Mix 

12.10 Urix 12.30 Filmavisen 1959 12.40 Med 
hjartet på rette staden 13.30 E6 - en reise gjenn-
om nordmenns hverdag 14.00 NRK nyheter 14.10 
Dynastiet 15.00 Derrick 16.00 NRK nyheter 16.10 
Herskapelige gjensyn 16.40 Oddasat - nyheter på 
samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Forkveld 
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.45 
Ut i naturen 19.15 Bygdeliv 19.45 Extra-trekning 
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Det nye landet 21.25 Bokprogrammet 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Tigeren og snoen

12.05 Den första kretsen 13.15 Mamma tar 
semester 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 
15.55 Med huvudduk och höga klackar 16.25 
Bullar av stål 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med 
A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 
18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 
18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 Mästarnas 
mästare 20.00 Teatersupén 20.30 Hör hit! 21.55 
Komedikväll direkt 22.55 Spelets regler

16.40 The Doctors  Spjallþættir fram-
leiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir lækn-
ar á ólíkum sviðum veita aðgengilegar og 
gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.20 Ally McBeal (15:23) Stofan tekur 
að sér mál manns sem vill reyna að fá 
hjónaband sitt ógilt eftir að eiginkona hans 
hættir við að vilja eignast börn. Ally leitar til 
sálfræðings vegna nýjustu dagdrauma sinna.

18.05 Seinfeld (19:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur. 

18.50 The Doctors 

19.35 Ally McBeal (15:23)

20.15 Seinfeld (19:22)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (8:15) Gamanþáttaröð um fjóra 
vini sem reka saman bar en eru of sjálfum-
glaðir til að geta unnið saman án þess að til 
árekstra komi, upp á hvern einasta dag. 

22.15 American Idol (5:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. Eins 
og kunnugt er þá er Paula Abdul horfin af 
braut en í hennar stað kemur Ellen DeGen-
eres sem mun aðstoða Simon Cowell, Randy 
Jackson og Köru DioGuardi.

23.00 American Idol (6:43) 

23.50 K-Ville (10:11) 

00.35 Sjáðu 

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

01.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngfuglar
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Flakk

14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Vetur í Vindheimum
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Í heyranda hljóði
21.20 Tríó
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Fimm fjórðu
23.10 Sumar raddir
00.05 Næturtónar

Modern Family segir frá lífi 
þriggja ólíkra en dæmi-
gerðra nútímafjölskyldna 
og hinum blákalda hvers-
dagsleika sem þær þurfa 
að glíma við, umbera og 
að sjálfsögðu njóta þegar 
svo ber við. Um er að ræða 
eldri mann sem er búinn 
að yngja upp og ná sér í 
blóðheita suður-ameríska snót og snælduvitlausa krakkagrislinga hennar, 
hina dæmigerðu vísitölufjölskyldu sem alltaf reynir að vera fullkomin en er 
samt svo grátlega langt frá því og síðast en ekki síst íhaldssamt hommapar 
sem er nýbúið að ættleiða barn frá Víetnam. Leiðir þessara fjölskyldna liggja 
saman og í hverjum þætti lenda þær í hreint drepfyndnum aðstæðum. 

STÖÐ 2 KL. 20.10

Modern Family

Katrín Fjeldsted hefur umsjón með 
þættinum Innlit/útlit. Katrín er 
innanhússarkitekt að mennt en hún 
nam í Bandaríkjunum og bjó þar og 
starfaði í átta ár, bæði í 
Arizona og Chicago. 
Sú breyting hefur 
orðið á þættinum 
að hann er nú 
styttri en áður en 
með álíka miklum 
efnistökum. Fyrir 
vikið eru þætt-
irnir hraðari og 
skemmtilegri 
en jafnframt 
stútfullir af 
fróðleik og 
áhugaverðum 
viðtölum.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Innlit/útlit
Skjár einn kl. 20.35

▼

▼

EIN STÓR (SAMKYNHNEIGÐ, FJÖLÞJÓÐLEG, HEFÐBUNDIN) FJÖLSKYLDA

FRÁ HÖFUNDI 

FRASIER

BESTI NÝI GAMANÞÁTTUR VETRARINS HEFST Í KVÖLD KL. 20:10

TILNEFNDUR TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA SEM BESTI GAMANÞÁTTURINN 2010
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. þökk, 6. strit, 8. ferðalag, 9. eiga 
heima, 11. komast, 12. heimagert 
vín, 14. leið, 16. ætíð, 17. skordýr, 18. 
annríki, 20. fæddi, 21. óhljóð.

LÓÐRÉTT
1. plat, 3. frá, 4. áttfætla, 5. knæpa, 7. 
hverfill, 10. for, 13. útdeildi, 15. tala, 
16. verkfæri, 19. númer.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. takk, 6. at, 8. för, 9. búa, 
11. ná, 12. brugg, 14. braut, 16. sí, 17. 
fló, 18. önn, 20. ól, 21. garg. 

LÓÐRÉTT: 1. gabb, 3. af, 4. könguló, 
5. krá, 7. túrbína, 10. aur, 13. gaf, 15. 
tólf, 16. sög, 19. nr. 

„Kakó og toffí á Skrepptu dreptu 
klikkar aldrei, en ég held það 
sé ekki í boði lengur. Því segi ég 
að morgunverður dýralæknisins 
á Jómfrúnni sé besti bitinn í 
bænum.“

Pétur Eyvindsson, DJ Musician.

Rapparinn Dóri DNA bættist í gær 
við sístækkandi hóp útvarpsmanna 
á Rás 2. Dóri, sem hefur einnig 
tekið að sér að lýsa bardögum 
UFC á Stöð 2 Sport, mun 
að sjálfsögðu sjá 
um rappþátt fyrir 
útvarpsstöðina enda 
hafsjór af fróðleik 
um þann tónlist-
argeira og verður 
kastljósinu sér-
staklega beint 
að íslensku 
rappsen-
unni.

Og þetta er allt góðra gjalda vert 
ef ekki væri fyrir dagskrártím-
ann. Því Dóri verður á dagskrá á 
þriðjudagskvöldum eftir miðnæt-
urfréttir. Þetta er sami tími og 
Þossi fékk á mánudagskvöldum 
og ljóst að Rás 2 mun stuðla að 
því að ungmenni landsins verða 

límd við útvarpstækin 
langt fram á nótt um 
miðja viku. Reyndar 
er tekið sérstaklega 
fram í fréttatilkynn-
ingu sem send var 

fjölmiðlum í gær að 
þeir sem geti ekki 
haldið sér vakandi 
geti alltaf treyst á 
netið.

Þótt kvikmynd Júlíusar Kemp, 
Reykjavik Whale Watching 
Massacre, hafi ekki fengið góða 
dóma heima þá gerir hún samt 
víðreist um heiminn. Myndin 
verður fyrsta framlag Íslendinga 
til FrightFest-hryllingsmyndahá-
tíðarinnar í Glasgow sem hefst í 
lok febrúar. Þá hefur Pihla Viitala 
sem leikur í myndinni verið 
útnefnd Shooting Star eða 
vonarstjarna Berlínar-
hátíðarinnar. En þann 
titil hafa nokkrir 
Íslendingar borið, 
meðal annars 
Nína Dögg 
Filippus-
dóttir.
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Það þurfti bara eitt skot við 
brosið í munnvikinu,“ segir Páll 
Reynisson, eigandi Veiðisafnsins 
á Stokkseyri. Hann fór til Suður-
Afríku í nóvember þar sem hann 
veiddi í fyrsta sinn krókódíl með 
skammbyssu. Auk þess sem hann 
felldi strút með skammbyssu og 
nokkrar tegundir af antilópum. 
Honum tókst þó ekki að klófesta 
hýenu þrátt fyrir að hafa legið í 
leyni í þrjár nætur, tilbúinn með 
byssuna. 

Ljósmyndir frá veiðiferðinni 
verða sýndar á hinni árlegu byssu-
sýningu Veiðisafnsins sem verður 
haldin í samvinnu við verslunina 
Vesturröst um helgina. „Þetta er 
orðið landsþekkt. Menn eru farnir 
að skrifa um þetta í almanakið hjá 

sér, fyrsta helgin í febrúar,“ segir 
Páll. „Við verðum með mikið af 
haglabyssum, skammbyssum og 
vélbyssum og ýmislegt fleira,“ 
segir hann og bætir við að í fyrra 
hafi nýtt aðsóknarmet verið sett á 
safnið þegar rúmlega 9.300 manns 
stigu þangað inn fæti. „Frá árinu 
2004 hefur verið mikil aukning 
milli ára. Þetta hefur verið virki-
lega gaman.“

Páll hefur gert endurbætur 
á safninu eftir jarðskjálftann 
sem gekk yfir Suðurland 2008 
og stækkað eldri sýningarsalinn. 
Hvetur hann alla áhugamenn um 
byssur og veiðar til að láta sjá sig 
um helgina. Nánari upplýsingar 
um byssusýninguna má finna á 
síðunni veidisafnid.is.  - fb

Skaut krókódíl með skammbyssu

MEÐ KRÓKÓDÍLINN Páll notaði aðeins eitt byssuskot til að veiða krókódílinn í Suður-
Afríku. 

Íslenskufræðingarnir Einar Björn 
Magnússon og Guðlaugur Jón 
Árnason hafa stofnað slangurorða-
bók á netinu. Þar getur almenn-
ingur sett inn ný slangurorð sem 
mörg hver munu rata í nýja slang-
urorðabók sem þeir eru með í und-
irbúningi.

„Þetta byrjaði árið 2004 þegar 
ég sótti um styrk hjá Nýsköpunar-
sjóði námsmanna til að gera slang-
urorðabók á netinu. Svo langaði 
mig alltaf líka til að gefa út bók,“ 
segir Einar Björn. Þeir félagar 
hafa safnað sjö hundruð slangur-
orðum og biðla nú til almennings 
að bæta við fleiri orðum. Vonast 
þeir til að um 3-4.000 orð endi í 
slangurorðabókinni, sem verður 
sú fyrsta sinnar tegundar síðan 
1982. „Það hefur ýmislegt breyst 
síðan þá. Netið var ekki til þá og 
ekki heldur gsm-símar. Það eru 
ótrúlega mörg orð búin að bætast 

við,“ segir Einar. Bætir hann við 
að orðin sem komist í orðabókina 
séu þau sem komast ekki í íslensku 
orðabókina en eru samt notuð af 
almenningi. Ekki bara unglingum 
eða utangarðsfólki heldur fólki sem 
notar þau í almennri umræðu.

Mörg ný orð sem tengjast banka-
hruninu eru komin í orðabókina á 
netinu og íhugar Einar að búa til 

sérflokk í kringum þau. Bókin fór 
í loftið fyrir helgi og síðan þá hafa 
nýyrðin streymt inn. „Núna þarf 
maður bara að ritskoða því það er 
líka ósómi sem fer þarna inn. Það 
þarf líka að breyta skýringunum 
þannig að þær séu skiljanlegar.“

Áhugasamir geta skoðað orða-
bókina á slóðinni htttp://slangur.
snara.is.  freyr@frettabladid.is

EINAR BJÖRN MAGNÚSSON:  ÝMISLEGT BREYST SÍÐAN 1982

Óska eftir íslensku slangri

TVEIR RITSTJÓRAR Einar Björn Magnússon (til hægri) og Guðlaugur Jón Árnason eru ritstjórar nýrrar slangurorðabókar á netinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

TÍU SLANGURORÐ
Haardera: Gera ekki neitt
2007: Það sem þótti flott í góðærinu.
Skrúðkrimmi: Útrásarvíkingur
Ísbjörg: Icesave
Kúla: Milljón
Doddson: Davíð Oddsson
Game Over: Range Rover eftir að bankakerfið hrundi
Stjörnutálgari: Einkaþjálfari fræga fólksins
Smúðingur: Myndað af enska orðinu smoothie og íslenska orðinu búðingur
Þúrör: Vefurinn Youtube

Auglýsingasími

– Mest lesið

Vinirnir Logi Tómasson og Kolbeinn Þórðarson, sem 
eru í 4. bekk í Digranesskóla, hafa búið til sitt eigið 
hárgel sem nefnist Bronser. Kemur það í kjölfar gels-
ins Silver sem silfur- og bronsdrengirnir Logi Geirsson 
og Björgvin Páll Gústafsson framleiða.

„Fyrst létum við þetta heita d:hi en síðan sagði ein-
hver að einhver gæti kært okkur fyrir það. Þá ætlum 
við að gera bara Bronser af því að við lentum í þriðja 
sæti,“ segir Logi en d:fi er gel sem hefur verið lengi 
á markaðnum.

Að sögn Loga er Bronser framleitt úr alls konar geli, 
vatni og smá sjampói. „Við ætlum líka að gera annað 
gel sem er aðeins öðruvísi, aðeins harðara,“ segir hann 
og bætir við að bæði mamma hans og vinir séu hrif-
in af nýja gelinu. Lyktin sé góð og það virki líka mjög 
vel.

Logi hefur prófað Silver-gelið og finnst það alveg 
ágætt. „Það er svolítið slímugt. Silver er eins og Shock-
wave sem harðnar en okkar er ekki eins stíft.“ 

Logi og Kolbeinn spila báðir handbolta og fótbolta 
og er Logi handboltamarkmaður rétt eins og Björg-

vin Páll. „Hann er uppáhaldsmarkmaðurinn minn en 
Aron Pálmarsson er uppáhalds útileikmaðurinn. Hann 
er svo ungur og góður,“ segir Logi, sem vonast til að 
setja Bronser á markað von bráðar.   -fb

Bronser-gel keppir við Silver

BRONSER-FRAMLEIÐENDUR Logi Tómasson (til vinstri) og 
Kolbeinn Þórðarson með Bronser-gelið sitt sem fetar í fótspor 
hins víðfræga Silver.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM  

Magni Bernhardsson D.C.
mun hefja störf þann 8. mars

á Kírópraktorstofu
Egils Þorsteinssonar að

Laugarvegi 163 E.

Tímapantanir í síma 553-4400
www.kiropraktik.is

VEISTU SVARIÐ 
Svör við spurningum af síðu 8

 1   Halldór Helgason.

 2   Frakkland.

 3   80 ára afmæli.
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Kemur sér í form
Jógvan Hansen, sem syngur lag 
Bubba og Óskars Páls Sveinssonar í 
Eurovision, ætlar sér að vera í góðu 
formi þegar í úrslitin er komið en 
þau verða á laugardaginn í beinni 
útsendingu Ríkissjónvarpsins. Til 
Jógvans hefur sést í ræktinni þar 
sem hann rífur í lóðin en það er þó 

fleira sem heldur Færeyingn-
um í formi. Hann hefur 

nýlega fest kaup á 
íbúð í Mosfellsbænum 
og er á fullu við að 

mála, spartla 
og annað 
það sem 
fylgir nýjum 

íbúðum.

Tæknimaður í vanda
Frumsýningargestir á Algjör Sveppi í 
Íslensku óperunni biðu í korter eftir 
því að sýningin hæfist á laugardag-
inn. Á bak við var handagangur í 
öskjunni því einn fingur hljóðtækni-
mannsins Magnúsar Jónssonar fór 
úr liði klukkutíma fyrir frumsýningu. 
Leikstjórinn Felix Bergsson ætlaði 
að leysa hann af á mixernum, sem 
hefði líklega endað með 
ósköpum. Til þess kom 
þó ekki því Magnús 
fékk flýtimeðferð uppi á 
Slysó þar sem fingurinn 
var hanteraður. Hann 
mætti svo á slaginu og 
keyrði tvær sýningar á 
laugardaginn í lyfjamóki.

Fjölmenni á sýningunni
Og meira af frumsýningunni hjá 
Sveppa. Meðal gesta á laugardag-
inn voru Rakel Garðarsdóttir fyrrum 
framkvæmdastýra Vesturports, 
Bryndís Schram, Óskar Hrafn 
Þorvaldsson fréttastjóri á Stöð 2, 
Gísli Rúnar Jónsson, sem sá um 
leikgerðina, sonur hans, 
Björgvin Franz Gíslason, 
sem og barnabörnin 
hans. Þá var Logi Berg-
mann þar einnig en 
tók heilan bekk 
undir fjölskyld-
una sína. 

 - fgg/drg

Jogastudio.org
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ATH! Myndirnar eru aðeins til hliðsjónar og eiga ekki endilega við tilboðin sem gefin eru upp.  

SÆNGURFÖT

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá
4.830 kr.

SVEFNSÓFAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá104.860 kr.

KING KOIL HEILSURÚM(Queen Size 153x203)

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

30 TIL 
70%
AFSLÁTTUR

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá

5.915 kr.

SÍÐUSTU 
DAGAR!

1 Lést á Langjökli

2 Unglingur handtekinn fyrir 
að stela upplýsingum um Eið 
Smára

3 Steingrímur Hermannsson 
látinn

4 Annar maður féll í 
jökulsprungu á Langjökli

5 Hæstiréttur fyrirskipar 
héraðsdómi að taka mál 
Ramosar fyrir aftur
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