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Heyrnarlaus ungmenni
misnotuð kynferðislega
Álíka margir heyrnarlausir drengir og stúlkur hafa verið beitt kynferðislegri misnotkun hér á landi. Um
er að ræða að minnsta kosti 30 einstaklinga. Flest tilvikin áttu sér stað þegar börnin voru í grunnskóla.
+9.&%2¨)3"2/4 Svipaður fjöldi heyrnarskertra
karla og kvenna hefur verið misnotaður kynferðislega í bernsku hér á landi, samkvæmt
nýrri könnun sem Félag heyrnarlausra hefur
látið gera, með stuðningi félagsmálaráðuneytisins. Að minnsta kosti 30 heyrnarlausir
hér á landi hafa verið misnotaðir kynferðislega.
Spurningalisti var sendur til 160 heyrnarlausra. Um 56 prósent svöruðu og þriðjungur
af þeim kvaðst hafa orðið fyrir kynferðislegri
misnotkun. Að sögn Berglindar Stefánsdóttur
sem hefur haft umsjón með þessu verkefni
var tilefni könnunarinnar tveir dómar sem
gengið hafa vegna kynferðisbrota gegn
heyrnarlausum. Í öðru tilvikinu var um að
ræða starfsmann Vesturhlíðarskóla, sem varð
uppvís að því að misnota fimm heyrnarlausar

stúlkur. Í síðara tilvikinu var um að ræða
heyrnarlausan föður sem misnotað hafði börn
sín. Fram kom þá að hann var sjálfur misnotaður kynferðislega á sínum yngri árum.
„Við vildum vita hversu stór hópur þessara þolenda væri þannig að við gætum brugðist rétt við. Við þyrftum til að mynda að hafa
táknmálstalandi fólk til að taka á móti þeim,“
segir Berglind. „Mér þykir miður að sjá
hversu hátt hlutfall þetta er innan hópsins.
En þetta er staðreynd.“
Í ljósi niðurstaðnanna hefur Félag heyrnarlausra sett saman lista með tillögum um
aðgerðir og lausnir, sem sendur hefur verið
félagsmálaráðuneytinu. Svar hefur borist frá
ráðuneytinu, þar sem segir að farið verði yfir
hann og hann metinn með hliðsjón af því
hvaða ráðuneyti aðgerðirnar geti heyrt

undir.
Spurð hvort um sé að ræða einhvern tiltekinn aldurshóp sem orðið hafi fyrir kynferðislegu ofbeldi segir Berglind að flest atvikin
hafi átt sér stað þegar fólkið var á grunnskólaaldri.
„Þetta gerist bæði í Vesturhlíðarskóla og
gamla Heyrnleysingjaskólanum, í skólaumhverfinu,“ segir hún. „Frá 1980 er fyrst farið
að nota táknmál. Fram að þeim tíma hafði það
verið bannað. Mörg málanna komu upp fyrir
þann tíma. Þessi hópur gat því ekki með neinu
móti tjáð sig um það sem var að gerast.“
Spurð hvort gerendur hefðu verið heyrandi, heyrnarlausir, karlar eða konur, segir
Berglind að heyrnarlausir hefðu líka verið
gerendur.
JSS FRETTABLADIDIS
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(ËGV¾R HARÈJAXL
!LEXANDER 0ETERSSON ER
STOLTUR AF ÖVÅ AÈ SPILA
FYRIR ÅSLENSKA LANDSLIÈ
IÈ OG VILL LÅTIÈ TALA
UM EIGIÈ ¹G¾TI

-%..).' Fimm íslenskir söngleikir eru í burðarliðnum í leikhúsum
á höfuðborgarsvæðinu – þess utan
er að hefjast tímabil skólasýninga
í framhaldsskólunum. Það verður
sungið í vetur, vor og fram á
haust. Af þessum fimm eru fjórir
nýir af nálinni: Grettir eftir Ólaf
Hauk, Egil Ólafsson og Þórarin
Eldjárn er endurvakinn. Nýju
verkin eru Hér og nú (Sokkabandið), Love (Vesturport og LR),
Abbababb (Annað svið og
Hafnarfjarðarleikhúsið) og Leg
(Þjóðleikhúsið). Hafa aldrei verið
svo margir nýir íslenskir söngleikir í boði á sama tíma.
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Létt súrmjólk
með skógarberjum

Tímamót í íslenskri skólasögu
Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Kristín Ingólfsdóttir,
rektor Háskóla Íslands, undirrituðu í gær samning til fimm ára
um kennslu og rannsóknir við
Háskóla Íslands. Með samningnum eru fjárframlög til skólans
stóraukin og að sögn rektors er
honum gert kleift að ná markmiði
sínu um að verða einn af fremstu
háskólum heims á næstu árum.
Samningurinn felur í sér að
fjárveitingar ríkisins til rannsókna við Háskóla Íslands þre-

-%..4!-,

faldast á samningstímanum og
hækka um 640 milljónir króna
árlega á tímabilinu 2008-2011.
Samtals nemur hækkunin tæpum
þremur milljörðum króna á tímabilinu. Í langtímaáætlun um
útgjöld ríkisins er jafnframt gert
ráð fyrir að framlög til háskólastigsins aukist árlega um 3,5 prósent vegna fjölgunar nemenda. Á
fjárlögum 2006 voru bein framlög
til rannsókna við háskólann um 43
prósent af kennsluframlagi. Í lok
samningstímans verður það hlutfall komið yfir 100 prósent.





Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra segir
samninginn mjög mikilvægt skref
fyrir HÍ og þjóðina sem heild og
nú sé meira en raunhæfur möguleiki að skólinn komist í hóp þeirra
bestu í heiminum.
Að sögn Kristínar Ingólfsdóttur rektors er háskólinn tilbúinn
að takast á við ný verkefni á
grundvelli samningsins. „Þessi
samningur er algjör grundvöllur
fyrir því að við getum farið þá
leið sem búið er að varða.“

g!
Nýjun
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í nóvember 2006.
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Guantánamo-fangabúðir:

-¹LEFNI "YRGISINS

Hörð mótmæli

Rannsókn á
Byrginu að ljúka

-!..2¡44).$) Íslandsdeild Amne-

sty International hélt fjöldafund á
Lækjartorgi í gær til að mótmæla
Guantánamo-fangabúðunum
á
Kúbu. Jóhanna K. Eyjólfsdóttir
hélt tölu og minntist þeirra sem
hafa þurft að dvelja í þessum illræmdu fangabúðum en á annað
hundrað manns mættu til mótmælanna. Appelsínugulum blöðrum
var sleppt í loftið til að minna á lit
búninganna sem fangarnir eru
látnir klæðast í búðunum.
Mótmælendur sendu einnig
bréf til forsætisráðherra, utanríkisráðherra, formanns utanríkisnefndar og þingflokksformanna
og hvöttu til þess að Alþingi og
ríkisstjórn fordæmdu fangabúðirnar opinberlega.
KDK

Sigurður, hvað gera nördarnir
nú?
b¶EIR GETA NOTAÈ T¾KIF¾RIÈ N¾STU
TÅU DAGA TIL AÈ FARA Å STURTUm
6EGNA VIÈGERÈA ¹ #!.4!4  S¾STRENGN
UM VERÈUR (¹SKËLI ¥SLANDS ¹SAMT ÎÈRUM
MENNTA OG RANNSËKNARSTOFNUNUM N¹N
AST NETSAMBANDSLAUS VIÈ ÒTLÎND N¾STU
TÅU DAGA 3IGURÈUR ®RN (ILMARSSON ER
FORMAÈUR 3TÒDENTAR¹ÈS (¹SKËLA ¥SLANDS

&¡,!'3-, Rannsókn Ríkisendurskoðunar á fjármálum Byrgisins
lýkur fyrir mánudag að sögn
Sigurðar Þórðarsonar ríkisendurskoðanda. Félagsmálaráðuneytið óskaði þess þann 16.
nóvember. Greiðslur til Byrgisins voru stöðvaðar 29. desember
að beiðni Ríkisendurskoðunar.
Þá var búið að tilkynna ráðuneyti að fjárreiðum og reikningshaldi Byrgisins væri áfátt.
Lögreglan á Selfossi rannsakaar kæru 24 ára konu á
Guðmund Jónsson, forstöðumanni vegna meints kynferðisbrots og fjármálamisferlis.
-«4-,) &ËLK MËM¾LTI 'UANT¹NAMO FANGABÒÈUNUM Å G¾R
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(AFRANNSËKNASTOFNUNIN

Kvóti gefinn út
3*6!2²46%'52 Sjávarútvegsráðu-
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&ULLTRÒAR FR¹ MENNTAM¹LA OG FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTI KOMU ¹ FUNDINN OG GERÈU GREIN FYRIR SAMSKIPTUM %3! VIÈ R¹ÈUNEYTIN

neytið ákvað í gær, að tillögu
Hafrannsóknastofnunar, að
leyfilegur upphafskvóti á loðnu
verði 180 þúsund lestir. Af
þessum heildarafla koma rúmar
143 þúsund lestir í hlut íslenskra
skipa.
Verð á loðnumjöli og lýsi er í
sögulegu hámarki um þessar
mundir og einnig er markaður
fyrir frysta loðnu góður.
SH¹
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¶UNGF¾RT VÅÈA UM BORG

Á fimmta tug
árekstra
3!-'®.'52 Þungfært var á
höfuðborgarsvæðinu í gær. Þegar
haft var samband við lögreglu um
klukkan átta í gærkvöldi höfðu 45
árekstrar verið tilkynntir á
höfuðborgarsvæðinu. Engin slys
urðu á fólki. Lögreglan segir
umferð alls staðar um borgina
hafa verið afar hæga. Slæmt
skyggni og hálka hafi verið helsta
orsök árekstranna.
Um helgina á að hlýna og
verður hiti við frostmark á
höfuðborgarsvæðinu. Von er á því
að það frysti aftur eftir helgi. KDK

LUPEST AÈ GANGA

Flensa ókomin
(%),"2)'¨)3-, Flensan hefur enn
ekki stungið sér niður, en læknar
segja varla langt að bíða hennar,
enda komi hún yfirleitt á þessum
árstíma. Aðrar pestir herja þó á
landsmenn þessa dagana.
Björn Gunnlaugsson, heimilislæknir hjá heilsugæslunni
Glæsibæ, segir að nú sé talsvert
um veikindi þótt flensan láti ekki
sjá sig. Nú sé til að mynda að
ganga gubbupest sem geti verið
óvenjulengi að ganga yfir.
BJ

Ótækt að afhenda
ekki ESA-gögnin fyrr
Formaður menntamálanefndar segir það ótækt að menntamálanefnd hafi ekki
fengið afhent gögn um samskipti ESA og íslenskra yfirvalda. Nauðsynlegt að
gefa mönnum rúm til þess að fara yfir gögnin, segir Össur Skarphéðinsson.
34*«2.-, Sigurður Kári Kristjáns-

son, formaður menntamálanefndar
Alþingis, telur það ótækt að menntamála- og fjármálaráðuneyti hafi
ekki gert menntamálanefndinni
grein fyrir samskiptum eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, við ráðuneytin frá því í janúar í fyrra.
„Fulltrúar frá ráðuneytunum
svöruðu því til að gögnin hefðu ekki
borist til nefndarinnar vegna þess
að eftir þeim hafi ekki verið óskað.
Ég er ekki ánægður með þau svör,“
sagði Sigurður og ítrekaði að hann
ætlaði að ræða málið við ráðherra.
„Ég lít þannig á að þegar þingið er
með lagafrumvarp til meðferðar þá
eigi nefndir ekki að þurfa að óska
eftir samskiptagögnum úr stjórnkerfinu á öllum tímum. Ég hef þá
skoðun að nefndin eigi að fá öll gögnin sem til staðar eru til umfjöllunar.
Það er ótækt og óásættanlegt að
þetta starfslag hafi verið viðhaft. Ég
ætla mér að ræða þetta mál frekar
við ráðherrana [Árna Mathiesen og
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur].“

Eftir að Fréttablaðið greindi frá
því 5. janúar síðastliðinn að fjármálaráðuneytið hefði neitað blaðinu um gögn um samskipti ESA og
ráðuneytisins vegna frumvarps um
hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins sendi Mörður Árnason, fulltrúi
Samfylkingarinnar í menntamálanefnd, bréf til Sigurðar Kára með
ósk um að fá gögnin afhent sem
Fréttablaðinu var neitað um að fá.
Sú niðurstaða, að neita blaðinu um
gögnin, hefur verið kærð til
úrskurðarnefndar um upplýsingamál.
Gögnin voru afhent á miðvikudagskvöld og um þau fjallað á fundi
í gær. Á fundinn komu lögmenn frá
fjármála- og menntamálaráðuneytinu og Guðmundur Árnason ráðuneytisstjóri í menntamálaráðuneytinu.
Gerðu þeir grein fyrir
samskiptunum og svöruðu spurningum nefndarmanna.
Þingflokksformenn stjórnarandstöðuflokkanna, Össur Skarphéðinsson, Ögmundur Jónasson og Magnús

Þór Hafsteinsson, sendu Sólveigu
Pétursdóttur, forseta Alþingis, í gær
bréf með ósk um að fundi menntamálanefndar verði frestað, en hann
fer fram í dag. Í bréfinu er meirihlutinn í nefndinni meðal annars
sakaður um „forkastanleg og ómálefnaleg vinnubrögð“, fyrir að gefa
nefndarmönnum ekki rúm til þess
að fara yfir samskipti ESA við
íslensk stjórnvöld.
„Það komu fram ný gögn í málinu eftir að Fréttablaðið upplýsti um
bréfaskriftir milli ESA og fjármálaráðuneytisins sem þingmenn stjórnarandstöðunnar óskuðu eftir að fá í
hendur sama dag og frétt þess efnis
birtist. Þetta eru níu þverhandarþykk bréf og við teljum að það sé
óhjákvæmilegt annað en að þingmenn fái rúm til þess að skoða þessi
gögn og rannsaka með sérfræðingum,“ sagði Össur.
Ekki náðist í Árna Mathiesen og
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur í
gær þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

(,¥¨!2&*!,, .¾GUR SNJËR Å FJALLINU

'ËÈ F¾RÈ ¹ SKÅÈASV¾ÈUM

Stefnir í metár
fyrir norðan
!&¶2%9).' „Það stefnir allt í að við
náum metvetri í opnunartímum í
ár,“ segir Guðmundur Karl
Jónsson, forstöðumaður skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli á Akureyri, en svæðið þar hefur verið
opið í fjörutíu daga í ár en
metopnun er 134 dagar. Hann
segir stöðuna afar góða í fjallinu
og mikill snjór.
Svipaðar upplýsingar fengust
frá skíðasvæðinu á Ísafirði og
Seyðisfirði.
Friðjón Árnason, rekstrarstjóri skíðasvæðisins á höfuðborgarsvæðinu, var ekki alveg
eins ánægður en sagði að stutt
væri í að Bláfjöll og Skálafell
yrðu opnuð. „Það vantar enn smá
herslumun,“ segir Friðjón sem
vonast til þess að geta opnað á
næstu dögum.
- KDK

®GMUNDUR *ËNASSON SEGIR R¹ÈUNEYTI HAFA VÅSVITANDI HALDIÈ AÈ SÁR GÎGNUM
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Leyndu gögnum fyrir Alþingi
34*«2.-, „Það er grafalvarlegt
mál ef gögnum var vísvitandi
haldið leyndum fyrir Alþingi eins
og útlit er fyrir að hafi gerst,“
sagði Ögmundur Jónasson, þingflokksformaður Vinstri grænna,
eftir fund menntamálanefndar í
gær.
Hann segir það einkennilegt að
menntamálanefnd hafi ekki verið
upplýst um samskipti Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, við ráðuneyti um frumvarp um hlutafélagavæðingu
Ríkisútvarpsins.
„Það er nauðsynlegt að fara ofan í
saumana á þessu máli því það á
ekki að geta gerst að gögnum, sem
í fljótu bragði virðast mikilvægt
innlegg í umræðu um málefni
RÚV, sé haldið leyndum. Ráðherrar bera á þessu ábyrgð og þeir
þurfa að útskýra þetta.“
Sigurður Kári Kristjánsson,

3)'52¨52 +2)
+2)34*.33/.

3TÕRIR FUNDI
MENNTAM¹LA
NEFNDAR Å DAG

formaður nefndarinnar, telur efnisatriði bréfanna níu ekki gefa tilefni til þess að gera efnislegar
breytingar á frumvarpinu. „Það er
samstaða meðal fulltrúa meirihlutans í nefndinni um frumvarpið eins og það er nú og sú samstaða
stendur alveg óhögguð þrátt fyrir
að þessi gögn hafi komið fram. Ég
lít svo á að efnisatriði þessara

®'-5.$52
*«.!33/. +REFST

ÒTSKÕRINGA FR¹
R¹ÈHERRUM

gagna gefi ekki tilefni til þess að
fjalla sérstaklega meira um þau
en við höfum nú þegar gert.“
Í bréfunum níu er fjallað um
álitaefni sem íslensk stjórnvöld
þurfa að hafa í huga, að mati ESA.
Sérstaklega er fjallað um alþjóðlegar ríkisstyrkjareglur, samkeppnislög og starfskilyrði sem
taka þarf tillit til.
MH
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²RSÎGN SJËMANNAFÁLAGS ÒR SJËMANNASAMBANDI JAFNGILDIR EKKI ÒRSÎGN ÒR !3¥

(ÎFUÈBORGARSV¾ÈIÈ

Greiða atkvæði um úrsögnina

Veskisþjófur
staðinn að verki

&¡,!'3-, Félagsmenn í Sjómannafélagi Íslands hófu í gær
atkvæðagreiðslu um úrsögn úr
Sjómannasambandi Íslands, og
verða úrslitin ljós þegar atkvæðagreiðslu lýkur klukkan 18 í kvöld,
föstudag. Úrsögnin jafngildir þó
ekki úrsögn úr Alþýðusambandi
Íslands (ASÍ), heldur þarf að boða
annað fund til að greiða atkvæði
um þá úrsögn sérstaklega.
Miðstjórn ASÍ hefur vakið á því
athygli að úrsögn Sjómannafélags
Íslands úr Sjómannasambandi
Íslands, sem er aðildarfélag að
ASÍ, dugi ekki ein og sér til að Sjómannafélagið gangi úr ASÍ. Gylfi
Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri

²23®'. 3JËMENN Å 3JËMANNAFÁLAGI

¥SLANDS GANGA NÒ TIL ATKV¾ÈA UM ÒRSÎGN
ÒR 3JËMANNASAMBANDI ¥SLANDS

ASÍ, segir að strangari ákvæði séu
í lögum ASÍ um úrsögn heldur en
hjá einstökum aðildarfélögum.
Gylfi segir að til að ganga úr
ASÍ þurfi að greiða um það
atkvæði sérstaklega. Við boðun

fundar þar sem slík atkvæðagreiðsla eigi að fara fram þurfi að
geta þess sérstaklega í fundarboði, þó atkvæðagreiðsla megi
fara fram meðfram annarri
atkvæðagreiðslu.
Birgir Hólm Björgvinsson,
framkvæmdastjóri Sjómannafélags Ísland, segir að lögfræðingur
félagsins hafi talið úrsögn úr Sjómannasambandinu fela í sér
úrsögn úr ASÍ. Nú hafi lögfræðingar ASÍ komist að annarri niðurstöðu, og eftir henni verði farið.
Hann segir að boðaður verði fundur þar sem ganga eigi til atkvæða
um úrsögn úr ASÍ sérstaklega
mánudaginn 22. janúar.
BJ

,®'2%',5-, Karlmaður á

fimmtugsaldri var á miðvikudag
staðinn að verki í opinberri
stofnun í miðborg Reykjavíkur
þar sem hann reyndi að stela
veski.
Hann var handtekinn og í
kjölfarið færður á lögreglustöð.
Þá stakk ökumaður af án þess
að greiða fyrir bensín sem hann
dældi á bíl sinn í austurborginni
og hið sama gerði annar ökumaður í Grafarvogi.
Þrjátíu og tvö umferðaróhöpp
voru tilkynnt til lögreglunnar og
fimmtán ökumenn teknir í
umdæminu fyrir of hraðan
akstur.
ÖSJ

Ortega snýr aftur til valda
4«.,)34!2(®,,). 4EKIN Å NOTKUN 

Enn ein vinstrikempan bættist í hóp þjóðarleiðtoga í Mið- og Suður-Ameríku á þriðjudag þegar Daniel
Ortega tók við forsetambætti í Níkaragva. Hugo Chavez og Evo Morales mættu til að fagna.

4ËNLISTAR OG R¹ÈSTEFNUHÎLL

.¥+!2!'²! !0

Fyrsta steypan í
mótin í dag
"9'').'!2 Fyrstu steypunni

verður rennt í mót Tónlistar- og
ráðstefnumiðstöðvar við Austurhöfnina í dag ef veður leyfir.
Fulltrúar Eignarhaldsfélagsins
Portus hf. sem stendur að
byggingu Tónlistar- og ráðstefnuhússins við Austurhöfnina og
fulltrúar ríkis og Reykjavíkurborgar mun stýra verkinu sem
hefst klukkan þrjú að því er segir
í fréttatilkynningu.
Áætlað er að húsið verði tekið í
notkun á fyrsta ársfjórðungi
2009. Samanlagt verða tónlistarhúsið og ráðstefnumiðstöðvarnar
um 15 þúsund fermetrar.
GAR

&RAMSËKN Å .ORÈVESTUR

Gert ráð fyrir
Kristni í 3. sæti
34*«2.-, Kjörnefnd Framsókn-

arflokksins í Norðvesturkjördæmi mun gera tillögu um að
Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður skipi þriðja sætið á lista
flokksins í kjördæminu. Sveinbjörn Eyjólfsson, formaður
nefndarinnar, sagðist í samtali við
Fréttablaðið vinna út frá niðurstöðum prófkjörsins í nóvember
en í því hafnaði Kristinn í þriðja
sæti, á eftir Magnúsi Stefánssyni
félagsmálaráðherra og Herdísi
Sæmundardóttur.
Sjálfur segir Kristinn ekkert
um áform sín; hvort hann hyggist
taka þriðja sætinu eður ei. Tillaga
kjörnefndar að listanum verður
lögð fram á kjördæmisþingi á
Reykjum í Hrútafirði laugardaginn 20. janúar.
BÖS

Gamli byltingarmaðurinn Daniel Ortega sneri
aftur til valda í Níkaragva á þriðjudaginn þegar hann tók þar við forsetaembættinu. Ortega var forseti
Sandinistastjórnarinnar í Níkaragva á árunum 1985 til 1990 og
mætti þá harðri andstöðu frá
Bandaríkjamönnum, sem studdu
baráttu hægrisinnaðra skæruliða
gegn stjórn hans.
Fyrr um daginn sór einnig
Hugo Chavez embættiseið í Venesúela, en hann er að hefja nýtt sex
ára kjörtímabil á forsetastólnum.
„Sósíalismi eða dauði,“ hrópaði
Chavez við embættistöku sína, en
strax að athöfn lokinni flaug hann
til Níkaragva til að samfagna
Ortega.
Chavez færði Ortega gullna
eftirlíkingu af sverði byltingarhetjunnar Símons Bólívar og sagði
hjarta sitt vera „yfirfullt af
gleði“.
Viðstaddir athöfnina í Níkaragva voru einnig þeir Evo Morales, forseti Bólivíu, og Jose Ramon
Machado Ventura frá Kúbu, en
sökum bágrar heilsu Fídels Kastró komst hann ekki sjálfur.
Morales fagnaði því sérstaklega að fá Ortega í hóp vinstrisinnaðra þjóðarleiðtoga í Suður- og
Mið-Ameríku. „Við erum með
þrjá, fjóra, fimm stjórnendur sem
munu frelsa Rómönsku Ameríku,“
sagði Morales.
Vaxandi vinátta milli Chavez
og Ortega var augljós og strax
samdægurs
undirrituðu
þeir
samninga um náið samstarf á
ýmsum sviðum. Chavez hyggst
veita óspart af olíuauði Venesúela
til þess að hjálpa Níkaragvabúum,
en fátækt er þar töluverð.
Sjálfur hefur Chavez einnig
heitið því að ganga enn lengra í
róttækum þjóðfélagsbreytingum
heima fyrir í Venesúela. Meðal
annars ætlar hann þjóðnýta orku-

og fjarskiptafyrirtæki og hyggst
ennfremur fá þingið til að samþykkja aukin völd sér til handa
svo hann geti sett ýmis „byltingarlög“ með tilskipun.
Chavez nýtur mikilla vinsælda
í landi sínu en hefur jafnan verið
Bandaríkjastjórn þyrnir í augum,
rétt eins og Ortega í Níkaragva.
Ortega, sem er orðinn 61 árs,
spjallaði þó lengi við Michael
Leavitt,
heilbrigðisráðherra
Bandaríkjanna, sem var fulltrúi
Bandaríkjastjórnar við embættistökuathöfnina.
GB
6).)2.)2 /24%'! /' #(!6%: b(JARTA
MITT ER YFIRFULLT AF GLEÈI m SAGÈI (UGO
#HAVEZ ÖEGAR HANN FYLGDIST MEÈ EMB
¾TTISTÎKU $ANIELS /RTEGA Å .ÅKARAGVA
&2¡44!",!¨)¨!0

$-$52 &/23%4) ¥ 6%)3,5..)
0ÁTUR 3TEINSEN NEMI ER BÒSETTUR Å .ÅKARAGVA OG FYLGDIST
VEL MEÈ EMB¾TTISTÎKU /RTEGA (ANN SEGIR MIKLA ÎRYGGIS
G¾SLU STEIKJANDI HITA SPILLTAN STJËRNM¹LAMANN OG SIGUR
VÅMU VINSTRIMANNA HAFA SETT SVIP SINN ¹ H¹TÅÈAHÎLDIN
b¶AÈ ER ËH¾TT AÈ SEGJA AÈ STEMNINGIN HAFI VERIÈ ÖÁTT
OG GËÈ &IMMT¹N ÖÒSUND LÎGREGLUMENN OG FIMM ÖÒSUND
HERMENN G¾TTU UM  MANNS VIÈ ATHÎFNINA &ËLKIÈ
FLYKKTIST ÒR ÎLLUM ¹TTUM AÈ TORGINU ÖAR SEM ATHÎFNIN FËR

&!'.!¨!2&5.$)2 0ÁTUR HITTI /RTEGA ¹ KOSNINGAFUNDI

FRAM ¶AÈ VAR ANSI HEITT OG ÖETTA BLESSAÈA FËLK NEYDDIST
TIL AÈ RÎLTA TUGÖÒSUNDUM SAMAN Å STEIKJANDI SËL OG BÅÈA
SVO ¹ TORGINU EFTIR AÈ ATHÎFNIN BYRJAÈIm
%FTIRMINNILEGT VAR AÈ SJ¹ !RNOLDO !LEM¹N Å VEISLUNNI
SEGIR 0ÁTUR EN !LEM¹N VAR D¾MDUR Å TUTTUGU ¹RA FANGELSI
¹RIÈ  FYRIR SPILLINGU Å STARFI b¶AÈ ER FARIÈ AÈ TALA UM
ÖAÈ SEM SKANDAL ALDARINNAR AÈ !RNOLDO !LEM¹N FYRR
VERANDI FORSETI OG D¾MDUR GL¾PAMAÈUR HAFI VERIÈ VIÈ
ATHÎFNINA OG SÅÈAN Å ÖINGHÒSINU ¹ EFTIR ÖAR SEM ERLENDIR
GESTIR OG BLAÈAMENN HITTUST (ÁR VILL AUÈVITAÈ ENGINN
KANNAST VIÈ AÈ HAFA BOÈIÈ HONUM ÖAR SEM HANN ER Å
STOFUFANGELSI EN HANN HEFUR SENNILEGA FENGIÈ TÅMABUND
IÈ FERÈAFRELSI
¶ETTA VAR VANDR¾ÈALEGT ÖVÅ HÁR VORU ERLENDIR GESTIR
FR¹  LÎNDUM OG ÖAÈ ÖYKIR SKAMMARLEGT AÈ !LEM¹N
SEM ¹TTI UPPHAFLEGA AÈ VERA KENNSLUBËKARD¾MI UM NÕJA
TÅMA Å BAR¹TTUNNI GEGN SPILLINGU SÁ SVO EINS OG EITTHVERT
FYRIRMENNI Å OPINBERUM FORSETAVEISLUMm
0ÁTUR SEGIR ERLENDU GESTINA HAFA VAKIÈ ATHYGLI OG
SPURNINGAR b¶AÈ HEFUR VERIÈ BENT ¹ AÈ VIÈ EMB¾TT
ISTÎKUNA VANTAÈI EIGINLEGA JAFNAÈARMENNINA OG ÖEIR
RËTT¾KUSTU VORU MEST SJ¹ANLEGIR ¶ETTA VAR OFSALEGA
MIKIÈ RAUTT %RLENDU GESTIRNIR HAFA ORÈIÈ bÖJËÈNÕTINGUm
MJÎG FRAMARLEGA ¹ TUNGUBRODDINUM Å R¾ÈUM SÅNUM EN
/RTEGA SJ¹LFUR FËR FÅNNA Å ÖAÈm
KËÖ
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Hefur þú borðað hvalkjöt?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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4EKJUSKATTUR FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA UM  PRËSENT AF TEKJUSKATTI ÅSLENSKRA FYRIRT¾KJA

!LDREI FLEIRI FERÈALANGAR

Álögur aukist um 134 prósent

Þrettán prósent
fleiri ferðamenn

%&.!(!'3-, Álagður tekjuskattur á fjármálafyrirtæki hefur margfaldast á síðastliðnum árum, og er í
dag um 38 prósent af tekjuskattsálögum íslenskra
fyrirtækja. Árið 2004 var hlutfallið um 15 prósent.
Alls var álagður tekjuskattur á fyrirtæki 34,7
milljarðar króna á síðasta ári, samkvæmt samantekt
ríkisskattstjóra, sem vitnað er til á vef Samtaka
atvinnulífsins. Árið 2005 numu álögurnar um 23,8
milljörðum króna, og hafa álögurnar því aukist um
45,8 prósent milli ára, í hlutfalli við tekjur fyrirtækjanna.
Álagður tekjuskattur á fjármálafyrirtæki og
vátryggingarfyrirtæki var alls um 13 milljarðar
króna á síðasta ári, samanborið við 5,6 milljarða árið
áður, og 2,1 milljarð árið 2004. Aukningin milli áranna
2005 og 2006 er um 134 prósent.
Sá flokkur fyrirtækja sem mestar álögur bar utan
við fjármálastarfsemina er flokkur sem inniheldur

&%2¨)2 Erlendum ferðamönnum

4%+*53+!4452 LAGÈUR TEKJUSKATTUR ¹ FYRIRT¾KI ¹ SÅÈASTA ¹RI
NAM   MILLJÎRÈUM KRËNA
&2¡44!",!¨)¨%«,

meðal annars fasteignaviðskipti, leigustarfsemi,
starfsemi tengda tölvum, og starfsemi lögfræðinga.
Álögurnar á þennan hóp fyrirtækja voru um 6,1 milljarður á síðasta ári, og höfðu aukist um 16 prósent frá
árinu áður.
BJ

sem komu hingað til lands
fjölgaði um þrettán prósent á
milli ára, samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu.
Alls komu rúmlega 422 þúsund
erlendir ferðalangar til landsins í
fyrra. Þeir hafa aldrei verið fleiri
á einu ári.
Bretar voru fjölmennastir
þeirra sem komu hingað á
seinasta ári, eða sextán prósent af
öllum erlendum ferðamönnum.
Bandaríkjamenn koma næstir,
en þeir voru rúm þrettán prósent
erlendra ferðalanga sem komu til
Íslands í fyrra.
SÖS

"JUGGU Å MANNGERÈUM HELLI

Hætt komin
vegna reyks
36¥¶*«¨ Þegar sex manna fjölskylda gat ekki búið lengur inni á
ættingjum og vinum hvarf hún
bókstaflega ofan í jörðina.
Fjölskyldan bjó í manngerðum
helli og eldaði þar matinn sinn
yfir eldi.
Fjölskyldan fannst fyrir
tilviljun og var þegar í stað flutt á
sjúkrahús vegna reykeitrunar.
Þetta kemur fram í Svenska
Dagbladet.
Fjölskyldan er ekki lengur í
hættu og mega börnin fara heim
strax og félagsþjónustan hefur
fundið húsnæði fyrir fjölskylduna. Mamman er hinsvegar
þunguð og þarf sérstaka meðhöndlun vegna fóstursins. Þau
voru öll hætt komin. Pabbinn var
hins vegar þegar á sjúkrahúsinu
vegna annars þegar fjölskyldan
var flutt þangað.
GHS

(!.$!"!.$ 3ÐREN 'ADE VARNARM¹LA

R¹ÈHERRA $ANMERKUR ÖAKKAR BJÎRGUN

'¾SLUNNI AFHENT VIÈURKENNING

Þakka björgun
6)¨52+%..).' Søren Gade,
varnarmálaráðherra Danmerkur,
afhenti í gærmorgun starfsmönnum Landhelgisgæslunnar sem
tóku þátt í björgun sjómanna af
danska varðskipinu Triton hinn
19. desember síðastliðinn
heiðursviðurkenningu.
Sjö skipverjum var bjargað
eftir að bát þeirra hvolfdi. Einn
skipverjanna drukknaði.
„Þetta er mikill heiður fyrir
okkur, enda æðsta viðurkenning
danska hersins“ segir Georg
Lárusson, forstjóri LHG.
SÖS

&9,'34 -%¨ &).'5 2¹ÈHERRARNIR "JÎRN "JARNASON OG 3ÐREN 'ADE FYLGJAST MEÈ SAMEIGINLEGRI ¾FINGU ,ANDHELGISG¾SLUNNAR OG

¹HAFNAR DANSKA VARÈSKIPSINS 4RITON Å 2EYKJAVÅKURHÎFN Å G¾R EFTIR UNDIRRITUN NÕJA SAMNINGSINS
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Gæslusamstarf eflt
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra og danski varnarmálaráðherrann Søren Gade
undirrituðu í gær samkomulag um eflt samstarf Landhelgisgæslunnar og dönsku
strandgæslunnar. Áherslan beinist ekki síst að viðbúnaði gegn mengunarslysum.
Björn Bjarnason,
dóms- og kirkjumálaráðherra, og
Søren Gade Jensen, varnarmálaráðherra Danmerkur, undirrituðu
í gær samkomulag um eflt samstarf Landhelgisgæslunnar og
danska flotans. Að sögn Björns er
samkomulagið fyrst og fremst
pólitísk viljayfirlýsing um að
„þróa hið góða samstarf áfram og
að víkka það út“.
Undirritunin fór fram um borð
í danska varðskipinu Triton í
Reykjavíkurhöfn.
Áður
hafði
danski ráðherrann fært þyrlusveit
Landhelgisgæslunnar heiðursviðurkenningu fyrir björgun skipverjanna af Triton sem fóru í sjóinn við strandstað flutningaskipsins
Wilson Muuga við Reykjanes 19.
desember síðastliðinn. Søren Gade
sagðist mjög ánægður og stoltur
yfir að hafa með undirritun samkomulagsins staðfest það góða
samstarf sem Íslendingar og

®29'')3-,

Danir ættu með sér á þessu sviði
og viljann til að þróa það áfram og
efla.
Gade sagði atvikið í desember
„sýna svo ekki verði um villst, hve
mikilvægt samstarfið er milli
Íslands og Danmerkur, enda hafa
báðar þjóðir ríkulegra hagsmuna
að gæta á þessu svæði“ þar sem
veður eru válynd og aðstæður til
leitar og björgunar oft erfiðar, ef
slys ber að höndum.
Báðir ráðherrar vöktu athygli á
því að umferð stórra skipa væri
sívaxandi um hafsvæðið milli
Grænlands, Íslands og Færeyja,
bæði siglingar skemmtiferðaskipa
með allt að 5.000 menn um borð,
og risavaxinna olíu- og gasflutningaskipa sem flytja hættulegan
farm frá nýju vinnslusvæðunum í
Barentshafi. Því sé viðbúnaður
gegn mengunarslysum mjög mikilvægt atriði sem hið eflda gæslusamstarf beindist ekki síst að.

Björn lét þess ennfremur getið,
að forsendur væru ekki fyrir
hendi til að gera sambærilegt samkomulag við aðrar þjóðir en Dani,
þar sem engin önnur þjóð héldi úti
viðlíka viðbúnaði á þessu hafsvæði, sem varðskipið Triton væri
gott dæmi um. „En að sjálfsögðu
erum við fúsir til að eiga samstarf
við aðrar þjóðir og það hefur
meðal annars verið talað um að
við gerðumst aðilar að þríhliða
samningi Breta, Bandaríkjamanna
og Kanadamanna um öryggismál
á Norður-Atlantshafi,“ sagði Björn
og bætti við að þetta myndi eflaust
bera á góma í þeim viðræðum sem
framundan væru við Breta og
Kanadamenn. Íslenska embættismannanefndin, sem þegar hefur
hafið viðræður um eflt varnarsamstarf við Norðmenn og Dani,
heldur til Lundúna í næstu viku í
þessum erindagjörðum.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

$ANSKI VARNARM¹LAR¹ÈHERRANN UM HUGSANLEGT AUKIÈ VARNARSAMSTARF

Áhugi á flugheræfingum hér
6!2.!2-, Auk þess eflda samstarfs um eftirlit, leit og björgun,
sem kveðið er á um í nýja samkomulaginu, staðfesti Sören Gade
í samtali við Fréttablaðið að
Danir hefðu áhuga á því að nýta
hina „frábæru“ aðstöðu sem fyrir
hendi væri á Keflavíkurflugvelli
til að stunda þaðan flugheræfingar.
„Danski flugherinn er jú með
F-16-þotur sem þurfa stöðugt að
fljúga og stunda æfingar,“ segir
Gade, og þótt þessar þotur séu
mjög fjölhæf og öflug tæki geti
þær ekki lent á þeim litlu flugvöllum sem eru á Grænlandi og í
Færeyjum. Það geti því verið

eftirsóknarvert fyrir flugmenn danska
flughersins að
spreyta sig á
æfingaflugi
við íslenskar
aðstæður.
„Burtséð
frá því að hér
3°2%. '!$% *%.3
er ekki lengur
%. 6ARNARM¹LAR¹È
bandarískur
HERRA $ANMERKUR
herafli
með
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
fasta viðveru
tel ég sjálfsagt að aðrir bandamenn Íslendinga í NATO sýni
vilja sinn, getu og skuldbindingu
til að verja Ísland, en einmitt það

geta þeir gert með því að senda
herþotur sínar til æfinga hér á
landi, samkvæmt samkomulagi
við íslensk stjórnvöld,“ segir
Gade.
Gade telur aftur á móti minni
líkur á að NATO telji þörf á stöðugu lofthelgiseftirliti hér eins og
bandalagið annast í Eystrasaltslöndunum.
Ráðherrann segir Íslendinga
njóta góðs orðstírs innan NATO
fyrir framlag sitt til friðargæsluverkefna, og hann geti vel hugsað sér að Danir ættu nánara samstarf við Íslendinga um þátttöku í
slíkum verkefnum í framtíðinni.
AA

ÞÚ BEISLAR

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 35070 01/07

ORKUNA

Þú öðlast nýjan kraft í Lexus RX350. Afkastamikil vél og háþróaður
tæknibúnaður vinna gegn þyngdaraflinu og gera þér kleift að sækja
fram hvort sem er á athafnavegum borgarinnar eða á ævintýraslóðum
utan við byggð. RX350 er lúxussportjeppi þar sem þú kemst næst því
að kynnast sömu fullkomnun og auðkennir listamíði náttúrunnar.

Komdu og gefðu Lexus RX350 færi á að uppfylla ýtrustu kröfur sem
þú gerir til lúxussportjeppa. Við vitum hver niðurstaðan verður. Hún
kemur þér ef til vill á óvart en hún kemur okkur ekki á óvart. Lexus
RX350 er smíðaður í þeim tilgangi að uppfylla óskir þeirra sem gera
kröfur til sjálfs sín og kröfur til annarra. Þess vegna verður niðurstaðan
gagnkvæm virðing milli þín og Lexus RX350.
Verð frá: 5.890.000 kr.

Nýbýlavegi 6 Kópavogur Sími 570 5400

www.lexus.is

The pursuit of perfection
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2(NET VERÈUR EKKI ¹N SAMBANDS VIÈ ÒTLÎND ¹ MEÈAN GERT ER VIÈ #!.4!4 

!KUREYRARKIRKJA VINS¾L

Samkomulag um varasamband

Tíu þúsund
kirkjugestir

&*!23+)04) Rannsókna- og háskóla-

 Hvað heitir varnarmálaráðherra Danmerkur?

 Hvað heitir sæstrengurinn
sem bilaði fyrir jól og hefja á
viðgerð á í dag?
 Hvað heita Íslandsmeistarar
para í keilu?
36®2). %25  3¥¨5 

net Íslands, eða RHnet, sem annast netsamband Háskóla Íslands,
Landspítalans og fleiri stofnana
hefur náð samkomulagi við Vodafone um varasamband við útlönd á
meðan viðgerðir standa yfir á
CANTAT-3 sæstrengnum. Samningaumleitanir við Símann standa
einnig yfir.
Varasambandinu verður skipt á
milli þeirra stofnana sem þurfa
mest á útlandasambandi að halda,
enda langt í frá jafn mikil bandvídd og er til staðar þegar CANTAT er í lagi.
Ekki er komið á hreint hvaða
stofnanir það eru en skrifað verð-

ur undir samninga í dag. Jón Ingi
Einarsson,
framkvæmdastjóri
RHnet, segir ljóst að einhver hluti
tengingarinnar verði eyrnamerktur Landspítalanum svo að starfsemi hans raskist sem allra
minnst.
CANTAT er annar af tveimur
sæstrengjum sem tengja Ísland
við umheiminn, hinn heitir FARICE-1.
CANTAT bilaði 16. desember
sl., um 1.500 kílómetra vestur af
landinu. Viðgerðaskipið Pacific
Guardian verður komið á bilunarstað á laugardag, og vonast er til
þess að viðgerðum ljúki 22. janúar.
SÖS

(3+«,) ¥3,!.$3 -EÈAL STOFNANA

SEM REIÈA SIG ¹ 2(NET TIL AÈ TENGJAST
UMHEIMINUM ER (¹SKËLI ¥SLANDS

+)2+*! Óvenjumikið fjölmenni
heimsótti Akureyrarkirkju í
desember. Þetta kemur fram á
heimasíðu kirkjunnar. Hátt á
fjórða þúsund manns tók þátt í
hefðbundnu helgihaldi kirkjunnar á aðventu og um jól en við
skírnir, hjónavígslur og útfarir
mættu ríflega 2500 manns.
Við þetta bætast svo heimsóknir leik- og grunnskólabarna
sem í mánuðinum voru alls um
700. Að samverum Safnaðarheimilisins meðtöldum má segja að
um tíu þúsund manns hafi
heimsótt kirkjuna í desember
sem þykir afar góð kirkjusókn.
I¹H

Framlög til rannsókna í
Háskóla Íslands þrefölduð
&,5'6¡, &,5'-,!34*«2.!2 TTA

MANNS VORU Å VÁLINNI ÖEGAR SLYSIÈ VAR

&LUGVÁL &LUGSTOÈA

Hlekktist á í
flugtaki
3!-'®.'5-, Engan sakaði

þegar flugvél Flugstoða rann út
af flugbraut á Reykjavíkurflugvelli í dag. Samkvæmt lögreglu
voru átta manns í vélinni þegar
slysið varð, sex farþegar,
flugmaður og flugstjóri. Vélin er
af gerðinni Beechcraft King Air
200 og var hún á leiðinni til
Akureyrar.
Flugvélin var í flugtaki þegar
slysið varð. Ekki liggur fyrir
hvaða skemmdir urðu á flugvélinni en eins og sést á myndinni
hér þá er dekk vélarinnar
skemmt. Rannsóknarnefnd
flugslysa vinnur að rannsókn
málsins.
KDK

!FSAGNIR KIRKJUNNAR MANNA

Þjóðarkreppa
0«,,!.$ !0 Að mati forsætisráðherra Póllands stendur landið
frammi fyrir „þjóðarkreppu“ eftir
að nýskipaður erkibiskup sagði af
sér í kjölfar þess að hafa viðurkennt að hafa sýnt öryggislögreglu
kommúnistastjórnarinnar
samstarfsvilja á sínum tíma.
Pólverja setti hljóða er
Stanislaw Wielgus sagði af sér á
sunnudag, er til stóð að ljúka
vígslu hans í erkibiskupsembættið
í messu í Varsjá. Annar kunnur
kirkjunnar maður, sóknarprestur
dómkirkjunnar í Kraká, ákvað
einnig á mánudag að hverfa úr
embætti af svipuðum orsökum. AA

Rannsóknaframlög til Háskóla Íslands hækka um þrjá milljarða á fimm árum eða um 640 milljónir á ári
og stórauknu fé verður varið til kennslu. Samningurinn gerir skólanum kleift að ná markmiðum sínum.
-%..4!-,
Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Kristín Ingólfsdóttir,
rektor Háskóla Íslands, undirrituðu í gær samning til fimm ára
um kennslu og rannsóknir við
Háskóla Íslands. Felur samningurinn í sér að fjárveitingar ríkisins til rannsókna þrefaldast á
samningstímanum
og
aukast
framlög til kennslu um 75 prósent
samanborið við framlög á fjárlögum árið 2006. Rannsóknaframlög
til Háskóla Íslands hækka með
samningnum um 640 milljónir
árlega á tímabilinu 2008 til 2011
eða um tæpa þrjá milljarða í lok
samningstímabilsins.
Í samningnum er meðal annars
stefnt að því að stórefla rannsóknatengt framhaldsnám við
Háskólann með því að fimmfalda
fjölda brautskráðra doktora og
tvöfalda
fjölda
brautskráðra
meistaranema á samningstímabilinu. Framboð námskeiða í framhaldsnámi verður aukið, meðal
annars með auknu samstarfi við
erlenda háskóla. Fjölga á birtingum vísindagreina kennara við
Háskóla Íslands í virtum, alþjóðlegum, ritrýndum tímaritum og
útgáfu bóka gefnum út hjá virtum
bókaútgefendum. Auknum framlögum í Rannsóknasjóð Háskólans er ætlað að efla doktorsnám
og að undirbúa umsóknir til
alþjóðlegra
samkeppnissjóða.
Jafnframt er gert ráð fyrir að
háskólinn móti sér skýra stefnu
um fjarkennslu fyrir árslok 2007
og fjarkennsla verði efld í völdum
greinum. Jafnframt er ætlunin að
auka samstarfið við rannsóknarog náttúrufræðisetrin á landsbyggðinni.

Skemmtileg námskeið

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra segir
samninginn mjög mikilvægt skref
fyrir HÍ og þjóðina sem heild.
„Samningurinn í dag er afrakstur
mikillar vinnu og samstarfs innan
ríkisstjórnarinnar og við Háskólann. Samningurinn er merkilegur
því nú er meira en raunhæfur
möguleiki að skólinn komist í hóp
þeirra bestu í heiminum.“
Að sögn Kristínar Ingólfsdóttur rektors gerir samningurinn
Háskólanum kleift að ná markmiði sínu um að verða einn af
fremstu háskólum heims á næstu
árum. „Við erum tilbúin að fara af
stað. Við vitum hvað við þurfum
að gera á næstu fimm árum til að
ná okkar langtímamarkmiði. Þessi
samningur er algjör grundvöllur
fyrir því að við getum farið þá
leið sem búið er að varða.“

&2 5.$)22)45. +RISTÅN )NGËLFSDËTTIR REKTOR (¹SKËLA ¥SLANDS OG ¶ORGERÈUR +ATRÅN

'UNNARSDËTTIR MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA UNDIRRITUÈU TÅMAMËTASAMNING Å G¾R

SVAVAR FRETTABLADIDIS
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«LAFUR ¶ (ARÈARSON
PRËFESSOR OG DEILDAR
FORSETI FÁLAGSVÅSINDA
DEILDAR
b¶ETTA ERU GL¾SILEG TÅMA
MËT OG GLEÈINNAR DAGUR
ÖVÅ STJËRNVÎLD KOMA NÒ
MJÎG GL¾SILEGA TIL MËTS
VIÈ Ö¹ STEFNU SEM (¹SKËL
INN HEFUR MËTAÈ SÁR ¶AÈ
LIGGUR Å TÅMANUM AÈ ÖEKK
ING OG MENNTUN VERÈA
SÅFELLT MIKILV¾GARI ¶AÈ
M¹ SEGJA AÈ VIÈ EIGUM NÒ
RAUNH¾FA MÎGULEIKA ¹ AÈ
N¹ ÖEIM MARKMIÈUM SEM
SKËLINN HEFUR SETT SÁR ¶AÈ
ER ENGINN VAFI ¹ ÖVÅ AÈ

ÖETTA ER EITT ST¾RSTA SKREF
SEM STIGIÈ HEFUR VERIÈ
Å SÎGU (¹SKËLA ¥SLANDS
OG JAFNFRAMT TÅMAMËTA
ATBURÈUR Å MENNTASÎGU
ÅSLENSKU ÖJËÈARINNARm
*ËN 3IGURÈSSON IÈNAÈAR
OG VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA
b3TËRKOSTLEGUR ¹FANGI
MJÎG METNAÈARFULLUR
SAMNINGUR SEM UNNIÈ
HEFUR VERIÈ MJÎG RÎSKLEGA
AÈ AF MIKLUM METNAÈI
¶AÈ ER GREINILEGT AÈ MENN
HÁR ¹ SETRI SKILJA HVAÈ
ER MIKILV¾G HVATNING

.¾R  FANGAR SITJA Å 'UANTANAMO

&IMM ¹RA FANGELSI
"!.$!2¥+). !0 Fimm ár voru í gær liðin frá því að 20

Gítar
Trommur
Bassi

10 vikna skemmtileg hljóðfæranámskeið ætluð börnum
og unglingum. Kennt er í
litlum hóptímum þar sem
þátttakendum er raðað
saman eftir aldri og getu.

Upplýsingar og skráning á heimasíðu okkar

www.tonsalir.is

ónsalir
Tónsalir Bæjarlind 2 sími 534 3700 www.tonsalir.is

Rokk
Popp

Blús
Jass
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fyrstu fangarnir komu í fangabúðirnar í herstöð
Bandaríkjahers við Guantanamo-flóa á Kúbu. Í dag er
næstum 400 manns haldið þar föngnum án ákæru,
vegna gruns um tengsl við al-Kaída og talibana.
Fangar, sem hefur verið sleppt úr búðunum, hafa
lýst því hvernig þeir voru fluttir þangað skýringalaust. Þeim var ógnað með grimmum hundum, neitað
um svefn með ærandi tónlist í eyrunum tímunum
saman og sumir lýstu því hvernig þeir voru fjötraðir
í óþægilegum stellingum klukkutímum saman.
Nú, fimm árum síðar, hefur þessum harkalegu
yfirheyrsluaðferðum verið hætt, að sögn stjórnvalda.
En reiði alþjóðasamfélagsins hefur ekki horfið eins
og mótmæli sem fram fóru víða um heim í gær báru
vitni um. Meðal annars var mótmælt fyrir utan Guantanamo-fangelsið.
Gagnrýnendur segja tilvist fangelsisins hafa skaðað trúverðugleika Bandaríkjanna og loka beri þeim
sem fyrst. En bandarísk yfirvöld segja þær mikilvægar í „stríðinu gegn hryðjuverkum“. „Við erum að
halda óvinum þjóðar vorrar – óvinveittum vígamönnum, hryðjuverkamönnum ef þú vilt, frá vígvellinum,“
sagði háttsettur yfirmaður í fangelsinu.
SDG

OG ÎRVUN FALIN Å ÖESSUM
GL¾SILEGA SAMNINGI ¶AÈ
VAR ¹N¾GJULEGT AÈ UPPLIFA
ANDRÒMSLOFTIÈ SEM VAR
Å H¹TÅÈARSAL (¹SKËLANS
Å G¾R &ËLK SKYNJAÈI
MIKILV¾GIÈ HVAÈ VARÈAR
MARKMIÈ G¾ÈASTJËRNUN
OG FR¾ÈSLA ER UNDIRSTAÈA
ALLRA ANNARRA ATVINNUVEGA
OG ÖETTA ER LYKIL¹FANGI INN
Å GL¾SILEGA FRAMTÅÈm
GÒST «LAFUR GÒSTSSON
VARAFORMAÈUR 3AMFYLK
INGARINNAR b¶AÈ ER FAGN
AÈAREFNI AÈ STJËRNVÎLD HAFI

RANKAÈ VIÈ SÁR %N EINS OG
Å ÎÈRUM M¹LAFLOKKUM LOFA
ÖEIR LANGT FRAM ¹ N¾STA
KJÎRTÅMABIL ¶ETTA ER STJËRN
SEM HEFUR VERIÈ VIÈ VÎLD
Å TËLF ¹R OG AFRAKSTURINN
ER SAMKV¾MT /%#$ AÈ
VIÈ ERUM Å  S¾TI ÖEGAR
KEMUR AÈ ÒTGJÎLDUM ¹
HVERN NEMANDA 6IÈ ERUM
LANGT FYRIR NEÈAN MEÈALTAL
ÖEGAR KEMUR AÈ FJ¹RFEST
INGUM ¹ SKËLASTIGUM
SEM RÅKIÈ REKUR ¶AÈ ERU
ÒTGJÎLD OKKAR TIL LEIKSKËLA
OG GRUNNSKËLA SEM H¾KKA
OKKUR UPP SEM ER SVEITAR
FÁLÎGUNUM AÈ ÖAKKAm

'UANTANAMO BÒÈIRNAR VERÈA VARANLEGT FANGELSI
)..) ¥ $%,4! "²¨5.53TJËRNSTÎÈ
&ANGAR 
OG RÁTTUR
0L¹SS
!MERICA
BÒÈIRNAR
-EIRA EN
&YRIR BANDARÅSKA

HERMENN SEM G¾TA
BYGGINGANNA

&LOTASTÎÈ BANDARÅSKA HERSINS
VIÈ 'UANTANAMO FLËA
KM

&ERJA

$ELTA BÒÈIRNAR

,EEWARD 0OINT
8 2AY BÒÈIRNAR
+ARÅBAHAF 6AR LOKAÈ 
"ÒÈIR 

%CHO BÒÈIRNAR .OTAÈAR
TIL VIÈTALA EÈA YFIRHEYRSLNA
¹ FÎNGUM

)GUANA
"ÒÈIR 
BÒÈIRNAR
-INNI ÎRYGGISG¾SLA
"ÒÈIR  OG 
FYRIR FANGA SEM BÅÈA
"ÒÈIR 
LAUSNAR EÈA FLUTNINGS
M
"ÒÈIR  OG  (¾STA STIG
H¹MARKSÎRYGGISG¾SLU .ÕKOMNIR
FANGAR ERU F¾RÈIR HINGAÈ Å  X  M
"ÒÈIR 
KLEFA !PPELSÅNUGULIR BÒNINGAR T¹KNA
6ORU OPNAÈAR
bMINNST SAMVINNUÖÕÈIRm
Å DES 
"ÒÈIR  (¹MARKSÎRYGGIG¾SLA &ANGAR
SEM SÕNA VILJA TIL SAMVINNU ERU SKIL
GREINDIR bSAMVINNUÖÕÈIRm OG F¾RÈIR
HINGAÈ ÖAR SEM ÖEIR F¹ EINHVER FOR
RÁTTINDI OG KL¾ÈAST GULBRÒNUM BÒNINGUM
"ÒÈIR  -IÈLUNGSÎRYGGISG¾SLA
6IÈURKENNING FYRIR GËÈA HEGÈUN
&ANGAR MEGA BORÈA BIÈJA OG ¾FA SAMAN
OG NOTA SAMEIGINLEGAR STOFUR (VÅTIR BÒNINGAR
T¹KNA bSAMVINNUÖÕÈASTURm
"ÒÈIR  OG  2EISTAR EFTIR FYRIRMYND BANDARÅSKRA FANGELSA
 M X
NÕIR H¹MARKSÎRYGGISG¾SLUKLEFAR p ÖAR SEM FANGAR ERU EINANGRAÈIR
 M KLEFAR
TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR SAMSKIPTI OG ¹R¹SIR ¹ FANGAVERÈI p MUNU LEYSA
GÎMLU BÒÈIRNAR AF HËLMI
(EIMILDIR 'LOBAL3ECURITYORG 'OOGLE %ARTH  '2!0()# .%73
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FULLBÚINN
ALVÖRUJEPPI
3.595.000 kr.
Nú með vetrardekkjum og dráttarbeisli

KIA Sorento með ríkulegum staðalbúnaði
• hátt og lágt drif

• 5 þrepa sjálfskipting

• ESP stöðugleikastýring

• öflug 170 hestafla dísilvél

• ný og glæsileg innrétting

• hraðastillir (Cruise Control)

• 16" álfelgur

• þakbogar

• vindskeið og þokuljós

• 3.500 kg dráttargeta

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn á Íslandi.
Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn vinsælasti jeppi landsins,
enda líklega bestu jeppakaupin í dag.

Nýr Kia

Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja með.

Responds to your life

K I A u m b o ð i ð á Í s la n d i e r í e i g u H E K LU .
Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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2ITHÎFUNDUR GEFUR LAUN SÅN TIL FÁLAGS LANGVEIKRA BARNA

(¹LF MILLJËN TIL 5MHYGGJU
3492+52 Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum, hlaut
sex hundruð þúsund króna styrk
hinn 5. janúar síðastliðinn.
Styrkurinn kemur frá höfundi
bókarinnar Leitin að tilgangi lífsins, Viktor E. Frankl, en hann hafði
óskað þess að höfundarlaun hans
vegna útgáfu bókarinnar á Íslandi
rynnu til málefnis barna.
Bókin var gefin út fyrir um tíu
árum og endurútgefin af Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfunni fyrir
skemmstu.
Í bókinni skrifar Frankl, sem
var austurrískur, um reynslu sína
í fangabúðum nasista og leit hans
þar að tilgangi lífsins.
SÖS

3492+52).. !&(%.452 6ILHJ¹LMUR
RNASON STJËRNARFORMAÈUR 3IÈFR¾ÈI
STOFNUNAR AFHENDIR 2ÎGNU + -ARINËS
DËTTUR FRAMKV¾MDASTJËRA 5MHYGGU
STYRKINN

er í fullum gangi
opið laugardag frá kl. 10:00-16:00

Allir diskar á útsölu
klassískir geisladiskar frá kr. 200

20-90% afsláttur!
Skólavörðustíg 15 511 5656
Fiolstræde 26 3336 5656
www.12tonar.is

+,!00!¨  &,/++3¶).') "IRKIR *ËN *ËNSSON *ËN +RISTJ¹NSSON $AGNÕ *ËNSDËTTIR OG
6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR ÖINGMENN &RAMSËKNARFLOKKSINS Å .ORÈAUSTURKJÎRD¾MI

Fjórtán vilja
í fjögur efstu
Valgerður Sverrisdóttir sækist ein eftir fyrsta sæti
Framsóknar í Norðausturkjördæmi. Listinn verður
valinn á kjördæmisþingi í Mývatnssveit á morgun.
34*«2.-,
Framsóknarmenn í
Norðausturkjördæmi koma saman
í íþróttahúsinu í Reykjahlíð í
Mývatnssveit á morgun og velja
frambjóðendur á lista flokksins
fyrir alþingiskosningarnar í vor.
419 hafa rétt til setu á þinginu
og þar með atkvæðisrétt en 22
gefa kost á sér á listann.
Framsóknarflokkurinn á fjóra
þingmenn í Norðausturkjödæmi;
Valgerði Sverrisdóttur utanríkisráðherra, Jón Kristjánsson, Dagnýju Jónsdóttur og Birki Jón Jónsson. Jón og Dagný láta af
þingmennsku í vor en Valgerður
og Birkir vilja áfram gegna þingmennsku.
Valgerður sækist ein eftir
fyrsta sætinu en hún fór fyrir listanum í síðustu kosningum. Birkir
Jón skipaði þá fjórða sætið en
sækist nú eftir öðru sætinu, líkt og
Logi Óttarsson. Er Birkir talinn
eiga sætið víst.
Ellefu til viðbótar vilja skipa
þau sæti sem nú eru þingsæti.
Framsóknarflokkurinn
hlaut
góða kosningu í kjördæminu í
kosningunum 2003. Alls 7.722
kjósendur greiddu honum atkvæði
sitt, eða tæp 33 prósent kjósenda.
Það var besta útkoma flokksins í
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3¾KIST EIN
EFTIR FYRSTA S¾TI
&RAMSËKNAR Å
.ORÈAUSTURKJÎR
D¾MI

kosningunum það ár en næstbesta
útkoman var í Suðurkjördæmi þar
sem framsókn hlaut tæp 24 prósent. Í nýjustu skoðanakönnun
Capacent/Gallup mældist fylgi
flokksins í Norðausturkjördæmi
15 prósent, ögn minna en í Norðvestur- og Suðurkjördæmum.
Prófkjörsbaráttan hefur farið
fram í bróðerni utan hvað óánægju
gætti með að einn frambjóðenda –
Hjörleifur Hallgríms – keypti forsíðu sameiginlegs kosningabæklings
sem
dreift
var
til
framsóknarmanna í kjördæminu.
Þá hefur tilboð Hjörleifs um
tveggja milljóna króna framlag úr
eigin vasa til Framsóknarflokksins á Akureyri, nái hann þriðja
sætinu, vakið nokkra úlfúð.
Valgerður Sverrisdóttir hefur
ein frambjóðenda opnað kosningaskrifstofu en frambjóðendur hafa
að mestu vakið athygli á sjálfum
sér með bæklingum, sendibréfum
og símtölum. Lítið hefur verið um
auglýsingar í hefðbundnum fjölmiðlum.
Viðmælendur Fréttablaðsins
töldu að búseta og rætur gætu
ráðið nokkru um val flokksmanna
á lista enda kjördæmið stórt, nær
frá Djúpavogi og norður og vestur
til Siglufjarðar.
Á kjördæmisþinginu verður
kosið í tíu efstu sæti listans.
BJORN FRETTABLADIDIS

Hægt að
leggja saman
Lyftingabekkur án lóða
TF308. Lyftingabekkur með fótaþjálfa.
Stærð 160x136x117 sm.
3899545

Fjölþjálfi - YK-B23
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Tæki sem þjálfar allan líkamann.
Púlsmælir, tímaklukka, vegalengdarmælir, hraðamælir og
kaloríumælir. Mjúkar hreyfingar.
Segulmótstaða. Sterk og öflug
grind. Þyngd á tæki 39 kg.
3899531
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Heilsudagar
Húsasmiðjunnar
49.990
Hlaupabretti 0-12 km
1,5 hestafla mótor. Hraði 0-12 km.
Tímaklukka, vegalengdamælir,
kaloríumælir, hraðamælir og púlsmælir.
5 æfingakerfi. 3 innbyggð kerfi.
Hámarkslíkamsþyngd 110 kg.
3899532

Hægt að
leggja saman

11. -28. janúar

17.990

3.290

Þrekhjól - YK-B19
Hljóðlátt með segulviðnámi.
Mælir og sýnir tíma,
vegalengd, heildar vegalengd,
hraða, sveifasnúning, púls í
handskynjurum. Segulviðnám.
Þyngdarstilling á bilinu 1-10
kg. Þyngd á tæki 26 kg
3899530

Magaþjálfi
TF6208.
Stærð 70x70x60 sm
3899541

290
Gripþjálfi
3899540
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Róðrartæki
TF203. Stærð 110x150x38 sm
3899544
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$EMËKRATAR Å "ANDARÅÅKJUNUM AFAR ËS¹TTIR VIÈ AÈ FJÎLGA HERMÎNNUM Å ¥RAK

&LUGVÁL HVARF FYRIR TÅU DÎGUM

Ræðu Bush tekið heldur fálega

Brak vélarinnar
fannst loksins

7!3().'4/. !0 Áform George W. Bush Bandaríkjafor-

seta um að senda 20 þúsund hermenn til Íraks í viðbót
hafa fengið heldur kuldalegar móttökur frá ráðamönnum í Evrópu.

«344)2 ,*«3-9.$!2!2 ¶ESSIR

LJËSMYNDARAR ¹ ¥TALÅU LÎGÈU NIÈUR
MYNDAVÁLAR SÅNAR TIL ÖESS AÈ MËTM¾LA
LÁLEGRI AÈSTÎÈU FYRIR LJËSMYNDARA
ÖEGAR HALDINN VAR RÅKISSTJËRNARFUNDUR Å
#ASERTA
&2¡44!",!¨)¨!0

4ENGIVAGN VÎRUFLUTNINGABÅLS

Valt á hliðina í
fljúgandi hálku
"¥,3,93 Tengivagn vöruflutningabíls valt á Kísilvegi í Reykjahverfi um klukkan hálfellefu í
gærmorgun. Bíllinn var á leið til
Vopnafjarðar frá Húsavík þegar
slysið varð. Ökumaðurinn var
einn í bílnum og sakaði hann ekki.
Flutningabíllinn snerist þegar
vagninn valt og lokaði veginum
um stund.
Að sögn lögreglunnar á
Húsavík var gríðarleg hálka á
veginum orsök slyssins. Vagninn
tók að rása á veginum og reyndi
ökumaðurinn að ná stjórn á
honum en vagninn endaði utan
vegar. Engar skemmdir urðu á
bílnum sjálfum en fleti í vagninum skemmdist eitthvað.
SÖS

3.*«,%93) 3KÅÈAFËLK BER BÒNAÈ SINN

UPP SNJËLAUSAR BREKKUR Å ,ES #ARROZ Å
FRÎNSKU ®LPUNUM
-9.$!0

(LÕINDIN SUÈUR Å ¹LFU

Varað við frjókornasvifi
!534522¥+) !0 Óvenjuleg hlýindi

það sem af er vetri valda ýmsum
vanda á meginlandi Evrópu. Í
Austurríki hafa ofnæmissjúklingar verið varaðir við því að frjó
séu nú að þroskast á trjám sem að
öllu jöfnu gerist ekki fyrr en að
áliðnu vori. Og vetrardvalarstaðir
í Ölpunum horfa fram á mikinn
tekjumissi vegna snjóleysis.
Í Sviss og fleiri Alpalöndum
hefur undirbúningskeppnum
fyrir heimsbikarmótið í skíðaíþróttum verið aflýst til að hlífa
skíðabrekkunum, sem sagðar eru
hafa skemmst í rigningunni og
hlýindunum.
AA

(ÎFUÈBORGARSV¾ÈIÈ

Sex handteknir
vegna fíkniefna
,®'2%',5-, Lögreglan á

höfuðborgarsvæðinu þurfti að
hafa afskipti af alls sex einstaklingum á miðvikudag og aðfaranótt fimmtudags vegna fíkniefnamála.
Síðdegis var karlmaður
handtekinn í úthverfi Reykjavíkur grunaður um fíkniefnamisferli. Um miðnættið voru síðan
kona og karlmaður færð á
lögreglustöð eftir leit lögreglu í
bíl sem þau óku þar sem fundust
ætluð fíkniefni. Síðar um nóttina
var svo þrennt handtekið í íbúð í
umdæminu með fíkniefni í vörslu
sinni. Allt var fólkið á þrítugsaldri.
ÖSJ

(,µ44  "/¨3+!0).. 6ÅÈA Å ¥RAK STAÈN¾MDIST FËLK VIÈ SJËN

VARPST¾KIN ÖEGAR 'EORGE 7 "USH FLUTTI  MÅNÒTNA LANGA
R¾ÈU SÅNA ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDIÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

Margaret Beckett, utanríkisráðherra Bretlands,
sagði þó að fjölgun hermanna sýndi fram á hve bandarísk og írösk stjórnvöld væru ákveðin í að kveða niður
átökin í Írak. Hins vegar tók hún fram að Bretar hefðu
engin áform uppi um að senda fleiri hermenn til að
styðja Bush.
Í gær hélt breska dagblaðið Telegraph því fram að
Bretar ætluðu að kalla heim frá Írak 3.000 af þeim 7.200
bresku hermönnumsem nú eru í Írak.
Demókratar, sem nú hafa meirihluta í báðum deildum Bandaríkjaþings, taka einnig illa í fjölgun í herliðinu og ætla að reyna að koma í veg fyrir að þessi síðustu
áform forsetans nái fram að ganga. Þeir segja fjölgun
bandarískra hermanna í Írak einungis gera illt verra.
„Við ætlum ekki að stunda neina barnapössun í borgarastríði,“ sagði Barack Obama, einn vinsælasti þingmaður demókrata og hugsanlegur forsetaframbjóðandi
flokksins.
GB

).$«.%3¥! !0 Brak farþegaþot-

unnar, sem leitað hefur verið að
síðan hún hvarf af ratsjám í
óveðri fyrir tíu dögum, fannst í
Indónesíu í fyrradag þegar
sjómaður dró stórt málmstykki
úr sjó í norðausturhluta Indónesíu.
Raðnúmer sem fannst á braki
staðfesti að um týndu þotuna
væri að ræða.
Þó að enginn hinna 102 sem
voru um borð hafi enn fundist
færðu þessi tíðindi nokkra
huggun hundruðum aðstandenda
sem hafa beðið í óvissu um afdrif
ástvina sinna frá hvarfi þotunnar.
SDG

Vilja breytingar á
þjóðlendulögunum
Ríkisstjórnin er ósamstiga í þjóðlendumálinu. Sveitarstjóri og hæstaréttarlögmaður vilja breytingar á þjóðlendulögunum. Tveir þingmenn Sjálfstæðisflokks
telja íslenska réttarkerfið það þroskað að það skeri réttilega úr í málunum.
¶*«¨,%.$5-, Ríkisstjórnin er
ósamstiga í þjóðlendumálinu eins
og kom fram í Fréttablaðinu í gær.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra og Guðni Ágústsson
landbúnaðarráðherra lýstu því
yfir að þau felldu sig ekki við þær
þjóðlendukröfur sem Árni Mathiesen fjármálaráðherra hefur lagt
fram fyrir hönd ríkisins í Norðausturkjördæmi, nánar tiltekið á
austanverðu Norðurlandi, því þau
segja þær ganga of langt. Landbúnaðarráðherra telur að jafnvel
þurfi að breyta þjóðlendulögunum.
Guðný Sverrisdóttir, sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi og ein
þeirra sem standa að stofnun
Landssamtaka landeigenda sem
munu berjast fyrir því að eignarréttur landeigenda að jörðum
þeirra sé virtur, segir að það séu
gleðitíðindi að ráðherrar ríkisstjórnarinnar séu komnir í lið með
landeigendum. „Ríkisvaldið getur
ekki tekið til sín þinglýstar eignir
manna á þennan hátt,“ segir
Guðný.
Að mati Guðnýjar þarf að
breyta þjóðlendulögunum þannig
að ríkið geti ekki kastað eign sinni
á jarðir sem eru með athugasemdalausum þinglýstum landamerkjabréfum.
Sigurður Kári Kristjánsson og
Drífa Hjartardóttir, þingmenn
Sjálfstæðisflokksins, telja ekki
þörf á neinum sérstökum aðgerðum í þjóðlendumálunum því
íslenska réttarkerfið sé nægilega
þroskað til að tryggja að eignarréttindi manna yfir jörðum séu
tryggð þrátt fyrir að kröfurnar
taki stundum til þinglýstra eigna.
„Þjóðlendukröfurnar sem ríkið
hefur gert hafa stundum gengið of
langt, en eðli málsins samkvæmt
gerir ríkið ítrustu kröfur, sem
breytast kannski þegar óbyggðanefnd rannsakar þær eða tiltekin
mál fara fyrir dómstóla, segir Sig-

!2./,$ 3#(7!2:%.%''%2 4EKUR

SLAGINN VIÈ ÎFLUGA ÖRÕSTIHËPA L¾KNA
SJÒKRAHÒSA TRYGGINGAFÁLAGA VERKALÕÈSFÁ
LAGA OG FYRIRT¾KJA
-9.$!&0

3CHWARZENEGGER RÅKISSTJËRI

Heilbrigðisþjónusta fyrir alla
+!,)&/2.¥! !0 Arnold Schwarzenegger, ríkisstjóri Kaliforníu,
byrjar nýtt kjörtímabil á
tveimur afar umdeildum málum,
heilbrigðisþjónustu og fangelsismálum. Það gæti komið niður á
vinsældum hans frá fyrra
kjörtímabili. Hyggst hann
hækka lágmarkslaun og lækka
verð á lyfseðilsskyldum lyfjum.
Schwarzenegger lætur nú
kanna möguleika á styttingu
fangelsisdóma fyrir vægari
glæpi en fangelsi í ríkinu eru
yfirfull.
Einnig hefur hann lofað að
opna þeim 6,5 milljónum íbúa
Kaliforníu, sem eru án sjúkratrygginga, aðgang að heilbrigðisþjónustu.
SDG

¶*«¨,%.$5+2®&52  !534!.6%2¨5 ./2¨52,!.$) &J¹RM¹LAR¹ÈHERRA SKILAÈI

ËBYGGÈANEFND ÖJËÈLENDUKRÎFUM RÅKISINS ¹ AUSTANVERÈU .ORÈURLANDI Å NËVEMBER
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urður Kári og bætir því við að
eignarrétturinn muni leysa málin
á réttan og sanngjarnan hátt.
Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður er sammála Guðnýju Sverrisdóttur um rökin fyrir
því af hverju breyta þurfi lögunum. Hann segir fullkomið ósamræmi á milli krafnanna og þeirra

laga sem alþingismenn héldu að
þeir væru að samþykkja með þjóðlendulögunum árið 1998. Að mati
Ragnars hefur fjármálaráðherra
farið út fyrir umboðið sem lögin
veita honum með þeim kröfum
sem hann hefur gert, og að það
eigi sérstaklega við á austanverðu
Norðurlandi.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

+ÎNNUN &JÎLMIÈLAVAKTARINNAR ¹ HELSTU FRÁTTAM¹LUM ¹RSINS

Íraksstríðið kemst vart á lista
&*®,-)¨,!2 Mikið ósamræmi er

milli þess hversu mikið fjölmiðlar
fjalla um ákveðin mál og hversu
mikið almenningur í landinu telur
að fjallað sé um þau, miðað við
könnun sem Gallup Capacent
gerði fyrir Fjölmiðlavaktina um
helstu fjölmiðlamál ársins 2006.
Baugsmálið trónir þar yfir
önnur mál, en 42,6 prósent svarenda nefndu það „stærsta fjölmiðlamálið“, en það var 943 sinnum í fréttum. Í öðru sæti voru
Kárahnjúkar, en 15,3 prósent töldu
það helsta málið. Um Kárahnjúka
var hins vegar fjallað 2.024 sinnum í fjölmiðlum, rúmlega helm-

ingi oftar en Baugsmálið. Rakel
Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri
Fjölmiðlavaktarinnar, segir að
þetta sé í fyrsta sinn sem svo mikið
misræmi mælist. Innt eftir skýringum, segir Rakel að nefna megi
könnun í marsmánuði sem hafi
sýnt að flestir séu búnir að fá nóg
af Baugsmálinu:
„Fólk segir að þetta sé orðið svo
langt mál að það eigi að vera til
hliðar.“ Fólk sé því líklegra til að
veita því eftirtekt.
Byrgismálið nefndu 6,3 prósent
svarenda og lenti það í þriðja sæti,
en einungis var rætt um það 75
sinnum á árinu. Þetta skýrist með

2!+%,
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því að könnunin var gerð þegar
umfjöllun um Byrgið var í hámarki.
Stórmál eins og hvalveiðar, brottför hersins og Íraksstríðið lentu
við og undir viðmiðunarmörkum í
könnuninni.
KËÖ

!5¨.54)44,).'52 (ENTUGT FËÈUR FYRIR

AUÈNUTITTLINGINN ER TIL D¾MIS SËLSKRÅKJU
FR¾ SEM F¾ST Å %UROPRIS VERSLUNUNUM

+ALT Å VEÈRI AÈ UNDANFÎRNU

Munið að gefa
smáfuglunum
&5',!2 Þegar frost er í jörðu

treysta smáfuglar á gjafmildi
mannanna.
Þeir smáfuglar sem sækja í
æti hjá mannfólkinu eru til
dæmis skógarþröstur, stari,
auðnutittlingur og snjótittlingur.
Sólskríkjufræ, sem fást í
Europris-verslununum eru
vinsæl til þess að gefa fuglum,
en þau henta helst snjótittlingum. Fræ ætluð páfagaukum eru
hentugt fóður fyrir auðnutittlinginn, og hakkaðir matarafgangar á borð við kjötafskurði,
sósur, kartöflur og pasta eru
lostæti fyrir starann og skógarþröstinn.
SÖS

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 35033 01/07

VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ

FRÍTT INN
Á LANDSLEIKINA GEGN TÉKKUM Í LAUGARDALSHÖLL
laugardaginn 13. janúar kl. 16:15 og sunnudaginn 14. janúar kl. 16:15

Farðu strax inn á www.ibliduogstridu.is og tryggðu þér þannig ókeypis miða.
NÚ SÝNUM VIÐ HVAÐ Í OKKUR BÝR!

Fylgist með nánari fréttum af stuðningssamtökunum Í blíðu og stríðu.
Við erum rétt að byrja.

STUÐNINGSAÐILAR:
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„ ORÐRÉTT“
Orðin ekki til
b-¹LIÈ ER ÖË LÅKLEGAST FYRST
OG FREMST KYNJAPËLÅTÅSKT OG
UMR¾ÈUHEFÈ OKKAR VIRÈIST
VANBÒIN TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ
SLÅKTm
+2)34*. " *«.!33/. &/2
-!¨52 ¥3,%.3+2! "«+!²4'%&
!.$! 5- !¨ -52)..)3 3+5,)
(!&! ,¥+4 3®'5 -!2'2¡4!2
&2¥-!..3$«44)2 6)¨ 3®'5.! !&
4(%,-5
KRISTJANBBLOGIS  JANÒAR

Hræðsluáróður til
forna
b-ÎRG KV¾ÈANNA HAFA
ÖANNIG VÅSAST GEGNT ¹KVEÈNU
UPPELDISHLUTVERKI OG SUM
ÖEIRRA HAFA JAFNVEL HREINLEGA
¹TT AÈ HR¾ÈA BÎRNIN TIL
HLÕÈNIm
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nær og fjær
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Sex mánuði
á mann
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3TARFSMAÈUR HJ¹ 3ËL EHF

b-ÁR FINNST HIKLAUST AÈ ÖAÈ EIGI
AÈ LENGJA ÖETTA -ÁR SKILST AÈ
F¾ÈINGARORLOF KVENNA SÁ ¹R Å
3KANDINAVÅU OG ÖAÈ ER ÕMISLEGT
SEM BENDIR TIL AÈ ÖAÈ SÁ GOTT
FYRIR BÎRNIN AÈ VERA HEIMA FYRSTA
¹RIÈ Å STAÈ ÖESS AÈ FLAKKA ¹ MILLI
STAÈA
¶AÈ ÖYRFTI AÈ BRÒA BILIÈ FRAM
AÈ LEIKSKËLUM SEM TAKA EKKI
VIÈ BÎRNUM YNGRI EN  M¹N
AÈA m SEGIR "ORGAR 'UÈJËNSSON
STARFSMAÈUR HJ¹ 3ËL OG FAÈIR
b¡G ¹ EITT BARN OG ÖAÈ ER NËG
TIL AÈ HAFA SKOÈUN ¹ ÖESSU 3ÅÈ
AST FÁKK ÁG ÖRIGGJA M¹NAÈA ORLOF
OG KONAN SEX EN ÁG HEF SVO
GAMAN AF ÖESSU AÈ ÁG MYNDI
HIKLAUST VILJA F¹ SEX M¹NUÈI
N¾ST
¥ RAUN VILDI ÁG HELST HAFA
SEX M¹NAÈA F¾ÈINGARORLOF ¹
MANN +ONUR ERU VISSULEGA MEÈ
BARNIÈ ¹ BRJËSTI EN MÁR SKILST
¹ LJËSM¾ÈRUM AÈ ÖAÈ SÁ EKKI
NAUÈSYNLEGT NEMA FYRSTU SEX
M¹NUÈINA +ARLINN ¾TTI AÈ GETA
KOMIÈ STERKUR INN Ö¹m
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Ætlar að skella sér í skóla
b¡G VAR ¹ FULLU Å KOSNINGA
BAR¹TTUNNI FYRIR SVEIT
ARSTJËRNARKOSNINGARNAR
SÅÈASTA VOR 3VO VAR ÁG AÈ
REYNA AÈ AÈSTOÈA +RISTJ¹N
¶ËR *ÒLÅUSSON EFTIR FÎNGUM
Å HANS FRAMBOÈI Å PRËFKJÎRI
3J¹LFST¾ÈISMANNA VEGNA
KOMANDI ALÖINGISKOSNINGA m
SEGIR /KTAVÅA *ËHANNESDËTT
IR FYRRVERANDI B¾JARFULLTRÒI ¹
!KUREYRI b3ÅÈAN ER ÁG BARA
AÈ TAKA Ö¹TT Å FÁLAGSSTARFI
OG B¾JARM¹LASTARFI HJ¹
3J¹LFST¾ÈISFLOKKNUM HÁR ¹
!KUREYRI OG ÖAR FRAM EFTIR
GÎTUNUMm
/KTAVÅA SEGIR AÈ ÖAÈ
SÁU SPENNANDI TÅMAR

FRAMUNDAN HJ¹ HENNIm
¡G ER AÈ HUGSA UM
AÈ SKELLA MÁR Å SKËLA Å
N¹INNI FRAMTÅÈ OG REYNA
AÈEINS AÈ FLIKKA UPP
¹ MIG ¡G HELD AÈ ÖAÈ
SÁ ALVEG KOMINN TÅMI
TIL ÖESS -ÁR FINNST FJAR
N¹M Å SÎGU OG ENSKU
VIÈ (¹SKËLA ÅSLANDS
LÅTA MJÎG SPENNANDI
ÒT ÖANNIG AÈ ÁG VAR
EIGINLEGA AÈ SP¹ Å AÈ
SKELLA MÁR Å ÖAÈ
(ÒN SEGIR FRAM
TÅÈINA LOFA GËÈU b%F
MAÈUR BÕR ¹ !KUREYRI ER
FRAMTÅÈIN ALLTAF BJÎRTm
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N&YRSTA ÖING AÈALR¹ÈS 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA VAR HALDIÈ Å ,ONDON
¹RIÈ  EN BYGGING 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA VAR VÅGÈ ¹RIÈ  Å .EW
9ORK ¥ UPPHAFI
VORU ÖJËÈIRNAR
 EN ERU
Å DAG 
¥SLAND GEKK Å
HËPINN ¹RIÈ

Ê®RYGGISR¹ÈI 3AMEINUÈU ÖJËÈ
ANNA TILHEYRA  RÅKI FIMM ÖEIRRA
HAFA FASTAS¾TI EN HIN ERU KOSIN TIL
TVEGGJA ¹RA Å SENN ®RYGGISR¹ÈIÈ
HEFUR HINGAÈ TIL SENT FR¹ SÁR RÒM
LEGA  ¹LYKTANIR

Hreyfingin er lífsins elexír
Fólk sem komið er á miðjan
aldur sækir líkamsrækt á
líkamsræktarstöðvum borgarinnar af krafti og eldri
borgarar láta ekki sitt eftir
liggja, þeir sækja ræktina
svo hundruðum skiptir,
sumir jafnvel sex daga
vikunnar.
Húnbogi Þorsteinsson, fyrrverandi ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu, hefur stundað
sund í fjölda ára en byrjaði að
æfa líkamsrækt fyrir tveimur
árum og æfir nú fjórum til sex
sinnum í viku. Hann hætti að
vinna fyrir tveimur árum og
taldi þá að hann hefði gott af
meiri hreyfingu. Hann fékk forskrift hjá þjálfara áður en hann
byrjaði og hjólar nú til upphitunar og fer svo í tæki.
„Eftir að ég dró úr vinnu hafði
ég meiri tíma í þetta. Svo fannst
mér að ég þyrfti kannski að létta
mig eitthvað. Það tók mig nærri
eitt ár að léttast um tíu kíló. Ég

2+4). &2%+!2 %. 3*«.6!20)¨ )NGIMAR %INARSSON FYRRVERANDI LEIGUBÅLSTJËRI FER FREKAR Å LÅKAMSR¾KT EN AÈ SITJA HEIMA OG HORFA ¹
SJËNVARPIÈ (ANN HEFUR EKKI STUNDAÈ R¾KTINA LENGI EN FINNUR SIG VEL Å HENNI
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BOGI ¶ORSTEINSSON FYRRVERANDI R¹ÈUNEYT
ISSTJËRI FER Å LÅKAMSR¾KTINA FJËRUM TIL SEX
SINNUM Å VIKU &YRST EFTIR AÈ HANN BYRJAÈI
LÁTTIST HANN UM TÅU KÅLË ¹ EINU ¹RI
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Hitablásarar
Hinir einu sönnu
hitablásarar

Ásdís Valdimarsdóttir húsmóðir hefur stundað íþróttir,
leikfimi og líkamsrækt frá því
hún var stelpa. Þegar hún flutti í
Hafnarfjörð sem ung kona fór
hún í frúarleikfimi. Hún stundaði svo sund, leikfimi og jóga og
byrjaði loks að lyfta í tækjum
fyrir ári síðan þegar hún fékk
liðþófavandamál í hnén.
„Mér hafði alltaf leiðst tækin
en fannst heppilegast að fara í
þau. Ég held að maður gefi sér
aldrei nógan tíma í tækjunum til
að finna sig í þeim svo ég fékk
mér bara þjálfara,“ segir Ásdís,
„og eftir að ég komst í kynni við
þennan þjálfara hef ég fundið
mig í þessu.“
Ásdís segist vera ómöguleg ef
hún kemst ekki í líkamsræktina.
„Ég fer alltaf einu sinni í viku í
göngutúra. Ef ég get ekki hreyft

&!.. 3)' ¥ 4+*5.5- SDÅS 6ALDIMARS
DËTTIR HÒSMËÈIR SEGIST HAFA FUNDIÈ SIG Å
T¾KJASALNUM EFTIR AÈ HÒN FÁKK SÁR EINKA
ÖJ¹LFARA (ÒN SEGIR AÈ HREYFING SÁ bLÅFSINS
ELEXÅRm &2¡44!",!¨)¨349++)3(/,-30/3452)..)3

mig finnst mér eitthvað vanta.
Þetta er lífsins elexír.“
GHS FRETTABLADIDIS

Giftingarhringur á hægri hendi

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

var svo sem ekkert óskaplega
þungur en samt of þungur miðað
við stærð,“ segir hann og kveðst
fara fjórum til sex sinnum í viku
eftir því hvað hann hafi mikið að
gera. „Ég finn mikinn mun á því
hvað ég hef miklu meira
úthald.“
Hjónin Ingimar Einarsson,
fyrrverandi leigubílstjóri, og
Matthea Katrín Guðmundsdóttir
hafa stundað líkamsrækt í nokkurn tíma. Ingimar er nýorðinn
áttræður og hann segir að aldrei
sé of seint að byrja. Þau hjónin
hafi viljað styrkja sig og liðka
með því að fara í sund og líkamsræktina frekar en að sitja heima
og horfa á sjónvarpið. Ingimar
ók leigubíl í rúmlega hálfa öld.
„Maður situr hrikalega lengi í
bílnum og það er ekki nógu hollt
eða gott,“ segir hann.

Þegar fólk trúlofar sig er hringurinn iðulega settur á vinstri hönd
en fluttur á þá hægri þegar það
giftir sig. Hvernig stendur á því?
„Þetta er bandaríska hefðin,“
segir sr. Arna Grétarsdóttir.
„Hringur á hægri hönd er til að
sýna hvort maður er giftur eða ekki
þegar fólk heilsast, en vinstri hönd
er talin nær hjartanu. Á Norðurlöndunum er þetta öfugt, trúlofunarhringar eru á hægri hendi og
giftingarhringar á vinstri.“
En hvers vegna er vinstri höndin talin vera í betra sambandi við
hjartað? Ásgeir Reynisson, gullsmiður hjá Ernu, svarar þessu.

„Þetta er komið frá FornEgyptum. Þeir töldu taug liggja
frá fjórða fingri vinstri handar
og í hjartað. En fólk setur upp
hringana á hvora höndina sem er
nú til dags.“ Það á einnig við um
trúlofunarhringa.
„Það er aðeins að byrja hér að
konum séu gefnir demantshringar eins og í Bandaríkjunum, og
þá er það bara hún sem ber hring.
Áður fyrr var tryggðarpantur
gefinn hérlendis. Tryggðarpantur gat verið hvað sem er, oftast
skartgripur, en stundum voru
jafnvel börn nefnd í þessu samhengi.“
VG
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H¾GRI HENDI Å "ANDARÅKJUNUM EN ¹
VINSTRI HENDI Å 3VÅÖJËÈ
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3VONA ERUM VIÈ
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 &JÎLDI HJËLHÕSA OG TJALDVAGNA ¹ ¥SLANDI

Demókratar geta kallað her heim



ÖESS AÈ SPYRJA "ANDARÅKJAÖING !LLAR GÎTUR
SÅÈAN HEFUR "ANDARÅKJAÖING L¹TIÈ FORSETA
LANDSINS EFTIR AÈ TAKA FLESTAR ¹KVARÈANIR
UM STRÅÈSREKSTUR ÖR¹TT FYRIR AÈ ¹RIÈ
 HAFI ÖINGIÈ MEÈ LAGASETNINGU
ÅTREKAÈ AÈ FORSETINN VERÈI AÈ HAFA
SAMR¹È VIÈ ÖINGIÈ UM STRÅÈSAÈ
GERÈIR

(VAÈ SEGIR STJËRNARSKR¹IN

(VAÈ GETUR ÖINGIÈ GERT

¥ FYRSTU GREIN BANDARÅSKU STJËRNARSKR¹RINNAR
ER TEKIÈ FRAM EINUNGIS AÈ BANDARÅSKA ÖINGIÈ
HAFI HEIMILD TIL ÖESS AÈ SEGJA ÎÈRUM LÎNDUM
STRÅÈ ¹ HENDUR "ANDARÅKJAFORSETI SÁ HINS
VEGAR ¾ÈSTI YFIRMAÈUR HERSINS OG TEKUR ÖVÅ
¹KVARÈANIR UM FRAMKV¾MD HERNAÈARAÈ
GERÈA ¶ESSU VAR JAFNAN FYLGT ÖANGAÈ TIL (ARRY
4RUMAN FORSETI SENDI HERINN Å STRÅÈ TIL +ËREU
MEÈ SAMÖYKKI 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA EN ¹N

¶INGIÈ GETUR Å FYRSTA LAGI
NEITAÈ AÈ SAMÖYKKJA
VIÈBËTARFJ¹RVEITINGAR TIL
HERNAÈARAÈGERÈA Å ¥RAK
3UMIR DEMËKRATAR HIKA
ÖË VIÈ AÈ GRÅPA ÖANNIG
FRAM FYRIR HENDUR
FORSETANS %INNIG
GETUR ÖINGIÈ SETT

LÎG UM H¹MARKSFJÎLDA HERMANNA SEM SENDA
M¹ TIL ¥RAKS EÈA UM TÅMATAKMÎRK ¹ Ö¹TTTÎKU
HERMANNA Å HERNAÈARAÈGERÈUM ¶¹ GETUR
ÖINGIÈ TEKIÈ ¹KVARÈANIR UM ÖAÈ HVEN¾R
HERINN VERÈUR KALLAÈUR HEIM FR¹ ¥RAK 
HINN BËGINN GETUR "USH BEITT NEITUNAR
VALDI SÅNU ¹ ÎLL SLÅK LÎG

(VAÈ GERA DEMËKRATAR




'EORGE 7 "USH "ANDARÅKJAFORSETI ¾TLAR SÁR
AÈ SENDA  BANDARÅSKA HERMENN TIL
¥RAKS EN ÖAR ERU NÒ FYRIR  ÖÒSUND BANDA
RÅSKIR HERMENN $EMËKRATAR SEM ERU Å MEIRI
HLUTA ¹ "ANDARÅKJAÖINGI ERU ANDVÅGIR ÖESSU
EN TELJA SIG ÖË EKKI HAFA MIKLA MÎGULEIKA TIL
ÖESS AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ VILJI "ANDARÅKJA
FORSETA Å ÖESSU M¹LI N¹I FRAM AÈ GANGA







(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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Læknanlegur
sjúkdómur
3PILAKASSAR OG
FJ¹RH¾TTUSPIL ¹
NETINU HAFA VERIÈ
MIKIÈ Å UMR¾ÈUNNI
UNDANFARIÈ $¾MI
ERU UM AÈ SPILAFÅKLAR
TAPI MILLJËNUM ¹
SKÎMMUM TÅMA Å
LEIK ¹ NETINU ¶ËR
¶«2!2)..
ARINN 4YRFINGSSON ER
492&).'33/.
YFIRL¾KNIR ¹ 6OGI
9FIRL¾KNIR ¹ 6OGI
(VAÈ ER SPILAFÅKN
3PILAFÅKN ER ALVARLEGUR OG ÖR¹L¹TUR
SJÒKDËMUR SEM KOMINN ER INN ¹
ALLAR ALÖJËÈLEGAR SKR¹R UM SJÒKDËMA
OG H¾GT ER AÈ GREINA HANN OG
MEÈHÎNDLA
(VAÈA MEÈFERÈARÒRR¾ÈI ERU TIL
¶EIR SEM EIGA VIÈ SPILAFÅKN AÈ STRÅÈA
GETA MEÈAL ANNARS LEITAÈ ¹ 'ÎNGU
DEILD 3 'EFNIR HAFA VERIÈ ÒT STAÈL
AR UM HVAÈ MEÈFERÈ VIÈ SPILAFÅKN
ÖARF AÈ UPPFYLLA OG ER MEÈFERÈIN
VIÈURKENND AF L¾KNUM OG S¹LFR¾È
INGUM -EÈFERÈIN BYGGIR MEÈAL
ANNARS ¹ HËPASTARFI OG ANDLEGRI OG
FÁLAGSLEGRI ENDURH¾FINGU
%R SPILAFÅKN ALGENG
¶AÈ ERU EKKI TIL NEINAR OPINBER
AR TÎLUR UM ALGENGI SPILAFÅKNAR ¹
¥SLANDI 'ÎGN FR¹ GÎNGUDEILD 3
SÕNA AÈ NÕGENGI SJÒKDËMSINS ER
MIKIL OG ALLT UPP Å  NÕIR EINSTAKL
INGAR LEITA SÁR HJ¹LPAR ¹ HVERJU ¹RI

Ofbeldisverk eru ekki einkamál
Þau alvarlegu ofbeldisverk
sem unnin hafa verið að
undanförnu hafa vakið ugg
í brjósti almennings. Fólk
spyr sig hvort ástandið sé
orðið þannig, að ekki sé
óhætt að vera á ferðinni
að kvöld- eða næturlagi.
Hvort vegfarendur geti átt
á hættu að á þá verði ráðist
og þeir slasaðir, jafnvel
lífshættulega eins og raunin
var með tvo pilta sem voru
á göngu í Garðastræti
um áramótin. Þeir mættu
þremur ókunnum unglingspiltum. Það næsta sem
vegfarendurnir tveir vissu
af sér var að þeir vöknuðu
uppi á spítala, annar höfuðkúpubrotinn.
Ofbeldisverk, í hvaða mynd sem
þau birtast, eru ekkert einkamál.
Þetta hefur Ófeigur Þorgeirsson,
yfirlæknir á slysa- og bráðamóttöku Landspítala - háskólasjúkrahúss,undirstrikað í viðtali í Fréttablaðinu. Þar sagði hann að á
stundum væri stöðugur straumur
fólks neðan úr bæ, eða af heimilum
landsmanna, upp á slysadeild, sem
orðið hefði fyrir líkamsárásum.

Skrifstofuvörur
á janúartilboði
Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RV

,JËST ER AÈ DEMËKRATAR ¹ ÖINGI ¾TLA Å
ÖAÈ MINNSTA AÈ SAMÖYKKJA
¹LYKTUN GEGN ÖVÅ AÈ FJÎLGA Å
HERLIÈINU Å ¥RAK 3Ò ¹LYKT
UN V¾RI ÖË EKKI BINDANDI
FYRIR FORSETANN !FSTAÈA
DEMËKRATA MËTAST MJÎG AF
ÖVÅ AÈ INNAN VIÈ TVÎ ¹R ERU
ÖANGAÈ TIL FORSETAKOSNING
AR VERÈA Å "ANDARÅKJUNUM

Á tilboði
í janúar 2007
Bréfabindi, ljósritu
narpappír, merkipenn
ar,
töﬂutússar og
veggklukka

148 kr.

Bréfabindi A4,
5cm og 8cm kjölur.

. pk.

898 kr

Merkipennar,
bláir, svartir, rauðir
og grænir, 12 stk í pk.

"AREFLI HNÅFAR OG FLEIRI SKAÈR¾ÈISVOPN KOMA STUNDUM VIÈ SÎGU EN ELLA NOTA MENN HNEFA OG F¾TUR TIL AÈ NÅÈAST ¹ FËRNARLAMBINU

„Fylliríistengdu áverkarnir eru
hömlulausir og andstyggilegir,
nær einungis mjög slæmir höfuðáverkar, tannlos, nefbrot og höfuðkúpubrot.“
Þannig lýsir yfirlæknirinn
ástandi þeirra fórnarlamba ofbeldismanna sem leita aðstoðar á
slysadeildinni.
Og hann segir
að
starfsfólki
deildarinnar sé
gjörsamlega
ofboðið og að
það sé búið að
fá nóg.
Þetta er þó
aðeins
angi
þeirra alvarlegu
(!,,$«2! '5..
afleiðinga sem
!23$«44)2
"ENDIR ¹ ËHUGNAN árásir ofbeldisseggja hafa á líf
LEGT OFBELDI GEGN
BÎRNUM Å GEGNUM fólks. Þær eru
TÎLVUR OG FARSÅMA
hreint
ekki
bundnar við líkamleg meiðsl. Sárin á sálinni eru
yfirleitt miklu lengur að gróa.

$RAUGAR OFBELDISINS
Starfsfólk í áfallateymi slysa- og
bráðadeildar LSH segir reynsluna
hafa sýnt það að eftir því sem
fórnarlambið finni fyrir meiri
vanmætti, hjálparleysi og skelfingu við árásina, þeim mun lengur
sé viðkomandi að jafna sig andlega.
Fréttablaðið hefur verið í sambandi við fólk sem ráðist hefur
verið á í borginni og það orðið
fyrir meiðslum. Enginn þeirra
treysti sér til að koma í viðtal við
blaðið. Ekki vegna ótta við þá sem

RV6222A

1.240 kr. ks.

.452,¥& ¥ "/2')..) 6ARLA LÅÈUR SÒ HELGI AÈ EKKI SÁ TILKYNNT UM MINNI EÈA MEIRI H¹TTAR LÅKAMS¹R¹SIR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

Mopak ljósritunarpappír, 5x500 blöð í ks.

«&%)'52 ¶/2'%)233/. 3TARFSFËLK SLYSA

DEILDAR ER BÒIÈ AÈ F¹ NËG

ráðist höfðu á þau, heldur vegna
þess að þau vildu ekki rifja þessa
skelfilegu atburði upp. Þau treystu
sér ekki til þess. Þau vildu ekki,
ekkert þeirra, endurupplifa hryllinginn, þótt ekki væri nema í frásögn.
„Þetta hefur fylgt mér dag og
nótt frá því að ráðist var á mig,“
sagði eitt fórnarlambanna. „Daglega kemur þetta upp í hugann við
einhverjar tilteknar kringumstæður og á nóttunni fæ ég martraðir.“
Þessi einstaklingur hefur leitað
sér aðstoðar og kveðst ætla að
sigrast á vanlíðaninni sem hefur
heltekið líf hans eftir að ráðist var
á hann. En hann segist ekki sjá
fyrir endann á ömurleikanum.
Hvað varðar víðtæk áhrif
ofbeldisverka og líkamsárása
hefur Ófeigur Þorgeirsson einnig
minnt á að þeir sem fyrir slíku
verða eigi aðstandendur. Þeim
megi ekki gleyma. Heilu fjölskyldurnar og ástvinir geti verið bugaðar af áhyggjum og kvíða meðan
þess er beðið hvernig þeim, sem
hefur verið slasaður, reiði af.
Þetta er enn einn angi afleiðinganna sem vill gleymast. Þessar
tilfinningar eru ekki bornar á torg.
En starfsfólk slysadeildar verður
vissulega vart við þær.

(VERS VEGNA p HVAÈ ER TIL VARNAR
Þeir sem leita hjálpar á slysadeild
vegna meiðsla af völdum líkamsárása eru einkum á aldrinum 1524 ára. Þeir sem berja og stinga
eru í sama aldurshópi. Hvaða
hvatir liggja að baki því að einhver beitir ofbeldi, ræðst á annan
og meiðir? Athyglisverðar eru
upplýsingar Halldóru Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra Barnaverndarnefndar Reykjavíkur, um
verulega vaxandi ofbeldi gegn
börnum í gegnum tölvur og farsíma.
„Það er verið að lokka og tæla
og villa á sér heimildir. Það er verið
að hræða börn og hóta þeim, jafnvel af öðrum börnum. Þarna sjáum
við ljót eineltismál,“ segir hún.

"2!') '5¨"2!.$33/. &IMM GRUND

VALLARÖ¾TTIR UPPELDIS VERÈA AÈ VERA Å LAGI

Það er eitthvað að þegar svona
er komið. Ekki hjá þeim sem lenda
í ofbeldinu og eineltinu, heldur hjá
hinum sem stunda það. Fagfólk
sem Fréttablaðið hefur rætt við er
sammála um að þar hafi orðið
alvarlegir brestir í fjölskyldulegu
og/eða félagslegu tilliti hjá hinum
ofbeldiashneigðu.

.OKKRIR GRUNDVALLARÖ¾TTIR
„Það eru nokkrir grundvallarþættir sem alltaf þarf að hafa í huga
við uppeldi barns,“ segir Bragi
Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu. „Í fyrsta lagi er agi.
Barnið þarf að búa við einhverjar
leikreglur sem tryggja öryggi
þess í uppvextinum. Í öðru lagi er
umhyggja og ástúð, þar sem barnið fær tilfinningalega næringu. Í
þriðja lagi er viðurkenning. Barnið þarf að fá viðurkenningu fyrir
það sem það gerir í hinu daglega
lífi. Ella er hætt við að eitthvað
fari úrskeiðis í þroskaferlinu. Í
fjórða lagi er samræða. Ef ekki er
fyrir hendi samræða milli uppalanda og barns getur fólk ekki lært
að leysa úr ágreiningsmálum
nema með átökum.
Það þarf ekki nema að einn af
þessum þáttum virki ekki. Þá
getum við farið að sjá ákveðinn
vanda skapast.“
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Peningaskápurinn ...
3TOREBRAND ER M¹LIÈ

%NGAN KYNJAKVËTA TAKK

.ORSKA BLAÈIÈ $AGENS .¾RINGSLIV RIFJAÈI UPP
SP¹R NOKKURRA SÁRFR¾ÈINGA SEM FENGNIR VORU TIL
AÈ GEFA R¹È UM HVAÈA FÁLÎG MYNDU GEFA BESTA
¹VÎXTUN ¹RIÈ  %INN ÖESSARA SÁRFR¾ÈINGA
VAR *AN 0ETTER 3ISSENER HINN LITRÅKI FORSTJËRI
+AUPÖINGS Å .OREGI OG KOM HANN ¹G¾TLEGA
ÒT Å SAMANBURÈI VIÈ AÈRA 3¹ SEM FËR EFTIR
R¹ÈGJÎF HANS HEFÈI FENGIÈ  ÖÒSUND
KRËNUR Å ¹VÎXTUN AF EINNI MILLJËN
KRËNA EÈA   PRËSENTA ¹VÎXTUN ¶AU
HLUTABRÁF SEM HANN NEFNDI OG H¾KK
UÈU MEST VORU ANNARS VEGAR ¹BURÈ
ARFRAMLEIÈANDINN 9ARA )NTERNATIONAL
OG HINS VEGAR FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KIÈ
3TOREBRAND SEM H¾KKAÈI UM  PRË
SENT ¹RIÈ  +ANN SÅÈARNEFNDA
FÁLAGIÈ EKKI AÈ KOMA ¹ ËVART
ENDA LÅST STJËRNENDUM +AUPÖINGS
VEL ¹ 3TOREBRAND OG HAFA FEST
KAUP ¹ NÅU PRËSENTA HLUT

¶AÈ ER EKKERT LEYNDARM¹L AÈ HLUTUR KVENNA Å
STJËRNUM FYRIRT¾KJA ER RÕR HÁR ¹ LANDI .ÕVERIÈ
TËKU FR¾NDUR OKKAR .ORÈMENN Å GILDI LÎG SEM
FELA ÖAÈ Å SÁR AÈ FJÎRUTÅU PRËSENT STJËRNARMANNA
SKR¹ÈRA FYRIRT¾KJA SKULI VERA KONUR (ÁR SPRETTA
REGLULEGA UPP UMR¾ÈUR UM HVORT VIÈ ¾TTUM
AÈ FETA SAMA VEG ENDA ÖYKIR MÎRGUM
ÖOKAST ALLT OF H¾GT Å JAFNRÁTTIS¹TT &YLG
ISMÎNNUM LAGASETNINGAR ¹ BORÈ VIÈ
ÖESSA HEFUR ÖVÅ V¾NTANLEGA ORÈIÈ UM
OG Ë ¹ N¹MSSTEFNUNNI b6IRKJUM KRAFT
KVENNAm ¹ (ËTEL .ORDICA Å G¾R SEM
H¹TT Å FJÎGUR HUNDRUÈ KONUR OG HEILIR
TUTTUGU KARLAR SËTTU +JARNAKONURNAR
FJËRAR SEM TËKU Ö¹TT Å PALLBORÈSUMR¾È
UM Ö¾R %LÅN 3IGFÒSDËTTIR (AFDÅS
*ËNSDËTTIR (RÎNN 'REIPSDËTTIR
OG 3TEINUNN ¶ËRÈARDËTTIR LÕSTU
SIG NEFNILEGA MËTFALLNAR SLÅKUM
LÎGUM

Breyttur Hanza-hópur
miðbæ Hafnarfjarðar. Fyrirtækið
Bræðurnir Arnar og Bjarki Gunner einnig að reisa 335 íbúðir í Arnlaugssynir hafa selt hlut sinn í
arneshæð og þróa nýtt íbúðarhverfi
Hanza-hópnum ehf. til Merlu ehf.
á Kársnesinu í Kópavogi.“
Merla er félag í eigu Róberts
Róbert er kunnur úr ísMelax.
lensku viðskiptalífi. Hann
Hanza-hópurinn hefur
er stofnandi Lyfju, fyrrum
verið áberandi á fasteignaeigandi Dags Group og er
markaðnum síðustu misserforstjóri Open Hand í Londin, meðal annars byggt fjögon.
ur lyftuhús á svokölluðum
Bræðurnir Arnar og
„Rafha-reit“ í Hafnarfirði,
Bjarki eru sagðir hafa snúið
að því er fram kemur í tilsér að eigin fjárfestingum
kynningu. „Þá stendur hóp- 2«"%24 -%,!8
auk þess sem þeir spila
urinn að endurbyggingu
báðir með FH í fótboltanum á næsta
DV-hússins í Þverholti og nýbyggtímabili.
ingu verslunar- og íbúðarhúss í
ËK¹

Óvænt stýrivaxtahækkun
Englandsbanki kom á óvart í
gær þegar hann ákvað að hækka
stýrivexti í Bretlandi um 25
punkta í 5,25 prósent að loknum
tveggja daga fundi peningamálanefndar bankans. Evrópski
seðlabankinn ákvað hins vegar
að halda stýrivöxtum óbreyttum í 3,5 prósentum.

Almennt var reiknað með að
Englandsbanki myndi halda
vöxtum óbreyttum. Greinendur
nú eru sagðir rýna í ummæli
Jean-Claude Trichet, bankastjóra evrópska seðlabankans,
til að sjá hvort hann ætli að
fylgja fordæminu.

GRAND PARMA
ÞURRVERKAÐ GRÍSAKJÖT

JAB

-!2+!¨305.+4!2
'REININGARDEILD ,ANDSBANKANS SP¹IR
ÖVÅ AÈ VÅSITALA NEYSLUVERÈS H¾KKI UM
  PRËSENT ¹ MILLI M¹NAÈA 'ANGI
SP¹IN EFTIR L¾KKAR VERÈBËLGA ÒR  
PRËSENTUM Å   PRËSENT Å ÖESSUM
M¹NUÈI
"ANDARÅSKA FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KIÈ &OX 0ITT
+ELTON HEFUR GEFIÈ ÒT GREININGU OG
VERÈMAT ¹ +AUPÖINGI "ANKINN METUR
+AUPÖING ¹  KRËNUR ¹ HLUT &YRR Å
M¹NUÈINUM MAT BANKINN #ITIGROUP
+AUPÖING ¹  KRËNUR ¹ HLUT
'REININGARDEILD +AUPÖINGS HEFUR
UPPF¾RT VERÈMAT ¹ ®SSURI OG M¾LIR
MEÈ KAUPUM Å FYRIRT¾KINU .ÕTT
VERÈMATSGENGI ER   KRËNA ¹ HLUT
VAR ¹ÈUR  KRËNUR "ANKINN SP¹IR
ÖRIGGJA MILLJËNA DOLLARA TAPI ¹ FJËRÈA
¹RSFJËRÈUNGI VEGNA KAUPANNA ¹
FRANSKA FÁLAGINU 'IBAUD RÁTT FYRIR JËL

%VRA S¾KIR ¹ "ANDARÅKJA
DAL Å BËKHALDI FYRIRT¾KJA
Fyrirtæki sem gera vilja
upp í erlendri mynt
þurfa að sækja um það
til ársreikningaskrár.
Frá árinu 2002 hafa 167
fyrirtæki fengið slíka
heimild, tæp 60 prósent
í Bandaríkjadölum og
tæpur þriðjungur í evrum. Fyrir ári var tæpur
fjórðungur í evrum.
Um áramót höfðu 167 fyrirtæki
fengið heimild til að færa bókhald
sitt í erlendri mynt. Í lögum um
ársreikninga er kveðið á um hvaða
skilmála fyrirtæki þurfa að uppfylla til að fá heimild til að breyta
uppgjöri sínu á þann veg og hvenær umsókn um slíkt þarf að berast.
„Umsókn um heimild til færslu
bókhalds og samningar ársreiknings í erlendum gjaldmiðli skal
berast ársreikningaskrá tveimur
mánuðum fyrir upphaf viðkomandi reikningsárs,“ segir þar
meðal annars.
Guðmundur
Guðbjarnarson,
forstöðumaður ársreikningaskrár
hjá Ríkisskattstjóra, segir að
heimild sé veitt til að færa uppgjörið í erlenda mynt uppfylli
félög skilmála laganna. „Tímamörkin eru svo sett til þess að
tryggja að ekki sé um neina
skyndiákvörðun að ræða hjá fyrirtækjunum, heldur sé þetta gert
að vel athuguðu máli.“
Til dæmis nægir félögum að
sýna fram á að þau séu með meg-

'5¨-5.$52 '5¨"*!2.!23/. 'UÈMUNDUR SEM ER FORSTÎÈUMAÈUR ¹RSREIKNINGA

SKR¹R HJ¹ 2ÅKISSKATTSTJËRA SEGIR MAT LAGT ¹ HVORT UMSËKNIR FÁLAGA UM AÈ F¾RA BËKHALD
SITT Å ERLENDUM GJALDMIÈLI SAMRÕMIST SKILYRÈI Å LÎGUM UM ¹RSREIKNINGA
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instarfsemi sína erlendis eða séu
hluti erlendrar samstæðu þar sem
starfrækslugjaldmiðillinn
er
annar en króna. Þá geta einnig
fengið slíka heimild félög sem
eiga erlend dótturfélög, eða hafa
meginstarfsemi hér en eru með
verulegan hluta tekna sinna
erlendis frá í öðrum gjaldmiðli en
krónum. Eins geta fengið heimild
til að gera upp í erlendri mynt
félög sem hafa verulegan hluta
fjárfestinga sinna í erlendum
fjárfestingarvörum og skuldir
þeim tengdar í erlendum gjaldmiðlum. „Svo er spurningin bara
hvernig fyrirtækin leggja þetta
fram í sinni umsókn, hvort þau
uppfylli þessi skilyrði,“ segir
Guðmundur, en umsóknum er
hafnað geri þau það ekki.
Guðmundur segir að af þeim
félögum sem fengið hafa heimild

geri flest, 98 eða 58,7 prósent, upp
í Bandaríkjadal. Þar á eftir kemur
51 fyrirtæki sem gerir upp í evru,
eða 30,5 prósent. Þetta er nokkur
breyting frá árslokum 2005 þegar
65 prósent fyrirtækja gerðu upp í
Bandaríkjadal og 24 prósent í
evrum.
Í þriðja sæti um algengustu
erlendu uppgjörsmyntina er svo
enskt pund, en níu fyrirtæki gera
upp í því, eða 5,3 prósent. Meðal
annarra gjaldmiðla sem félög
gera upp í eru norsk og dönsk
króna og japanskt jen. Þá segir
Guðmundur að þó nokkur einkahlutafélög hafi fengið heimild til
að færa hlutafé í erlendri mynt,
en um það gildi nokkuð önnur lögmál en um skráð félög, þar sem
hlutaféð sé ekki gefið út og gangi
ekki kaupum og sölum með hefðbundnum hætti.
OLIKR FRETTABLADIDIS

OR fær lánshæfiseinkunn frá Moody´s

Fótboltatreyjur
gefa gott spark

Orkuveita Reykjavíkur hefur
fengið lánshæfiseinkunnina Aa2
frá matsfyrirtækinu Moody´s og
eru framtíðarhorfur fyrirtækisins
sagðar stöðugar. Fram kemur að
lítil eða óveruleg áhætta er í
rekstri OR og vægi tekna félagsins af samkeppnisrekstri muni
aukast sem dragi úr áhættu.
„Orkuveitan er að búa sig undir
framtíðina. Það eru mikar fjárfestingar hjá okkur á næstu sex til
sjö árum og fyrirtækið vill hafa
alla möguleika á fjármögnun. Við
teljum gott að gera það núna
þannig að við höfum rúman tíma
fyrir okkur,“ segir Guðmundur
Þóroddsson, forstjóri OR, en unnið
hefur verið að matinu undanfarna
tíu mánuði. Hann bendir á að þetta
gefi fyrirtækinu færi á að fara út
á alþjóðlegan skuldabréfamarkað
til að leita bestu lánskjara.
Moody´s telur jafnframt að OR
sé sterkt fyrirtæki og ekki dragi
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KV¾MDIR ERU FYRIRHUGAÈAR ¹ VEGUM /2

úr styrk þess að Reykjavíkurborg
skuli vera stærsti eigandinn.
Einkunnin er sú þriðja besta
sem íslenskt fyrirtæki fær. Fyrir
ofan OR eru Íbúðalánasjóður og
Landsvirkjun, sem njóta ríkisábyrgðar, en viðskiptabankarnir
þrír og Straumur-Burðarás bera
lægri einkunnir en OR.
EÖA

Sportvörukeðjan JJB Sports skilaði ágætri jólasölu og auknum
hagnaði miðað við sama tíma árið
áður, þökk sé
mikilli sölu á
fótboltatreyjum vinsælustu
félagsliðanna í
ensku úrvalsdeildinni.
Mesta
salan
liggur í treyjum Manchester Utd. en
mikil
ásókn
hefur
enn
fremur verið í 6).3,!34) "².
treyjur Liver- ).'52)..
pool.
Helstu samkeppnisaðilar JJB
Sports eru stórmarkaðir og Sportsworld sem er önnur stór sportvöruverslanakeðja. Líkur eru á því að
fyrirtækið verði tekið yfir af
breskum fjárfestingasjóðum og þá
hefur einnig nafn Baugs verið
nefnt til sögunnar sem áhugasamur kaupandi.
EÖA

40%

Þú sparar 260 kr/kg

afsláttur

afsláttur

179 kr/kg. áður 299 kr/kg.

389 kr/kg. áður 649 kr/kg.

Íslandsfugl kjúklingavængir

Þú sparar 429 kr/kg

Íslandsfugl kjúklingaleggir

33%

Þú sparar 232 kr/kg

afsláttur

870 kr/kg. áður 1.299 kr/kg.

25%

afsláttur

697 kr/kg. áður 929 kr/kg.

Fjörﬁskur - Laxabitar roð- og beinhreinsaðir

Þú sparar 551 kr/kg

30%

30%

Fjörﬁskur - Forsteikt ﬁskikríli

Þú sparar 580 kr/kg

afsláttur

afsláttur

1.285 kr/kg. áður 1.835 kr/kg.
BK Helgarlamb m/sérvöldu kryddi fyrir íslenskt lambakjöt

40%

869 kr/kg. áður 1.449 kr/kg.
Gourmet ungnautahakk

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 12. janúar til 14. janúar eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi
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.Ò ER VALURINN EKKI KALLAÈUR F¹LKI

„Himinbornar
systur“

Þ
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orgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra
og Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskólans, rituðu í
gær undir samkomulag um menntun og rannsóknir.
Það markar nýtt upphaf í þróun vísindarannsókna og
háskólakennslu. Í því felst einnig veigamesta pólitíska
ákvörðun kjörtímabilsins.
Þegar Benedikt Sveinsson þingmaður Norðmýlinga hóf baráttuna fyrir íslenskum háskóla á Alþingi var á brattann að sækja. Efi
margra var sterkur. En hugsjón hans var stór og framsýnin skörp.
Þegar hann mælti fyrir háskólafrumvarpinu 1881 komst hann svo
að orði:
„Þannig hefur innlend menntun, framför og frelsi jafnan verið
þrjár skyldgetnar himinbornar systur, sem hafa haldist í hendur
og leitt hverja einstaka þjóð að því takmarki, sem forsjónin hefur
sett henni.“
Grímur Thomsen var sennilega eini sanni heimsborgarinn
á þingi þá. Honum fannst háskólahugsjónin háfleyg og fyrst og
fremst skáldleg því það væri fáheyrt einsdæmi að sjötíuþúsund
manna þjóð hefði háskóla.
Skáldið setti ofan í við fullhugann með þessari samlíkingu við
flug valsins: „Hann sér ekki ævinlega vel fram á veginn þótt hann
beini fluginu hátt. Eins er um 2. þingmann Norður Múlasýslu, svo
vel sem hann hugsar, og svo háfleygur sem hann er í anda, þá er
hann ekki ólíkur valnum, þegar hann er kallaður fálki.“
Andríki andmælanna hafði betur á þeim tíma. Nú er önnur öld.
Vissulega efuðust ýmsir þegar háskólarektor kynnti stefnumörkun um að koma Háskóla Íslands í fremstu röð. Margir hafa ugglaust hugsað sitt. Engum datt þó í hug að kalla valinn fálka. Hitt
var ljóst að komið var að vatnaskilum í starfi skólans.
Framhaldið var augljóslega háð því hvernig brugðist yrði við
á vettvangi stjórnmálanna. Óhætt er að fullyrða að menntamálaráðherra hafi brotið blað með þeirri skýru og markvissu skuldbindingu sem undirrituð var í gær. Það er til marks um að gildi
fjárfestingar í menntun og rannsóknum er réttilega metið.
Engin fjárfesting önnur er traustari undirstaða fyrir efnalegar framfarir en af því tagi sem þessi gerð felur í sér. Hún skilar
Háskólanum ekki á leiðarenda þess markmiðs sem sett hefur verið
en hún gerir honum kleift að leggja í þá för. Þar að baki liggur vel
ráðin og metnaðarfull pólitísk ákvörðun.
Mikilvægt er að hlú að fjölbreyttri háskólakennslu í landinu.
Samkeppni á sviði vísinda og rannsókna er nauðsynleg. En sú pólitíska ákvörðun sem felst í samningi Háskólans og stjórnvalda
markar skýra stefnu um hvar höfuð ábyrgðin liggur á þessu sviði.
Með því er ekki gert lítið úr öðrum.
Háskólinn hefur fengið byr í seglin. Fróðlegt verður að fylgjast
með starfi vísinda- og fræðimanna skólans á komandi tíð. Þjóðin
þarf að sjá og fylgjast betur með því starfi sem þar fer fram og
reyndar á öðrum vettvangi þar sem rannsóknir eru stundaðar af
metnaði og framsýni. Gott aðhald þarf að vera að því starfi.
Nú um stundir tíðkast ógjarnan hátimbruð orð eins og notuð
voru í upphafi háskólabaráttunnar. En með vissum hætti má segja
að í gær hafi rektor og menntamálaráðherra staðið saman sem
ágætis tákn fyrir þær þrjár „himinbornu systur“ sem þá var lýst.
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¶ORRABLËT "AUGS Å V¾NDUM

-EÈ K¾RRI KVEÈJU ÖINN RNI

.Ò ÖEGAR JËLAHLAÈBORÈ OG NÕ¹RSFAGN
AÈIR ERU AÈ BAKI ER N¾ST AÈ LÅTA TIL
ÖESS HVAR ÖORRABLËTIN VERÈA HALDIN
OG ¹RSH¹TÅÈARNAR SEM AF EINHVERJUM
¹ST¾ÈUM ERU OFT SKIPULAGÈAR ¹ SAMA
TÅMA OG SÒR¹TSGLEÈIN ER SEM MEST
%ITT ÖORRABLËT ER ÖAÈ SEM N¾R
ATHYGLI FRÁTTASTOFA ¹ HVERJU ¹RI OG ER
ÖAÈ ÖORRABLËT "AUGS !È ÖESSU SINNI
VERÈUR ÖAÈ HALDIÈ FÎSTUDAGINN 
FEBRÒAR ¹ BËNDADAGINN SJ¹LFAN 3TAÈ
SETNINGIN ER EKKI AF VERRI ENDANUM ¹
NYRSTA BYGGÈA BËLI ¥SLANDS 'RÅMSEY
(ÁR ER AÈ SJ¹LFSÎGÈU VERIÈ AÈ
VÅSA TIL KVENFÁLAGSINS "AUGS Å
'RÅMSEY OG ER ÖETTA AÈ SÎGN
FORSVARSMANNA FÁLAGSINS EIN
ST¾RSTA OG MESTA SKEMMTUN
HVERS ¹RS Å 'RÅMSEY OG EINSTAKT
TILHLÎKKUNAREFNIm

.OKKUÈ HEFUR VERIÈ R¾TT UM STJËRN
M¹LAFUND RNA -ATHIESEN FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA Å %YJUM SEM HALDINN VAR Å
G¾R (INN FRUMM¾LANDINN VAR NEFN
INLEGA 'UÈJËN (JÎRLEIFSSON EN EKKI
6ESTMANNEYINGURINN SJ¹LFUR RNI *OHN
SEN 5RÈU NOKKRIR TIL ÖESS AÈ ¹LYKTA ÒT
FR¹ ÖESSU AÈ RNI * V¾RI EKKI Å N¹ÈINNI
HJ¹ RNA - OG AÈ S¹ FYRRNEFNDI RNI
VILDI ÖANN SÅÈARNEFNDA RNA AF LISTA
SJ¹LFST¾ÈISMANNA Å KJÎRD¾MINU
&RÁTTAVEFURINN 3UDURLANDIS
GREINDI SVO FR¹ ÖVÅ Å G¾R AÈ RNI
MYNDI SAMT M¾TA
ÖË HANN YRÈI EKKI
FRUMM¾LANDI
ENDA EKKI ALÖING
ISMAÈUR ENN
3P¹DËMURINN UM
KOMU RNA * REYND

IST HINS VEGAR EKKI ALVEG RÁTTUR !È
MINNSTA KOSTI M¾TTI HANN EKKI Å EIGIN
PERSËNU (INS VEGAR VAR LESIN UPP
KVEÈJA FR¹ RNA * ÖANNIG AÈ HANN
GLEYMDIST EKKI ALVEG
(INS VEGAR HEFUR RNI * NÕLEGA
M¾TT ¹ STJËRNM¹LAFUND Å %YJUM ÖEGAR
HANN M¾TTI FYRR Å VIKUNNI
SEM GESTUR ¹ FUNDI
'UÈNA GÒSTSSONAR
(INS VEGAR HEFUR
ENGINN SPEKINGURINN
TÒLKAÈ ÖANN
FUND SEM
MÎGULEIKA ¹
ÖVÅ AÈ RNI
* SÁ ¹ LEIÈ Å
&RAMSËKN
ARFLOKKINN
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Talnabrellur Stefáns Ólafssonar
F

jör færist jafnan í Stefán
Ólafsson prófessor, þegar
þingkosningar nálgast. Hann
stagaðist á því í kosningabaráttunni fyrir fjórum árum, að
fátækt hefði aukist á Íslandi.
Hann átti við hlutdeild tekjulægsta hópsins í heildartekjum,
en hún hafði minnkað af þeirri
ástæðu einni, að ríku fólki hafði
fjölgað. Stefán þagnaði raunar
snarlega, þegar bent var á, að
Reykjavíkurborg hafði undir
forystu Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur gengið hart fram í að
skerða kjör þeirra, sem minnst
mega sín.
Nú heldur Stefán því fram, að
ríkisstjórnin hafi stórhækkað
skatta, þótt tekjuskattur einstaklinga hafi lækkað úr 30,41% 1997 í
22,75% 2006 og tekjuskattur
fyrirtækja úr 45% 1991 í 18%
2001, eignarskattar, aðstöðugjald
og hátekjuskattur allt verið fellt
niður og erfðafjárskattur
lækkaður. Stefán nefnir tölur frá
OECD um það, að tekjur hins
opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu hafi hækkað meira á
Íslandi en annars staðar. Í
Morgunblaðinu 24. febrúar 2006
segir Stefán háðslega, að Davíð
Oddsson sé skattakóngur Íslands.
Ríkisstjórn hans hafi fundið
„breiðu bökin“. Skattbyrði
tekjulægsta hópsins hafi þyngst
vegna þess, að skattleysismörk
hefðu ekki færst eins hratt upp
og launatekjur.
Í fyrsta lagi ruglar Stefán
saman skattheimtu (til dæmis
hvort tekjuskattur er 10% eða
20%) og skatttekjum (hver
afrakstur af skattheimtunni er í
krónum). Davíð Oddsson og
menn hans töldu vissulega
mikilvægt að minnka skattheimtu. En þeir bentu einmitt á,
að það gæti leitt til aukinna
skatttekna ríkisins. Til dæmis
voru varla til neinar fjármagnstekjur fyrir tíu árum, af því að
fjármagn var illa nýtt. Nú nema
skatttekjur ríkisins af fjármagns-
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Stefán þagnaði raunar snarlega, þegar bent var á, að
Reykjavíkurborg hafði undir
forystu Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur gengið hart fram
í að skerða kjör þeirra, sem
minnst mega sín.
tekjum 18-20 milljörðum króna á
ári. Skatttekjur af tekjuskatti
fyrirtækja voru 2,7 milljarðar
1991, þegar tekjuskatturinn var
45%, en þær eru 20,5 milljarðar
2005, þegar tekjuskatturinn er
18%. Skattheimta hefur minnkað,
en skatttekjur aukist.
Í öðru lagi gerir Stefán ekki
greinarmun á skatttekjum ríkis
og sveitarfélaga. Skatttekjur
ríkissjóðs voru sem hlutfall af
landsframleiðslu 32,4% 1992,
fóru næstu tvö ár niður í rúm
30%, voru um 31 til 33% næstu
ár, en fóru upp í 34,3% 2004 og
36,9% 2005. Áætlað er, að þær
fari næstu tvö ár niður aftur og
verði 32,1% 2008. Þá verður
hlutfallið komið niður fyrir það,
sem það var 1992. Eru þetta
stórkostlegar skattahækkanir?
Því miður hefur orðið önnur
þróun í skatttekjum sveitarfélaga. Þær voru sem hlutfall af
landsframleiðslu 8,6% 1994 og
voru komnar upp í 12,4% 2002, en
gert er ráð fyrir, að þær verði
12,3% 2008. Með öðrum orðum
hafa skatttekjur sveitarfélaga
hækkað um tæpan fjórðung.
Stærsta sveitarfélagið er

Reykjavík. Þar var Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir borgarstjóri
1994-2002. Er hún ekki sannnefnd
skattadrottning Íslands og þótt
víðar væri leitað?
Í þriðja lagi er skuldasöfnun
óbein skattlagning. Stefán þegir
vandlega um, að ríkið hefur
greitt niður skuldir. Hreinar
skuldir ríkisins hafa minnkað úr
170 milljörðum 1997 í 45 milljarða 2006. Hreinar skuldir
sveitarfélaga (og þá aðallega
Reykjavíkurborgar) jukust hins
vegar úr 14 milljörðum 1993 í 60
milljarða 2006. Þetta er stórkostleg aukning. Er Ingibjörg Sólrún
ekki sannnefnd skuldadrottning
Íslands og þótt víðar væri leitað?
Í fjórða lagi er vissulega rétt,
að árin 2004 og 2005 skutust
skatttekjur ríkisins upp, þótt þær
fari væntanlega 2008 niður í
sama hlutfall og þær voru 1992.
Auknar skattgreiðslur tekjulægsta hópsins vegna hærri
tekna hans mynda óverulegar
skatttekjur og skýra auðvitað
ekki nema að litlu leyti auknar
skatttekjur ríkissjóðs. Skýringarnar eru aðrar. Vegna góðærisins myndast miklar tekjur af
vörugjöldum. Meira er líka keypt
hlutfallslega af þeirri vöru, sem
ber hæstan virðisaukaskatt.
Menn greiða skatta af meiri hluta
tekna sinna en áður, af því að
skattleysismörkin hafa ekki
færst eins hratt upp og launatekjur. Ríkið sparar sér líka ýmsar
tekjutengdar bætur, til dæmis
barnabætur og vaxtabætur, af
því að þeir, sem þær fengu, þurfa
þeirra ekki lengur með.
Eftir stendur, að Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir er í senn
skatta- og skuldadrottning
Íslands, en við hirð hennar
skemmtir Stefán Ólafsson með
sjónhverfingum. Honum ferst
það vel úr hendi: Það er ekki á
allra færi að breyta raunverulegum skattalækkunum í
skattahækkanir með talnabrellum.

Brýn verkefni í geymslumálum safna
safnið hefur ekki aðstöðu til að veita þeim
viðtöku. Við einkavæðingu bankanna og ríkisstofnana færðist sú skylda á safnið að taka
á móti og ganga frá stórum skjalasöfnum og
mikilvægt er að safninu verði gert kleift að
eymslumál safna hafa verið mikið til
sinna þeirri skyldu.
umræðu í kjölfar skýrslu nefndar sem
Einnig er brýn nauðsyn þess að tekið
ég fól á síðasta ári að kanna þörf undirstofnverði með festu á geymslumálum Listasafns
ana menntamálaráðuneytis á geymslurými
Íslands sem hefur í safnhúsi sínu eina góða
og koma með tillögur til lausnar.
¶/2'%2¨52 +!42¥.
sérhannaða málverkageymslu sem er þó
Almennt er geymsluaðstaða opinberra
'5..!23$«44)2
löngu sprungin. Að auki leigir safnið óhentsafna í því horfi sem ekki verður við unað,
uga geymslu. Núverandi geymsluaðstaða er því allsþótt á því séu vissulega undantekningar sem betur
endis ófullnægjandi.
fer.
Í skýrslunni var ekki tekið á geymslumálum NáttSkortur er á geymslurými og þær geymslur sem í
úrugripasafns Íslands enda eru málefni safnsins ekki
notkun eru fullnægja fæstar lágmarksöryggiskröfá forræði menntamálaráðherra fyrr en að lög hafa
um. Menningararfur þjóðarinnar er víða í hættu og
verið sett um stofnun Náttúruminjasafns Íslands.
má í því sambandi minna á fréttir af tjóni NáttúruFrumvarp þess efnis liggur nú fyrir Alþingi og brýnt
fræðistofnunar Íslands.
að það verði samþykkt sem fyrst þannig að hægt
Því taldi ég mikilvægt að vandinn yrði skilgreindur
verði að taka næstu skref. Fram að því er það á ábyrgð
þannig að auðveldara yrði að átta sig á þeim úrlausnarNáttúrufræðistofnunar að sjá til þess að gripir safnsefnum er liggja fyrir og kanna hvort og þá hvar væri
ins séu varðveittir á forsvaranlegan hátt.
möguleiki á samnýtingu geymsluhúsnæðis.
Brýnastur er vandi Þjóðskjalasafns Íslands.
Það eru ærin verkefni framundan í geymslumálum
Ófremdarástand hefur skapast um geymslumál Þjóðsafna. Þau verða ekki leyst á einni nóttu heldur í áföngskjalasafnsins og safnið fær ekki risið undir lögum. Brýnustu verkefnin þola hins vegar enga bið.
bundnum skyldum sínum. Nú bíða um 130 opinberar
stofnanir eftir að afhenda safninu skjöl og gögn, en
Höfundur er menntamálaráðherra.
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?
Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem
veitt verða 22. febrúar nk.
Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt
samfélag betra. Sendið inn tilnefningar um fólk sem er þess verðugt að
fá slík verðlaun. Allir koma til greina, jafnt einstaklingar sem
félagasamtök, sem hafa verið öðrum til fyrirmyndar. Sendið tilnefningar
með því að fara inn á vísir.is, með tölvupósti á netfangið
samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða
bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík. Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar.
Dómnefnd tekur allar innsendar tilllögur til skoðunar. Verðlaunahafar
verða kynntir við hátíðlega athöfn 22. febrúar.
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"L¹I LITURINN ER ALLSR¹ÈANDI UM
ÖESSAR MUNDIR EINS OG SÁST
¹ STJÎRNUNUM SEM M¾TA ¹
VERÈLAUNAAFHENDINGARNAR ¹
BL¹UM KJËL

 ÒTSÎLUM ER H¾GT AÈ FINNA
HEILMIKIÈ AF FATNAÈI SEM
STENST TÅMANS TÎNN OG LIFIR AF
TÅSKUSVEIFLUR
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VERSLUNUM (AGKAUPA 3AFINN
ER FR¹ 2UBICON OG
ER HUNDRAÈ PRË
SENT HREINN
SAFI
²TSALAN Å

²TILÅFI ER
Å FULLUM
GANGI OG
ER H¾GT
AÈ F¹ VÎRUR
MEÈ ÖRJ¹TÅU
TIL SJÎTÅU PRËSENTA
AFSL¾TTI
'OÈA SÒPUKJÎT ER ¹ TUTTUGU

OG FIMM PRËSENTA AFSL¾TTI Å
.ËATÒNI
4ÎLVULISTINN ER MEÈ ALLT AÈ
 KRËNA AFSL¹TT ¹ ÒTSÎL
UNNI HJ¹ SÁR
²TSALA HËFST Å %GG Å G¾R OG

ER BOÈIÈ UPP ¹ ALLT AÈ SEXTÅU
PRËSENTA AFSL¹TT AF VÎRUM
!LL 3AINTS ER MEÈ SÁRSTAKT TVEIR
FYRIR EINN TILBOÈ ¹ ÎLLUM VÎRUM
MEÈ SJÎTÅU PRËSENTA AFSL¾TTI
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¥ DAG ER FÎSTUDAGURINN 
JANÒAR  DAGUR ¹RSINS

&ISKUR ER HR¹EFNI SEM LEIKUR Å HÎNDUNUM ¹ 3VEINI +JARTANSSYNI HJ¹ &YLGIFISKUM
3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK 


!KUREYRI 


(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Ferskur fiskur á
hvers manns disk
Fiskur er ekki bara fiskur. Það finnst
best þegar bragðað er á fjölbreyttum
réttum fagmanna á borð við Svein
Kjartansson í Fylgifiskum.
„Lax er með eindæmum hollur og það er
ekkert af þessu steikt, þar af leiðandi er
þetta mikið léttmeti,“ segir Sveinn þegar
hann er spurður út í leyndardómana bak við
réttina þrjá sem hann eldaði fyrir okkur.
„Ferskleikinn skilar sér bæði í fiskinum og

grænmetinu og það er líka fljótlegt að búa
þetta til. Þroskurinn er ofnbakaður og mjög
einfaldur. Er það ekki það sem gildir á þessum árstíma, einfaldur og fljótlegur matur?“
segir Sveinn og brosir. Hann er aðalkokkurinn hjá Fylgifiskum sem eru með verslun á
Suðurlandsbraut 10 og á Skólavörðustíg 8.
„Í byrjun sumars munum við svo opna sjávarréttabar í Leifsstöð þannig að það er nóg
um að vera,“ segir Sveinn og býður til
borðs.
- sjá uppskriftir á bls. 2

4RIPPEN MEÈ ÒTSÎLU
Å ÎRF¹A DAGA
!,,52 3+«&!4.!¨52 ¥ 6%23,5.)..) 42)00%.  2!5¨!2234¥'
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b¡G VEIT ÖETTA HLJËMAR EINS OG ALGER SÎLU
MENNSKA EN ÖAÈ VERÈUR EKKI AFTUR SNÒIÈ HJ¹
ÖEIM SEM PRËFA SKËNA OKKAR ¶AÈ ER SVO
AUÈVELT AÈ ¹NETJAST ÖEIM m SEGIR "ERGLIND
'ESTSDËTTIR Å VERSLUNINNI 4RIPPEN GLAÈLEGA
ÖEGAR HÒN ER SPURÈ UM SKËTAUIÈ Å BÒÈINNI
¶AR ER UM AÈ R¾ÈA B¾ÈI STÅGVÁL OG SKË SEM
"ERGLIND SEGIR H¾FA SÁRLEGA VEL ÅSLENSKRI OG
VANDAÈRI FATAHÎNNUN 3KËRNIR ERU SAMT
ÖÕSKIR OG ERU FRAMLEIDDIR ¹ LITLU VERK
ST¾ÈI Å "ERLÅN ¶EIR ERU ALLIR HAND
UNNIR OG LITAÈIR MEÈ JURTALITUM
4RIPPEN SKËRNIR ERU HANDUNNIR
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*ËLASTEIKIN GERÈI ÒT AF VIÈ KJÎTLÎNGUN LANDANS .Ò ER ÖVÅ
UM AÈ GERA AÈ VERÈA SÁR ÒTI UM UPPSKRIFTIR AÈ FISK OG KJÒKL
INGARÁTTUM RÁTT ¹ MEÈAN LÅKAMINN VINNUR ÒR FITUNNI OG SALTINU

Sjávarfang í frísklegum
og bragðgóðum búningi
Sveinn Kjartansson í Fylgifiskum lætur lesendum eftirfarandi uppskriftir í té. Þar er
hollustan höfð í fyrirrúmi þó
ekkert sé heldur slegið af
bragðkröfunum enda sóma
réttirnir sér á hvaða veisluborði sem er.

,AXATARTAR ¹ L¹RPERUSALATI MEÈ
BAUNASPÅRUM GÒRKUM OG
VORLAUK

,AXATARTAR
 G LAX
 G ENGIFER
 G PIPARRËT
 G RAUTT CHILI
 G VALHNETUR
 STK VORLAUKAR
 LÅTIL PERA
 MSK SESAMOLÅA
-ALDON SALT
.ÕMULINN PIPAR
®RLÅTIÈ AF FERSKUM KËRIANDER

Grófsaxið laxinn og setjið í skál.
Rífið piparrótina og engiferinn
saman við. Fínsaxið vorlauk og
chili og bætið í skálina ásamt
sesamolíunni, grófmuldum valhnetunum og grófsaxaðri perunni.
Saltið og piprið. Blandið öllu varlega saman. Mótið og leggið kórianderinn ofan á.
Gott er að bera laxatartar fram
á salati, t.d. lárperu, baunaspírum,
gúrkum og vorlauk. Fyrir þá sem
vilja sósu með þá er wasabi-sesam
dressing frá Boyajian góð.
/FNBAKAÈUR ÖORSKUR MEÈ
MANGËPICKLES
 STK   G ÖORSKHNAKKAR
 MSK MANGËPICKLES
 MSK SÅTRËNUOLÅA
 STËRT HVÅTLAUKSRIF
-ALDON SALT
.ÕMALAÈUR HVÅTUR PIPAR

Maukið mangópickles í matvinnsluvél og hellið sítrónuolíunni
saman við. Hellið maukinu yfir
þorskhnakkana, saltið og piprið.
Raðið þorskinum í eldfast mót.
Sneiðið hvítlauksrifið í 12 þunnar
sneiðar og setið þrjár sneiðar á
hvern þorskhnakka. Bakið við
200°C í 15 mínútur.

Gott er að bera þennan rétt
fram með brúnum hrísgrjónum og
hreinum sýrðum rjóma.
3NJËKRABBAFYLLTAR KOLARÒLLUR
 STK MEÈALSTËR KOLAFLÎK
 G SNJËKRABBI M¹ NOTA HUMAR EÈA
ANNAN KRABBA
 MSK DUKKAH ÅDÕFA
 G RJËMAOSTUR
3ALT OG PIPAR
®RLÅTIÈ AF ËLÅFUOLÅU

Skerið kolaflökin í tvennt eftir
endilöngu. Leggið þau á vinnuplanka og saltið og piprið. Sigtið
safann af snjókrabbanum og setjið síðan í matvinnsluvél og maukið
ásamt rjómaostinum og dukkah-.
Skiptið maukinu jafnt á kolaflökin
og rúllið flökunum upp. Smyrjið
eldfast mót með olíu og leggið
kolaflökin í mótið.
Bakið í 10 mínútur við 200 °C.
-EÈL¾TI
 STK S¾T KARTAFLA
 G SPÅNAT
/LÅA TIL STEIKINGAR
3ALT OG PIPAR
 LÅTIÈ BÒNT BASILIKA

3NJËKRABBAFYLLTAR KOLARÒLLUR

/FNBAKAÈUR ÖORSKUR MEÈ MANGËPICKLES

Skerið kartöfluna í litla teninga
og steikið í olíunni á pönnu. Þegar
teningarnir eru tilbúnir er spínatinu bætt á pönnuna og saltað og
piprað. Stráið saxaðri basilikunni yfir og takið af hitanum.

Fæðutegundir sem metta og grenna
Hafðu hemil á matarlystinni og
minnkaðu sykurþðrfina.
 %GG
Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem
borða egg í morgunmat eru mettari næstu 36 klukkustundirnar en
þeir sem fá sér ristað brauð eða
morgunkorn. Gætið þess þó að
nota litla olíu við steikinguna og
ekki borða fleiri en sjö egg á viku.
 "AUNIR
Það virðist kannski undarlegt að
fá sér baunir í morgunmat en
kúrekarnir hafa þó eflaust haft
eitthvað fyrir sér í þeim efnum. Í
baunum er nefninega að finna
merkilegt hormón sem heitir cholecystokinin en það setur náttúrulegar hömlur á matarlystina.
 3ALAT
Byrjaðu máltíðina á því að borða

fullan disk af salati. Gættu þess þó
að hella ekki hitaeiningaríkri salatsósu yfir allt. Salat gerir þig
mettari, er fullt af næringarefnum og hefur jákvæð áhrif
á alla líkamsstarfsemi.

 'REIP
Já, greipávöxturinn er
snúinn aftur. Nýleg
rannsókn á offitusjúklingum leiddi í ljós að
með því að borða hálfan greipávöxt fyrir
máltíð, léttist mannskapurinn um rúmlega eitt kíló á mann á
12 vikum.
 'R¾NT TE
Grænt te innheldur koffín
sem hraðar brennslu og örvar
efnaskipti. Það er líka vatnslosandi og vinnur gegn slæmum
áhrifum kólesteróls.



&®345$!'52  JANÒAR 

0)34),,

4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
'5¨2². *«(!..3$«44)2

,AMBAKJÎT MEÈ GRASKERI
¶ESSI LJÒFFENGI RÁTTUR ER MATREIDDUR
EFTIR STEFNU Å MATARGERÈARLIST SEM
KVEÈUR ¹ UM AÈ TIL ÖESS AÈ GOTT HR¹
EFNI EINS OG ÅSLENSKA LAMBAKJÎTIÈ
NJËTI SÅN SEM BEST EIGI SEM MINNST
VIÈ ÖAÈ AÈ EIGA
  KËTELETTUR
 LÅTIÈ GRASKER FR¾HREINSAÈ
FLYSJAÈ OG SKORIÈ Å GRËFA BITA
%F GRASKER ER EKKI F¹ANLEGT M¹ NOTAST
VIÈ  STËRA S¾TA KARTÎFLU Å STAÈINN
  KARTÎFLUR SKORNAR Å SNEIÈAR
 RAUÈUR LAUKUR SKORINN Å FLEYGA
  VISKAR AF FERSKRI SALVÅU
SJ¹VARSALT OG NÕMALAÈUR PIPAR
ËLÅFUOLÅA

¶ORGERÈUR BÕÈUR UPP ¹ ÖJËÈLEGA KJÎTSÒPU ¹ M¹NUDÎGUM MIÈVIKUDÎGUM OG FÎSTU
DÎGUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Rifist um að baka
pönnukökur


3ETJIÈ ALLT GR¾NMETIÈ Å SK¹L OG HELLIÈ
  MSK ËLÅFUOLÅU YFIR SALTIÈ OG PIPRIÈ
OG VELTIÈ ÎLLU SAMAN ÖANGAÈ TIL
GR¾NMETIÈ ER ORÈIÈ VEL SMURT OLÅU

3ETJIÈ KJÎTIÈ OG GR¾NMETIÈ Å ELDFAST
FAT 2ÅFIÈ FERSKA SALVÅU YFIR OG BAKIÈ
Å  GR¹ÈU HEITUM OFNI Å UM 
 MÅNÒTUR EÈA ÖANGAÈ TIL KJÎTIÈ ER
ELDAÈ Å GEGN OG GR¾NMETIÈ LÅKA

 VEFSLËÈINNI WWWMATSELDIS ER AÈ
FINNA SITTHVAÈ GAGNLEGT UM MAT OG
MATARGERÈ

Nýr vefur
um matseld
Umræður, veitingahúsarýni,
uppskriftir og góð ráð.
Matseld.is er nýr vefur þar sem
áhugafólk um mat og matargerð
ætti að finna sitthvað við sitt hæfi.
Vefurinn er ókeypis fyrir notendur,
en með því að skrá sig getur fólk
skipst á góðum ráðum, sett inn uppskriftir og margt fleira. Til dæmis
skiptast notendur á ráðum í sambandi við að skipuleggja kvöldmatseðilinn viku fram í tímann, hvar
hægt er að finna góðar uppskriftir
fyrir sykursjúka, hvað skuli gera
þegar fólk er með ofnæmi fyrir
MSG og fleiri hollráð.
Á vefsíðunni er einnig að finna
veitingahúsarýni þar sem notendur
gefa veitingastöðum einkunnir,
orðabanka með ýtarlegum upplýsingum um margs konar fæðutegundir sem oft virðast framandi og
fleira gagnlegt.

PANTAÐU Í SÍMA

554 6999

Tíu dropar er eitt af þessum
viðkunnanlegum kaffihúsum
sem kúrir á Laugavegi. Það
eru yfir tuttugu ár síðan kaffihúsið leit dagsins ljós, en fyrir
rúmu ári tóku við því fjórar
ungar konur sem leggja mikla
áherslu á einfalda og góða
þjóðlega rétti.
Það er sérstaklega hlýlegt andrúmsloft í kjallara Laugavegs 27
þar sem Tíu dropar eru til húsa.
Eins konar fortíðarþrá læðist um
milli borðanna. Og þegar glaðleg
þjónustustúlkan birtist og býður
kaffi er eins og maður sé komin í
heimsókn til góðra vina.
Þegar þær Tinna Ásgeirsdóttir,
Sigríður Helga Kristjánsdóttir,
Brynja Björk Hinriksdóttir og
Þorgerður Egilsdóttir tóku við
þessum rótgróna kaffihúsi fylgdi
með tryggur hópur gesta sem enn
koma í heimsókn enda er stefnan
hjá vinkonunum að gestum líði
vel. „Við fórum hægt af stað með
breytingar svo að fastagestirnir
myndu ekki missa umhverfið sem
þeir þekktu. Við gerðum lítils háttar breytingar á salnum sem féllu í
góðan farveg og samhliða því
breyttum við og bættum örlítið
við matseðilinn,“ segir Þorgerður
Egilsdóttir bústýra hjá Tíu dropum.
Salnum var breytt örlítið og
matseðillinn færður í þjóðlegri
búning. Meðal annars er boðið upp
á flatbrauð með hangikjöti, kleinur, pönnukökur og góða kjötsúpu
sem heillar alla upp úr skónum.
„Við höfum allar okkar hlutverk í
rekstrinum, en það er skemmtilegast í pönnukökunum, svo við
rífumst stundum um að baka þær,“
segir Þorgerður brosandi.
Í gestahópnum er fólk sem
vinnur í miðbænum en líka aðrir
sem gera sér ferð í bæinn sérstaklega til að kíkja inn á Tíu dropa.
„Það eru mjög margir fastagestir,
bæði daglega og þeir sem koma
einu sinni í viku eða mánuði.


0ENSLIÈ KJÎTIÈ MEÈ ËLÅFUOLÅU SALTIÈ
ÖAÈ OG PIPRIÈ OG STEIKIÈ ¹ HEITRI
PÎNNU Å  MÅNÒTU ¹ HVORRI HLIÈ

WWW.JUMBO.IS

Maður sér sömu andlitin reglulega og það er mjög indælt að sjá
hvað hópurinn stækkar og að gestunum líður vel hjá okkur,“ segir
Þorgerður.
Tíu dropar eru á Laugavegi 27
og er opið virka daga frá klukkan
09.00-18.00, á laugardögum frá kl.
10.00-17.00, en lokað á sunnudögum.

+JÎTSÒPAN GËÈA
%2  "/¨34«,5- -.5$!'
-)¨6)+5$!' /' &®345$!'
 G NAUTAKJÎT
 L VATN
2AUÈVÅN EFTIR SMEKK
.AUTAKRAFTUR
4ËMATPURÁ
 SNEIDDUR LAUKUR
!¨&%2¨
6ATNI HELLT Å POTT KJÎTIÈ SOÈIÈ Å 
MÅNÒTUR ¹SAMT TËMATMAUKINU LAUKN
UM OG RAUÈVÅNI "¾TIÈ VIÈ  STËRUM
KARTÎFLUM ¶ORGERÈUR NOTAR GJARNAN
FLEIRI OG  STËRUM GULRËTUM 3JËÈIÈ
¹FRAM Å  MÅNÒTUR B¾TIÈ VIÈ BEIKONI
EFTIR SMEKK SVEPPUM OG HVÅTLAUK OG
PIPRIÈ MEÈ SVÎRTUM PIPAR 3ALT ER EKKI
NAUÈSYNLEGT NEMA FYRIR Ö¹ SEM ÖAÈ
VILJA
RH

SAMLOKUBAKKI | TORTILLABAKKI | BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA

;

=

&ATASK¹PURINN ¹ AÈ ENDURSPEGLA PERSËNULEIKA HVERS OG
EINS EN EKKI SMEKK EINHVERRAR AFGREIÈSLUKONU Å VERSLUN ÒTI Å B¾
+AUPTU Ö¾R FLÅKUR SEM ÖÁR FINNST FLOTTAR OG EKKI HUGSA UM HVAÈ
ÎÈRUM FINNST

ÓWVDODQHUKDÀn

2 fyrir 1

Meðgögnufatnaður // Barnafatnaður

Holtasmári 1• sími 571 8500 • www.tvolif.is
Opið 11-18 alla virka daga og 11-16 á laugardögum

TILBOÐSDAGAR Í SIGURBOGANUM

15 - 50 % afsláttur
af völdum vörum

Fínar flíkur á flottu
verði
Um þessar mundir standa janúarútsölurnar
sem hæst og því gott að gera hagstæð fatakaup.

:ARA +RINGLUNNI
*AKKI  KR
0ILS  KR
3KYRTA  KR
"ELTI  KR
3KËR  KR
4ASKA  KR
3ËLGLERAUGU  KR
!LLS  KR

Hagsýnir einstaklingar fata sig upp í janúar og leggja
sig þá fram við að kaupa fatnað sem er vandaður og
jafnframt sígildur. Þessa dagana keppast verslanir við
að lækka verð og afsláttur fer niður í níutíu prósent á
sumum stöðum. Þetta er því sannarlega rétti tíminn til
að endurnýja það sem til er í fataskápnum, enda sú tíð
löngu liðin að Íslendingar stoppi í sokka og saumi
bætur á olnboga og hné.
MHG FRETTABLADIDIS

3IGURBOGINN ,AUGAVEGI 
S  

Útsala
tsala
sÚtsala
Ú l
Útsala

.OA .OA
"OLUR  KR
*AKKI  KR
0ILS  KR
3KËR  KR
(¹LSMEN  KR

Ú salaa

!LLS  KR

+AREN -ILLEN
3TÅGVÁL  KR
²LPA  KR
'ALLABUXUR  KR
0EYSA  KR
!LLS  KR
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4HEO MERKIÈ ER DJARFT Å
LITUM (ÁR ERU EIN FJËLU
BL¹ SEM F¹ST Å 3J¹ÈU

"RÒN OG BEISLITUÈ MEÈ
APPELSÅNUGULRI RÎND
MEÈ MERKI 0AUL &RANK
&¹ST Å 3J¹ÈU

!LAIN -IKLI LEIKUR
SÁR MEÈ LITINA
¶ESSI F¹ST Å ,INS

"OOTH "RUCE ER KLASSÅSKT MERKI
MEÈ EINFALDAR FREKAR STËRAR
UMGJARÈIR &¾ST Å 3J¹ÈU
0AUL &RANK ER AMERÅSKT
MERKI SVOLÅTIÈ bRETROm
&¾ST Å 3J¹ÈU

(VERJUM HEFÈI DOTTIÈ Å HUG AÈ ÖESSI GLERAUGNATÅSKA K¾MI AFTUR %N ÖESSI GLERAUGU
ERU AF TÅSKUPALLINUM HJ¹ -ICHAEL +ORS

Fjölbreyttir litir og form
Gleraugu taka breytingum í
takt við tískuna eins og flest
annað. Fréttablaðið leit inn
í tvær gleraugnaverslanir í
miðborginni og sannfærðist um
það.
Litir virðast áberandi í gleraugnaumgjörðum núna. Að sögn kaupmannanna Sigrúnar Bergsteinsdóttur í Linsunni við Aðalstræti og
Gylfa Björnssonar í Sjáðu á
Laugavegi 32 er almenningur
ánægður með það. „Fólk er alveg
tilbúið að taka á móti þessum nýjungum eftir allt þetta svarta, hvíta
og glæra þótt það sé alltaf sígilt.

Meira að segja strákarnir fá sér
óhikað litaðar umgjarðir,“ segir
Sigrún. Gylfi er sama sinnis og
segir alla flóruna vera í tísku.
„Sum gleraugun eru ýkt og önnur
látlausari en það er tvímælalaust
gott fyrir okkur Íslendinga sem
höfum þetta ljósa litaraft og langa
skammdegi að við skulum hafa
aðgang að frískandi umgjörðum
ef við þurfum á gleraugum að
halda.“
Þegar Sigrún er innt eftir vinsælustu merkjunum nefnir hún
Alain Mikli sem hún segir leggja
nokkuð línurnar í gleraugnatískunni. „Alain er franskur og er einn
okkar fremsti hönnuður,“ segir
hún. „En svo erum við með mörg

önnur þekkt merki eins og Cartier
og Lacoste og einnig Diesel fyrir
krakkana.“
Gylfi er sjóntækjafræðingur og
selur meðal annars gleraugu frá
Mykita, sem er þýskt, með eftirgefanlegar umgjarðir, smelltar
saman. Hann nefnir líka Theo sem
er belgískt merki sem hann segir
hafa mokað til sín hönnunarverðlaunum. „Theo keyrir á óvenjulegum formum og er djarfur í litum.
Oft eru gleraugun þaðan ekki eins
hægra megin og vinstra megin og
það getur verið svolítið skemmtilegt. Þetta er stærsta sölumerkið
hjá mér í dag,“ segir Gylfi og
tekur fram að allar gerðir fáist í
mismunandi litum.
GUN

'R¾N OG GL¾SILEG EFTIR !LAIN
-IKLI &¹ST Å ,INSUNNI

+ÎFLËTT GETA
GENGIÈ VIÈ FLEST
¶ESSI ERU EFTIR
!LAIN -IKLI OG
F¹ST Å ,INSUNNI

+OALI ER FRANSKT MERKI SEM
F¾ST Å ,INSUNNI

Á bláum kjól
Blár er litur mánaðarins.
Ef marka má þær myndir sem
okkur berast af fræga fólkinu þá
virðast bláir kjólar vera í tísku um
þessar mundir. Kvikmyndaleikkonur stilla sér upp, hver á fætur
annarri, fyrir framan myndavélarnar í bláum kjólum, allt frá ljósbláum upp í dimmbláan lit rökkursins. Blár litur fer
flestum vel og segja sérfræðingarnir að blár sé
góður litur til að vera í á
mynd, því hann lætur
alla líta vel út.
KEÖ

&IFTÅS KJËLL +ATHRINE (EIGL
VAKTI ATHYGLI ¹ 0EOPLES
#HOICE VERÈLAUNA
AFHENDINGUNNI
./2$)# 0(/4/3'%449
)-!'%3

"EYONCÁ +NOWLES M¾TTI
¹ AFHENDINGU !MERÅSKU
TËNLISTARVERÈLAUNANNA
Å ÖESSUM FAGURBL¹A
SÅÈKJËL MEÈ GLITSTEIN
UM OG ÎLLU TILHEYRANDI
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

FRAMKOMU&
FYRIRSÆTUNÁMSKEIÐ
SJÖ VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 23. OG 25. JANÚAR.

SJÁLFSSTYRKING FRAMKOMA OG LÍKAMSBURÐUR INNSÝN Í FYRIRSÆTUSTÖRF FÖRÐUN UMHIRÐA HÚÐAR
OG HÁRS UNDIRBÚNINGUR FYRIR MYNDATÖKU MYNDATAKA (12 SV/HV MYNDIR) TÍSKUSÝNINGARGANGA
FÍKNIEFNAFRÆÐSLA LEIKRÆN TJÁNING NÆRINGARRÁÐGJÖF

Umsjónarkennarar:
Kristín Ásta Kristinsdóttir
Gestakennarar:
Kolbrún Pálína Helgadóttir, Lilja Nótt Þórarinsdóttir oﬂ.
%INS OG FLESTAR
STÒLKURNAR ¹ 0EOPLES
#HOICE !WARDS VAR
#ARMEN %LECTRA Å
BL¹UM KJËL
./2$)# 0(/4/3'%449
)-!'%3

+ATE 7INSLET OG #ATE
"LANCHETT EINS OG GYÈJUR
HAFSINS Å BL¹UM KJËLUM VIÈ
VERÈLAUNAAFHENDINGU ¹ ALÖJËÈ
LEGU KVIKMYNDAH¹TÅÈINNIR Å
0ALM 3PRINGS
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

Allir þáttakendur fá Eskimo boli, viðurkenningaskjal og 10 sv/hv myndir.
Námskeiðinu líkur með stórri tískusýningu.
Verð 17.900 kr.
Skráning er haﬁn í síma 533-4646 og á www.eskimo.is.

; 
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Opið frá kl. 13 00 allar helgar
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4ILBOÈSVERÈ

,AUSHAKKAÈ UNGNAUTAKJÎT
3KINKUBITAR  G
+¹LFABJÒGU
(ELGARLAMB MSËLÖ TËMÎTUM OG BASIL
"ARILLA SPAGHETTÅ  G
#ELEST /RGANIC TE  STK
7!3! 3ESAM X G
7!3! 3PORT X G
7!3! 2AGI X G
7!3! &IBER PLUS XG
4),$! "!3-!4) SUÈUPOKAR  G
4),$! "2/7. "!3-!4) """ POKI  G
4),$! 2/9!, +/2-! SËSA  G
4),$! 4)++! -!3!,! SËSA  G

6ÎRUTEGUND

Rope Yoga
stúdíó
Ármúla 44

4ILBOÈIN GILDA TIL  JANÒAR

Skráning í gangi
Uppl.: s. 860 2173 - info@egER.is - www.egER.is
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4ILBOÈIN GILDA TIL  JANÒAR

-ËA KJÒKLINGABRINGUR MAGNP
-C#AIN SUPERFRIES RIFFLAÈAR  G
.AGGALÅNAN S¾NSKAR KJÎTBOLLUR  G
.AGGALÅNAN #ORDON BLEU  G
'OÈA SVÅNAKËTILETTUR
'OÈA SVIÈ FROSIN Å POKA
,ÕSI HEILSUTVENNA  DAGSKAMMTAR  PK
3IESTA KAFFI  G
3PRITESPRITE ZERO  L
!LBERTO SJAMPËH¹RN¾RING  ML

4ILBOÈIN GILDA TIL  JANÒAR

6ÎRUTEGUND
+3 FROSIN LAMBASVIÈ
&ROSIÈ SÒPUKJÎT  FL
(& FROSIN ÕSUFLÎK MROÈI
'+ EPLASAFI  L
&ERSKT UNGNAUTAHAKK
"ËNUS ÖORSKALÕSI  ML
"ËNUS ÖORSKALÕSISPERLUR  STK
"ËNUS MÒSLI  KG
"ËNUS JËGÒRTÅS   FITA
"ËNUS FROSTPINNAR  STK
6ÎRUTEGUND
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6ERÈ ¹ÈUR %ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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3VÅNAHNAKKI ÒRBEINAÈUR ÒR KJÎTBORÈI

,AMBAGEIRI MVILLISVEPKRYDDJ ÒR KJÎTBORÈI 
(OLTA FERSKAR KJÒKLINGALUNDIR Å MAGNPK

(OLTA KJÒKLINGAL¾RI MLEGG Å MAGNPK

,AMBAL¾RI FROSIÈ

¥TALSKUR ÅS Å GLERBIKAR  ML
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.ESTLÁ ,ION "AR +INGSIZE  G
'RAND APPELSÅNUSAFI  L
"OOSTER TAUMÕKIR  L
"OOSTER ÖVOTTAEFNI COL  KG G
$IX UPPÖVOTTALÎGUR  ML
'LUGGAHREINSIR MD¾LU  ML
!RINELDIVIÈUR  KG
-OLA 7C PAPPÅR   STK
.¹TTÒRA JURTARJËMI  ML
#APRI SÒKKULAÈIBITAR  G

6ÎRUTEGUND
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'OÈA LAMBASVIÈASULTA 
+%! HANGIL¾RI SOÈIÈ
+%! HANGIFRAMPARTUR SOÈIN
'OÈA LAMBASVIÈ
,AMBAOFNSTEIK VILLIKRYDDUÈ
"ORGARNES KJÎTVÎRUR UNGNAUTAHAKK
"ORGARNES KJÎTVÎRUR SALTKJÎT BLANDAÈ
¥SLANDSFUGL KJÒKLINGABRINGUR FERSKAR
'RAND /RANGE HELGARSTEIK
0RIPPS PILSNER   L

6ÎRUTEGUND
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5NGNAUTAHAKK
&ISKIBOLLUR MOSTAFYLLINGU MPÅTSUFYLLINGU
&ISKIBOLLUR SM¹AR
,AXASTEIK MTERIYAKI OG BRANDÅ
+EILA Å TËMAT OG BASIL
-ËA KJÒKLINGUR FERSKUR 
(- LÅFR¾NT SPELT HVEITI  G
(, GRANOLA MORGUNKORN  TEGUNDIR  G
(- LÅFR¾NT PASTA  TEGUNDIR  G
%GILS KRISTALL SÅTRËNU  L

6ÎRUTEGUND

Kennari: Emma Bjarnadóttir

=

.ETTË KEMUR STERKT INN ¹ NÕJU ¹RI Å TILBOÈSTÎFLUNA OG ER
MEÈ MESTA AFSL¹TTINN ÖESSA HELGI ANNARS VEGAR ¹ 'OÈA
SVIÈUM OG HINS VEGAR 0RIPPS PILSNER
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Föt sem aldrei eru notuð
Harpa Hrund Pálsdóttir
kaffibarþjónn segist tengjast
ótrúlegustu hlutum tilfinningaböndum.
Á síðasta ári festu Harpa og ástmaður hennar kaup á íbúð í Norðurmýrinni. Það segir hún að hafi verið
bestu kaup ævi sinnar. „Við erum
búin að vera lengi að koma okkur
fyrir enda margt sem þurfti að laga
í íbúðinni og enn fleira sem við vildum breyta,“ segir Harpa. „En íbúðin er orðin nokkuð hugguleg núna
og vonandi fer framkvæmdum að
ljúka.“
Þegar Harpa flutti var mikið af
dóti sem hvarf á haugana. „Ég tengist ótrúlegustu hlutum, fötum til
dæmis, tilfinningaböndum. Ég tek
upp bol og man þá eitthvað sem
gerðist daginn efir að ég keypti hann

eða eitthvað álíka. Þó svo ég sé löngu
hætt að nota flíkina hef ég það ekki í
mér að henda henni og því safnast
draslið upp,“ segir Harpa og hlær.
Harpa segist einnig hafa það á
samviskunni að hafa keypt föt sem
hún hefur aðeins notað einu sinni og
jafnvel aldrei. „Þetta eru fleira en
ein eða tvær flíkur skal ég segja
þér,“ segir Harpa.
Ekki liggja öll fötin hennar
Hörpu ónotuð í neðstu skúffu skápa.
„Ég á gullskó sem ég er búin að nota
svo mikið að tvisvar hef ég þurft að
kaupa innlegg í þá því ég hef gengið
botninn niður,“ segir Harpa sem
enn notar skóna þó svo gat sé komið
á sólana. „Ég verð bara að passa
mig í rigningunni,“ bætir hún við og
greinilegt er að tilfinningaböndin
er sterk gagnvart þessum götóttu
gullskóm.
TRYGGVIQFRETTABLADIDIS

(ARPA (RUND 0¹LSDËTTIR ER AFAR S¹TT VIÈ
GÎMLU GULLSKËNA SÅNA
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DILANA Í VIÐTALI
„Ég veit að Eyrún kennir mér
um skilnaðinn“
VIÐTAL 2

12. janúar 2007

Sportbílaæði í
stjórn 365 Allir á
Porsche nema Pálmi

|4|

Athafnakonan Ingibjörg Þorvaldsdóttir:
Fótboltamamman á Skaganum
Fjórir synir, fjórir frábærir fótboltamenn
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ROCKSTAR-SÖNGKONAN DILANA UM SKILNAÐ MAGNA OG EYRÚNAR

„Ég er ekki ástæðan
fyrir skilnaðinum“

Apótekið til sölu
Einn vinsælasti
veitingastaður
miðbæjarins Apótekið er
til sölu. Sirkus hefur heimildir fyrir því að
eigendurnir og hjónin, Guffi og Gulla,
séu nálægt því að komast að samkomulagi við þekktan veitingamann um kaup á
staðnum. Ekki er vitað hvert kaupverðið
er en miðað við staðsetningu og vinsældir ætti að vera um töluverðar fjárhæðir
að ræða.

Bachelorinn kominn
með kærustu
Einn þekktasti
piparsveinn
landsins,
Steingrímur
Randver
Eyjólfsson, er
kominn með
nýja kærustu
upp á arminn. Sú heppna heitir Hrönn
Helgadóttir og er hárgreiðslustúlka.
Nýja parið býr á Akureyri en Steini vildi
ekkert segja um sambandið. „Ég er
kominn með nóg af fjölmiðlaumfjöllun og
vil bara fá að vera í friði hér í sveitinni.
Þetta var skemmtileg reynsla en nú er
komið nóg,“ sagði Steini við Sirkus.

Auðunn á fullu í ræktinni
Sjónvarpsmaðurinn Auðunn Blöndal
æfir nú af miklum móð í ræktinni til að
vera í sem bestu formi fyrir hlutverk sitt
sem kynnir á Hlustendaverðlaunum FM
sem fara fram 23. janúar í Borgarleikhúsinu. Mörgum þótti Auðunn hafa bætt
töluvert á sig á síðasta ári en hann tekur
vel á lóðunum og hrynja kílóin hreinlega
af honum. Sem veitir ekki af þar sem
innkoma hans á hátíðina verður með
óvenjulegum hætti sem ekki verður farið
nánar út í hér.

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ

við Skólabraut, 210 Garðabæ • Sími 520-1600 • Fax 565-1957
vefslóð: http:www.fg.is • netfang: fg@fg.is

Öflugt fjarnám í boði.
Hagstætt verð.
Skoðið heimasíðuna:
www.fg.is

Þ

etta eru gróusögur. Ég
talaði við Magna og okkur
er skítsama um þessar
sögur. Fólk getur talað eins og
það vill en ég er ekki ástæðan
fyrir skilnaði þeirra,“ sagði söngkonan Dilana í einkaviðtali við
Sirkus en þrálátur orðrómur
þess efnis að hún sé ástæðan
fyrir skilnaði Magna Ásgeirssonar og Eyrúnar Huldar Haraldsdóttur hefur
gengið um allt Ísland allt frá því að Magni og
Eyrún birtu fréttatilkynningu í DV fyrir viku
þar sem þau tilkynntu að þau hefðu slitið
samvistir.
Dilönu og Magna varð afar vel til vina á
meðan á upptökum stóð á sjónvarpsþættinum
Rockstar Supernova síðastliðið sumar og hún
hefur meðal annars komið til Íslands
nokkrum sinnum síðan. „Auðvitað
elskum við hvort annað sem nánir og
góðir vinir. En við erum bara vinir,““sagði Dilana og bætti við að
þátturinn hefði breytt lífi allra
þátttakendanna. „Magni breyttist og
þroskaðist frá sambandinu. Þessi
heimski þáttur breytti okkur

SAMSTÍGA Á SVIÐINU Magni og
Dilana tróðu upp í starfsmannapartíi Icelandair í lok október.

öllum, gerði okkur að öðrum
einstaklingum með aðrar
væntingar um okkur sjálf og
lífið.“
Aðspurð hvort hún sæi fyrir
sér að hún og Magni myndu
byrja saman nú þegar hann er laus og liðugur
svaraði Dilana því neitandi. „Alveg örugglega
ekki. Við erum bara vinir sem viljum fá að spila
okkar tónlist. Ég veit að Eyrúnu finnst að þetta
sé mér að kenna en ég neita að samþykkja það.
Hún er stórkostleg kona og er Marínó frábær
móðir en aðeins ég og Magni munum vita hinn
raunverulega sannleika,“ sagði Dilana. Hún
vildi ekki skýra nánar þessa síðustu setningu
þegar sérstaklega var gengið á eftir því.
Magni mun væntanlega halda til móts
við Dilönu og aðra Rockstar-söngvara í
næstu viku þar sem hann mun fara í
tveggja mánaða tónleikaferðalag um
gjörvöll Bandaríkin. „Ég hlakka til að
sjá hann og vona að hann komi í
næstu viku. Það er verið að vinna í
vegabréfáritun fyrir hann og ég á
von á því að það klárist um
helgina. Það verður gaman að
hittast aftur og spila tónlist,“ sagði
Dilana.
- óþh

EYRÚN HULD HARALDSDÓTTIR
Dilana hrósar Eyrúnu Huld í
hástert en segir Magna hafa
þroskast burtu frá sambandinu á
meðan hann dvaldi í Bandaríkjunum.

Bubbi í hljóðver með Mínusliðum
ubbi Morthens er á leið inn í hljóðver til að hefja
upptökur á nýjustu plötu sinni sem kemur út síðar á
B
þessu ári. Hann sagði í samtali við Sirkus að hann væri
kominn í startholurnar og gæti ekki beðið
eftir því að byrja. Með honum á plötunni
verða Mínus-mennirnir Frosti og Bjössi og
sagði Bubbi að það lægi augum uppi
hvers konar tónlist yrði á plötunni. „Þetta
verður rokk,“ sagði Bubbi en hann veit ekki
enn upp hár hvenær platan kemur fyrir
augu almennings.
Bubbi gaf ekki út neina plötu með
frumsömdu efni á
síðasta ári enda árið
Bubbi Morthens
undirlagt af uppákomÆtlar að rokka á
um í tilefni fimmtíu ára
næstu plötu sinni
afmælis hans. Upptaka
sem lítur dagsins
af afmælistónleikum
ljós á þessu ári.
hans 06.06.06 og DVD-

diskur með sama efni seldist þó ljómandi vel og seldust alls
á bilinu 16 til 17 þúsund eintök af þessum
tveimur útgáfum.
Bubbi hefur löngum verið þekktur
fyrir að fara sínar eigin leiðir
þegar að því kemur að velja
fólk til samstarfs við
plötugerð. Tvær síðustu
plötur sem hann gaf út
með frumsömdu efni árið
2005 vann hann í
samstarfi við
Barða
Jóhannesson.
Þær voru
lágstemmdar
en nú verður
Frosti og Bjössi Mínus-rokkararnir
verða Bubba til halds og trausts á
talið í og
nýju plötunni.
rokkað.

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson oskar@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@frettabladid.is Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, Yfirmaður
sirkusmiðla Árni Þór Vigfússon arni@minnsirkus.is Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 105 Rvk, sími 550 5000
Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 550 5864 gretakaren@frett.is
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Ekkert að gerast á Fjölnisvegi
Ríkasti maður Íslands, Björgólfur Thor
Björgólfsson, og sambýliskona hans
Kristín Ólafsdóttir fjárfestu í 150
millljóna króna glæsivillu við Fjölnisveg
síðasta sumar. Þau fengu eignina
afhenta í byrjun september en hafa ekki
enn hafist handa við breytingar. Húsið
stendur eins og draugahús á meðan
Björgólfur Thor og Kristín leigja
einbýlishús í Fossvoginum, fjarri skarkala
miðbæjarins.

Hebbi semur lag fyrir DV
Það er mikill hugur í
liðsmönnum hins nýja DV
sem ætla í stórsókn undir
stjórn nýs ritstjóra
Sigurjóns M. Egilssonar. Annað helgarblað
hinnar nýju áhafnar lítur
dagsins ljós í dag en ekki mun líða á
löngu þar til blaðið fer í daglega útgáfu.
Söngvarinn góðkunni Herbert
Guðmundsson hefur trú á þessu
verkefni því hann labbaði upp á
skrifstofu ritstjóra DV með
kassettutæki og spilaði
fyrir hann nýtt DVlag sem hann hafði
samið. Ekki fer
neinum sögum af
viðbrögðum ritstjórans.

Magnús
Ármann Hann
og Þorsteinn
eru bestu
vinir og fluttu
inn Porschebílana sína
saman.

Þorsteinn M.
Jónsson
Flutti inn
sérsmíðaðan
Porsche frá
Þýskalandi.

STJÓRN 365 SAMTAKA Í BÍLAKAUPUM Á SÍÐASTA ÁRI

AKA ALLIR UM Á GLÆNÝJUM
PORSCHE NEMA PÁLMI
Þ

ú segir nokkuð. Þetta er nú
bara fyndið,“ sagði athafnamaðurinn Pálmi Haraldsson
í Fons í samtali við Sirkus þegar
honum var bent á að allir
stjórnarmenn 365, sem er
útgefandi Sirkuss, nema hann
hefðu fjárfest í glænýjum Porschesportbílum á undanförnum
mánuðum.
Jón Ásgeir Jóhannesson,
stjórnarformaður 365 og forstjóri
Baugs, Þorsteinn M. Jónsson,
forstjóri Vífilsfells og athafnamennirnir
Magnús Ármann og Árni Hauksson
keyptu sér allir stórglæsilega
Porsche 911 Turbo bíla,
sérsmíðaða í Þýskalandi og er
áætlað að hver bíll hafi ekki
kostað undir 20 milljónum.
Þeir sitja allir í stjórn
fjölmiðlafyrirtækisins 365
ásamt hinum Porsche-lausa
Pálma.

„Það stendur ekki til hjá mér að
endurnýja,“ segir Pálmi og hlær. „Bílar
hafa ekkert að segja í mínu lífi. Ef ég
fengi mér nýjan þá myndi ég kaupa
Volvo XC 90. Það er flottur bíll,“ segir
Pálmi en hann gerir þó síður ráð fyrir því
að endurnýja bíllinn sinn á þessu ári.
„Þetta er fínt eins og það er,“ segir
Pálmi sem ekur um bæinn á Range
Rover.
Bílakostur stjórnarmanna 365
fyrir utan þessa Porsche-bíla er
heldur ekki af verri endanum. Jón
Ásgeir Jóhannesson er þekktur
bílasafnari og er talið að bílar í
hans eigu slagi hátt í þrjátíu.
Magnús Ármann á tvo nýja Range
Rover sem kosta báðir yfir tíu
milljónir og Þorsteinn M. Jónsson
á sömuleiðis Range Rover.
Bílaáhugamenn gætu því gert
margt verra við tímann en að skoða
bílaflota stjórnar 365 þegar hún
kemur saman.
- óhþ

Pálmi Haraldsson Á ekki
Porsche og er alveg
sama.

Áttu 200 milljónir?
Ef þú ert í fasteignahugleiðingum og átt
nóg af peningum þá gæti verið sniðugt
að skoða rúmlega 600 fermetra
glæsivillu sem tískudrottningin Íris Björk
Jónsdóttir í GK hefur sett á sölu á
Sunnuflöt í Garðabænum.
Húsið er ekki enn risið
en verður eitt hið
glæsilegasta sem sést
hefur á höfuðborgarsvæðinu. Og
verðið?
Kunnugir
segja það
vera
Jón Ásgeir Jóhannesson Stjórnarformaðurinn bætti Porsche í safnið.

Árni Hauksson Mikill fagurkeri sem elskar hraðskreiða bíla.

Ármann með settið úr
Indiana Jones-mynd
okkuð hefur verið rætt og ritað um áramótapartí bankamannsins Ármanns Þorvaldssonar í
N
Hampden Court Palace í London um síðustu helgi.

Indiana Jones Vinsæl
Indiana Jones and the
Temple of Doom var
gífurlega vinsæl mynd
þegar hún kom út fyrir 22
árum og vann ein
Óskarsverðlaun.

Partíið vakti mikla athygli enda meiru kostað til en
venja er þegar Íslendingar bjóða til veislu. Fram
hefur komið að hljómsveitin Duran Duran spilaði
nokkur lög í risatjaldi sem reist var í garði
hallarinnar fyrir þetta eina tilefni.
Það vakti þó jafnvel meiri athygli viðstaddra
þegar inn í tjaldið komið að sviðið og barinn var
fengið úr leikmynd stórmyndarinnar Indiana
Jones and the Temple of Doom sem kom út
árið 1984 og skartaði að sjálfsögðu Íslandsvininum Harrison Ford í hlutverki fornleifafræðingsins geðþekka. Gestir Ármanns kunnu vel
við sig í kunnuglegu umhverfi myndarinnar og
drukku og borðuðu eins og þeir gátu í sig látið af
fínustu veigum og kræsingum.
Ármann Þorvaldsson Bauð ekki bara upp á Duran Duran
heldur líka leikmyndina úr Indiana Jones-mynd, þá
leikmynd sem birtist í upphafsatriði myndarinnar
Indiana Jones and the Temple of Doom.
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BJARNEY ÞÓRUNN JÓHANNESDÓTTIR BÝR TIL FANTAGÓÐA FÓTBOLTAMENN

Fótboltamamman á Skaganum
Þegar talað er um hvaðan bræðurnir Þórður (33), Bjarni (27)
og Jóhannes Karl (26) Guðjónssynir hafa knattspyrnuhæfileikana er faðir þeirra, knattspyrnuþjálfarinn sigursæli Guðjón
Þórðarson, yfirleitt nefndur til sögunnar. Flestir gleyma því að
drengirnir þrír eiga líka móður, Bjarneyju Þórunni Jóhannesdóttur (50). Guðjón og Bjarney skildu árið 1984 en það
stoppaði ekki Bjarneyju í því að búa til enn einn hæfileikaríka
knattspyrnumanninn, Björn Bergmann Sigurðarson (15), með
núverandi eiginmanni sínum Sigurði Haraldssyni. Bræður hans
segja Björn þann efnilegasta af þeim öllum og hafa lið á borð
við Manchester United sóst eftir honum. Björn ákvað að vera
áfram á Skaganum til að læra af Guðjóni Þórðarsyni áður en
hann hleypir heimdraganum sem virðist óumflýjanlegt í ljósi
hæfileika hans. Óskar Hrafn Þorvaldsson ræddi við fótboltamömmu Íslands, Bjarneyju Þórunni Jóhannesdóttur og fræddist um það hvernig fara á að því að búa til góða fótboltamenn.

É

g veit ekki hvort ég hafði
einhverja hæfileika í fótbolta.
Ég held svei mér þá að ef svo
hafi verið hafi drengirnir tekið þá alla
frá mér,“ segir Bjarney Þórunn
Jóhannesdóttir, móðir bræðranna
Þórðar, Bjarna, Jóhannesar Karls og
Björns á Akranesi, aðspurð hvernig
standi á því að henni hafi tekist að búa
til fjóra drengi sem allir eru framúrskarandi fótboltamenn.
„Ég átti þrjá bræður sem voru í
fótbolta en þeir komust ekki eins langt
og strákarnir mínir. Þeir voru í
unglingalandsliðum en síðan ekki
meira,“ segir Bjarney. Það skaðar að
sjálfsögðu ekki að Guðjón Þórðarson,

og á kvöldin og það var lítið um
sælgæti,“ segir Bjarney.
Hún viðurkennir að það hafi oft
verið mjög mikið fjör á heimilinu með
þrjá tápmikla drengi. „Það var sjaldan
dauður tími. Þeir voru mjög mikið
með bolta inni og ég held að það sé
bara ekkert eftir af gömlu dóti. Bjarni
braut síðast fjórar styttur þegar hann
var sautján ára en þá var hann í
fótbolta úti í garði og sparkaði svo fast
í rúðuna að stytturnar sem voru í
gluggakistunni inni duttu nður á gólf
og brotnuðu,“ segir Bjarney og hlær.
Hún vinnur við að kenna rope yoga
á Akranesi og segir mikið hafi breyst
síðan eldri synir hennar þrír voru að

„Við fengum hraðann frá henni“
Þórður Guðjónsson er elsti sonur Bjarneyjar Þórunnar. Hann segir móður sína
kannski ekki hafa haft sömu áhrif á þá bræður eins og faðir þeirra Guðjón
Þórðarson enda sé það eðlilegt þar sem Guðjón var á kafi í fótboltanum. „Við
fengum hraðann frá henni. Hún þótti frá á fæti og hröð ólíkt föður mínum sem var
aldrei talinn með fljótari mönnum,“ segir Þórður og hlær.
„Annars held ég að hún hafi frekar haft áhrif á karakter okkar bræðranna. Það eru
persónuleg einkenni, skapið og fasið, sem koma frá henni. Hún hefur stutt okkur
með ráðum og dáð og mætt á alla leiki. Það hefur verið afar mikilægt,“ segir
Þórður.

knattspyrnuþjálfarinn snjalli, er faðir
þeirra þriggja elstu en það skýrir þó
ekki fjórða soninn, hinn fimmtán ára
gamla Björn Bergmann, sem er talinn
hafa hæfileika til að verða sá besti af
þeim. Bjarney segist halda að sá yngsti
sé bestur. „Bræður hans vilja að
minnsta kosti meina að hann sé sá
besti af þeim miðað við aldur.“

Matarræðið skiptir máli
Bjarney segist hafa lagt mikla
áherslu á matarræði sona sinna strax
frá byrjun. „Þeir borðuðu mikið af
fiski, kjöti og hafragraut og tóku lýsi á
hverjum degi. Auk þess lögðum við
mikla áherslu á að þeir drykkju mikið
vatn. Ég eldaði mat bæði í hádeginu

alast upp. „Hér áður fyrr voru
drengirnir í fótbolta allan daginn en
sá yngsti er ekki þannig. Hann er í
fótbolta í skólanum en annars gerir
hann eitthvað allt annað. Það er mikill
munur þar á,“ segir Bjarney.

Missir ekki af leik
Bjarney segir það vera mikilvægt að
þau lögðu strax áherslu á að strákarnir myndu velja eina grein, að það
þýddi ekki að vera með neitt hálfkák.
„Þeir prófuðu næstum því allar
íþróttir en völdu allir fótboltann. Við
höfum staðið með þeim í gegnum súrt
og sætt, höfum farið á alla leiki hjá
drengjunum. Ég hef orðið mjög mikil
fótboltaáhugamanneskja á þessum

Bjarney Þórunn Jóhannesdóttir og synirnir fjórir Þessi kjarnakona af Akranesi hefur búið til fjóra frábæra knattspyrnumenn. Þrír
þeirra, Þórður, Bjarni og Jóhannes Karl Guðjónssynir hafa allir spilað í atvinnumennsku og með íslenska landsliðinu en þeim fjórða
og yngsta, Birni Bergmann, er spáð miklum frama. Sirkusmynd/Anton Brink

langa tíma og ég og maðurinn minn
missum ekki af leik hjá strákunum. Að
horfa á strákana mína spila er eitt það
skemmtilegasta sem ég geri. Sigurður,
maðurinn minn, hefur ekki síður verið
duglegur við að styðja við bakið á

STAÐREYNDIR UM BRÆÐURNA
Þórður Guðjónsson

Bjarni Guðjónsson

¨ Fæddur: 14. október 1973 ¨ Fæddur: 26. febrúar 1979
¨ Eiginkona: Anna Lilja
Valsdóttir
¨ Börn: Valdís Marselía 12
ára, Veronica Líf 9 ára og
Victoria Þórey 15 mánaða.

¨ Eiginkona: Anna María
Gísladóttir

Jóhannes Karl
Guðjónsson

Björn Bergmann
Sigurðarsson

¨ Fæddur: 1980

¨ Fæddur: 26. febrúar 1991

¨ Eiginkona: Jófríður María
Guðlaugsdóttir

¨ Félög: ÍA

¨ Börn: Helga María 4 ára og
Jóhannes Kristinn 23 mánaða. ¨ Börn: Ísak Bergmann 4 ára
og Jóel Þór 2 ára.
¨ Félög: ÍA, Newcastle
¨ Félög: KA, ÍA, Bochum
(Englandi), Genk (Belgíu), Stoke ¨ Félög: KA, ÍA, Genk
(Þýskalandi), Genk (Belgíu), Las (Englandi), Bochum (Þýska(Belgíu), MVV (Hollandi),
Palmas (Spáni), Derby
landi), Coventry (Englandi) og
Waalwijk (Hollandi), Real Betis
(Englandi), Preston (Englandi)
Plymouth (Englandi).
(Spáni), Aston Villa (Englandi),
og Stoke (Englandi).
Wolves (Englandi), Leicester
¨ A-landsleikir: 17
(Englandi) og AZ Alkmaar
¨ A-landsleikir: 58
(Hollandi).
¨ Mörk: 1
¨ Mörk: 13
¨ A-landsleikir: 30
¨ Mörk: 1

þeim öllum fjórum. Það skiptir öllu
máli,“ segir Bjarney og bætir við að
auðvitað megi ekki gleyma þætti
Guðjóns, föður Þórðar, Bjarna og
Jóhannesar Karls.
„Hann hefur alltaf gert miklar
kröfur til þeirra, meiri heldur en til
annarra leikmanna. Þeir tóku það ekki
nærri sér því þeir vissu hvernig hann
er. Ég og Guðjón höfum alltaf haldið
góðu sambandi frá því að við skildum
fyrir 22 árum. Nú tekur hann við þeim
yngsta sem hann hefur mikla trú á og
það verður gaman að fylgjast með því,“
segir Bjarney.

Að halda sér á jörðinni
Bræðurnir eru þekkt prúðmenni
utan vallar og Bjarney segir að það
hafi alltaf verið lögð mikil áhersla á
að drengirnir væru með báða fætur
á jörðinni þrátt fyrir velgengni í
fótboltanum. „Þeim var sagt það
ítrekað að láta þetta ekki stíga sér
til höfuðs. Þeir áttu ekki að vera
montnir eða góðir með sig. Þeir
áttu að venja sig á að vera kurteisir
og ég er afskaplega ánægð með að
þeir eru heilsteyptir ungir menn í
dag. Þórður, Bjarni og Jóhannes
Karl eru allir miklir fjölskyldumenn
og það er yndislegt að sjá þá

þroskast og dafna sem eiginmenn
og feður. Sá yngsti lofar líka góðu.
Hann hlustar í það minnsta alltaf á
mömmu sína. Það er góðs viti,“
segir Bjarney.

Dreymir um að synirnir spili
saman
Bjarney á sér einn draum sem hún
vonar að rætist einn góðan veðurdag;
að sjá alla fjóra synina spila saman í
liði ÍA. „Það væri rosalega gaman og
eiginlega draumur að sjá þá spila alla
fjóra saman í Skagaliðinu. Jóhannes
Karl [sem spilar með hollenska liðinu
AZ Alkmaar, innskot blm.] hefur sagt
að hann ætli sér að koma heim eftir
fjögur ár og ég get alveg séð Þórð vera
enn að spila þá þrátt fyrir að hann
verði orðinn 37 ára gamall. Það væri
yndislegt,“ segir Bjarney sem getur þó
huggað sig við að þrír synir hennar
verða í Skagatreyjunni á næsta
tímabili.
Hún er þó hógværðin uppmáluð og
vill varla gangast við viðurnefninu
„Fótboltamamma Íslands“ sem
blaðamaður hefur búið til. „Ég veit
það nú ekki, það verða aðrir dæma um
það.“““Það væri rosalega gaman og
eiginlega draumur að sjá þá spila alla
fjóra saman í Skagaliðinu.“
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ATHAFNAKONAN INGIBJÖRG ÞORVALDSDÓTTIR
EIGNAÐIST SITT ANNAÐ BARN
FYRIR TVEIMUR MÁNUÐUM

Ingibjörg og synirnir tveir Stolt móðir ásamt sonum sínum Natan Smára og Baltasar Smára.

SIRKUSMYND/HEIÐA

SEST EKKI Í HELGAN STEIN
ÞÓ AÐ BÖRNUNUM FJÖLGI
Það er ekki auðvelt að vera
með verslunarrekstur í
tveimur löndum og standa í
barneignum á sama tíma.
Athafnakonan Ingibjörg
Þorvaldsdóttir rekur
húsbúnaðarverslunina Habitat
hér á Íslandi og fimm Oasistískuvöruverslanir í Danmörku ásamt manni sínum
Jóni Arnari Guðbrandssyni. Sú sjötta opnar þar í
byrjun mars og því er í mörg
horn að líta. Sem væri
kannski ekki svo mikið ef hún
hefði ekki eignast dreng fyrir
rétt tæpum tveimur mánuðum. Sirkus ræddi við þessa
kjarnakonu sem segir það
ekki vera neitt mál að sameina móðurhlutverkið og
kröfuharðan viðskiptaheiminn.

I

ngibjörg á tvo stráka. Sá eldri,
Natan Smári, verður sjö ára á
þessu ári en sá yngri, Baltasar
Smári kom í heiminn þann 11.
desember síðastliðinn. Fæðingin gekk
ekki þrautalaust því Baltasar var
tekinn með keisaraskurði. Allt gekk
þó vel að lokum og mæðginin voru
komin heim aðeins þremur dögum
seinna.

Jafn ótrúlegt og í fyrsta sinn
„Þetta er algjört kraftaverk og
yndisleg tilfinning að fæða þennan
dreng í heiminn. Þetta var jafn
ótrúlegt og í fyrsta skiptið,“ segir
Ingibjörg aðspurð um fæðingu
Baltasars Smára. „Hann er alveg
rosalega góður og það er eiginlega
ekki hægt að fara fram á að hann sé
betri. Hann fæddist með fullt af
svörtu hári og er alveg eins og pabbi
sinn – hann er meira að segja með
kollvikin hans,“ segir Ingibjörg og
hlær.
Það er í nógu að snúast við að fæða
ungan og heilbrigðan dreng og
Ingibjörg segir soninn vera mikinn
sælkera. „Hann þyngist hratt, drekkur
mikið og vaknar á tveggja klukkustunda fresti til að fá sitt. Það er því
ekki mikið um svefn þessa dagana og
fín stemning í svefnherberginu á nóttunni. Ég get hins vegar ekki kvartað.
Hann er svo stór og heilbrigður að ég

get farið að taka hann með í vinnuna,“
segir Ingibjörg og bætir við að hún
gæti vel hugsað sér að eignast þriðja
barnið fljótlega . „Kannski ekki alveg
strax en það mun í það minnsta ekki
líða sex og hálft ár á milli eins og
raunin var núna.“

Smá afbrýðisemi
hjá þeim eldri
Ingibjörg segir það erfiðasta við
fæðingu Baltasars Smára hafa verið
viðbrögð eldri bróður hans. „Hann er
auðvitað mjög stoltur eldri bróðir en
þetta eru mikil viðbrigði fyrir hann.
Hann var búinn að vera prinsinn í sex
og hálft ár og það er erfitt fyrir hann
að horfa upp á lítið kríli sem fær að

sofa í hjónarúminu og eyðir öllum
sínum tíma með mömmu. Okkur var
sagt að þetta jafnaðist á við að Jón
Arnar myndi koma heim með nýja
konu og við ættum að vera bestu
vinkonur. Þetta er svakalega sterk
tilfinning og hann er afbrýðisamur.
Það tekur nokkra mánuði fyrir hann
að venjast þessu,“ segir Ingibjörg.

„ÉG HUGSA ALDREI UM
ÞAÐ AÐ EITTHVAÐ SÉ
ERFITT. AUÐVITAÐ
GANGA BÖRNIN FYRIR
EN ÉG HEF ALDREI
VERIÐ FYRIR ÞAÐ AÐ
TROÐA ÞEIM Í BÓMULL.“
Að sameina barneignir
og vinnu
Eins og áður sagði eru Ingibjörg og
Jón Arnar með verslunarrekstur í
tveimur löndum, Íslandi og Danmörku og Ingibjörg ætlar út til
Danmerkur eftir tvær vikur. „Ég tek
hann með mér. Það er svo margt
skemmtilegt að gerast þar að ég verð
að fara út. Við erum að opna nýja búð
í miðbæ Kaupmannahafnar sem
verður flaggskip Oasis-keðjunnar í
Danmörku og það er afar spennandi,“
segir Ingibjörg sem hræðist ekkert að
fara út með svona ungt barn.
„Ég hugsa aldrei um það að
eitthvað sé erfitt. Auðvitað ganga
börnin fyrir en ég hef aldrei verið fyrir
það að troða þeim í bómull. Ég ætla
mér ekki að vera á ferðinni allt árið

um kring. Við erum með gott
starfsfólk í Danmörku sem við
treystum en það er mikilvægt að vera
á staðnum þegar stóru hlutirnir
gerast.“

Metnaðargirnin minnkar ekki
Ingibjörg hefur komist langt þrátt
fyrir ungan aldur en hún varð þrítug í
nóvember síðastliðnum. Aðspurð
hvort hún hafi ekki hugsað um að
slaka á eftir barnsburð segir hún það
ekki hafa komið til greina.
„Ég er enn jafn metnaðargjörn og
ég var áður. Ég vil gera allt enda er ég
enn ung. Það kom aldrei til greina að
setjast í helgan stein. Ég vil hafa börnin hjá mér, heimilið skiptir mig miklu
máli og tíminn sem ég eyði með börnunum en það er alltaf spurning um að
sauma þetta saman. Vinnan er
áhugamál mitt og þetta gekk vel með
eldri strákinn hann Natan. Hann
byrjaði mjög ungur að fara með
okkur í vinnuna og hefur alist upp við
það. Það verður auðvitað að passa
upp á að það sé ekki mikið rót en ég
hef ekki trú á því að það sé öllum fyrir
bestu að hafa hlutina niðurnjörvaða.
Við vinnum vel saman og fáum mikla
hjálp frá foreldrum mínum. Það
koma auðvitað erfiðir tímar en við
erum ein stór fjölskylda sem hjálpast
að,“ segir athafnakonan Ingibjörg.
Texti: Óskar Hrafn Þorvaldsson

Sjónmælingar
linsumælingar
3ÅMI  

CdgY^XVHeV Zg ]Z^ahjg¨`i { ]Z^bhb¨a^`kVgÂV

Ï ]Z^ahja^cY^cc^ Zg ha`jcVgaVj\ d\ ikZ^g ]Z^i^g

hZbkZ^i^g[nghiV[ad``hÄ_cjhijgaZ\jd\[VaaZ\j

ediiVg ÄVg hZb WdÂ^Â Zg jee { ]ZgÂVcjYY# =_{

jb]kZg[^#

ediijcjbZgjZ^cc^\ik¨gkVich\j[jgbZÂ^ab^d\
i^{kZgcY^cc^ZghVjcV#

K^Âh`^eiVk^c^g CdgY^XVHeV ]V[V VÂ\Vc\ VÂ
Ä_{a[VgV hZb [na\^g ÄZ^b Z[i^g  i¨`_VhVa  ]kZgi

K^Â aZ\\_jb {]Zghaj { VcYaZ\V d\ a`VbaZ\V

h`^ei^ hZb `db^Â Zg  ]Z^ahjg¨`i^cV# 7dÂ^Â Zg

kZaaÂVc¶CdgY^XVHeVZg]Z^bjgiV[[ng^gh^\#

jee{[_aWgZniiV]eibVk^ÂVaagV]¨[^#C{cVg^
jeeaÅh^c\Vg jb hijcYVh`g{ d\ ]eibV {
cdgY^XVheV#^h#
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Sæt saman Eyrún Huld og Magni ásamt syninum Marínó á meðan allt lék í lyndi áður en Rockstar-ævintýrið hófst.

ÞEGAR ÆSKUÁSTIN FÖLNAR
MAGNI ÁSGEIRSSON
er á meðal þeirra Íslendinga sem settu mark sitt
á árið 2006. Magni tók
þátt í bandaríska raunveruleikaþættinum Rockstar Supernova og öðlaðist heimsfrægð í kjölfarið.
Fjölskylda Magna var allt
í einu komin í kastljós
fjölmiðlanna og þjóðin
hélt mikið upp á þessa
litlu fjölskyldu. Fréttir af
slitum samvista Magna
og æskuástarinnar Eyrúnar Huldar Haraldsdóttur
komu sem þruma úr
heiðskíru lofti og ollu
talsverðu uppnámi á
meðal aðdáenda þeirra.
Sirkus skrásetti sögu
þessa óskapars þjóðarinnar.

M

agni Ásgeirsson
skaust fram á
sjónarsviðið síðasta
sumar þegar hann
var valinn úr hópi 25
þúsund manna um
heim allan til að spreyta sig í
raunveruleikaþættinum Rockstar
Supernova. Magni var löngu þekktur á
Íslandi enda hafði hann sungið og
spilað með hljómsveitinni Á móti sól
um árabil. Fjölskylda hans hafði hins
vegar hingað til fengið frið frá ágangi
fjölmiðlanna en með velgengni
Magna í Ameríku fór það að breytast.
Unnusta Magna til margra ára, Eyrún
Huld Haraldsdóttir, og sonur þeirra
Marínó, voru allt í einu komin inn í
mitt kastljós fjölmiðlanna, allir vildu
heyra í þeim og þekkja.

Á allra vörum
Flestir eru sammála um að Eyrún
Huld hafi staðið sig eins og hetja við
að svara spurningum fjölmiðla og í
viðtali við DV sagðist hún stolt af
Íslendingum og hvernig þeir stæðu
við bakið á Magna í keppninni. Eyrún
og Magni voru á allra vörum og
umfjöllun fjölmiðla hélt áfram eftir að
Magni kom heim. Þau voru meðal
annars valin eitt af pörum ársins í Hér
og Nú og voru auk þess fastagestir í
lífsstílsþættinum Innlit útlit þar sem
þau fengu hjálp fagmanna við að
endurgera heimili sitt í Skerjafirðinum.
Óskapar þjóðarinnar hætt saman
Þegar fréttir af skilnaði Magna og
Eyrúnar bárust brá mörgum heldur
betur í brún. Í fréttatilkynningu
sögðust Magni og Eyrún hafa ákveðið
að slíta samvistum vegna þess að þau
hefðu fjarlægst tilfinningalega í

kjölfar mikilla breytinga á högum
Magna.
Þetta óskapar þjóðarinnar er hætt
saman eftir margra ára samband.
Sögurnar voru ekki lengi að spretta
upp og þá sér í lagi á vefnum
barnaland.is, auk þess sem óprúttinn
einstaklingur falsaði netsíðu CNN og
sagði frá framhjáhaldi Magna og
Dilönu Robichaux, sem var ein af
keppendum í Rockstar Supernova og
kom meðal annars tvívegis til Íslands
til að syngja með Magna. Í viðtali við
Fréttablaðið blés Magni á allar
kjaftasögurnar og bað fólk vinsamlegast um að hugsa um eigin vandamál.

Byrjuðu saman á skólaballi
Eyrún Huld ólst upp á Egilsstöðum en
Magni á Borgarfirði eystri. Þau
stunduðu bæði nám í Menntaskólanum á Egilsstöðum og fluttu til
Reykjavíkur þegar Magna bauðst
staða söngvara hjá hljómsveitinni Á
móti sól. Magni og Eyrún höfðu lengi
vitað hvort af öðru en kynntust ekki
fyrir alvöru fyrr en árið 1997 þegar þau
voru bæði í ME. Sagan segir að þau
hafi fallið fyrir hvoru öðru á skólaballi
þar sem hljómsveitin Sóldögg spilaði
fyrir dansi. Eitt leiddi af öðru og fyrr
en varði voru þau orðin par, ung að
aldri en Magni er þremur árum eldri
en Eyrún, hann er fæddur 1978 en hún
1981. Þann 19. september 2005
fæddist Marinó Bjarni og í viðtali við
DV sagði Magni að föðurhlutverkið
hefði gjörbreytt honum. „Föðurhlutverkið breytti mér algjörlega á sömu
sekúndu og ég sá son minn í fyrsta
skiptið. Það er það ánægjulegasta sem
ég hef nokkurn tímann tekist á við og
jafnframt það erfiðasta en ég nýt
hverrar mínútu út í æsar,“ sagði Magni
uppljómaður og bætti við að fjölskyldan

væri númer eitt, tvö og þrjú.“ Vinirnir
taka næstu sætin þar á eftir og tónlistin
á sæti þar á eftir. Þetta er það sem gefur
lífinu gildi.“

Fagnaðarfundir í Los Angeles

Á meðan á Rockstar Supernova
keppninni stóð talaði Magni oft um
það hversu sárt hann saknaði
fjölskyldu sinnar. Hljómsveitarmeðlimir Supernova sáu aumur á
honum og buðu Eyrúnu og Marínó til

TÍMAÁS AF ROCKSTARÆVINTÝRINU
¨ 5. apríl 2006 – Magni mætir í prufu fyrir
þættina Rockstar Supernova á Gauki á Stöng.
¨ 12. júní 2006 – Fréttir þess efnis að
Magni hafi komist í átján manna hóp berast.
¨ 22. júní 2006 – Í ljós kemur að
Magni hefur komist í fimmtán manna
hópinn í Rockstar Supernova.
¨ 5. júlí 2006 – Sýningar á
Rockstar Supernova hefjast á
Skjá einum.
¨ 30. ágúst 2006 –
Magni fær flest stig allra
keppenda sem eftir eru.
¨ 13. september 2006 –
Úrslitakvöldið. Magni endar í
fjórða sæti en Lucas Rossi
sigrar keppnina.
¨ 30. nóvember 2006 – Tónleikar
Magna, Dilönu, Storm Large og Toby í
Laugardalshöll.
¨ 5. janúar 2007 – Fréttatilkynning frá
Magna og Eyrúnu berst DV þess efnis
að þau hafi slitið samvistum.

Dilana Robichaux Eftir að fréttir um slit
samvista Magna og Eyrúnar bárust
fóru sögusagnir þess efnis að Magni
hefði átt í sambandi við Dilönu
Robichaux að spretta upp. Magni segir
ekkert til í þeim sögusögnum.
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hug Magna sem kemur úr mikilli
tónlistarfjölskyldu. Þeir sem þekkja
hann best segja hins vegar að
fjölskyldan skipi stærstan sess í hans
hjarta og að hann reyni að komast
austur eins oft og hann getur. Á milli
þess sem Magni spilar tónlistina hefur
hann starfað við að smíða úr plexígleri
hjá fyrirtækinu Akron.

Los Angeles og töluðu margir um að
Magni hefði eflst allur við heimsóknina. Áhorfendur heima á Íslandi
fylgdust spenntir með þessum
fagnaðarfundum og ekki minnkuðu
vinsældir þáttanna hér heima. Í
gömlu viðtali DV við Magna sagðist
hann hafa fundið hluta af sér þegar
hann kynntist Eyrúnu Huld, að hún
væri allt það sem hann gæti hugsað
sér í lífsförunaut. Eyrún hefur að sama
skapi átt auðvelt með að hrósa honum
og hefur bæði kallað hann yndislegan
föður og unnusta.
„Hann er opinn, skilningsríkur og
traustur. Þeir Marínó eru mjög nánir
og ást Magna leynir sér aldrei þegar
þeir eru tveir saman. Hann er
duglegur, heiðarlegur og umfram allt
góður vinur, sagði Eyrún Huld í viðtali
og stolt hennar leyndi sér ekki.

Stolt af íslensku þjóðinni
Eyrún Huld lauk B.A. prófi í íslensku
vorið 2004 frá Háskóla Íslands og
hefur meðal annars starfað hjá
flutningafyrirtækinu Flytjanda. Eyrún
þykir hafa staðið sig vel í öllu því
fjölmiðlafári sem myndast hefur í
kringum þetta ævintýri Magna og
flestir eru því sammála að hún hafi
greinilega bein í nefinu. Þegar í ljós
kom að Magni gæti endað sem
sigurvegari Rockstar-keppninnar
sagðist Eyrún alveg geta hugsað sér að
flytja til Bandaríkjanna á meðan
Magni myndi elta draum um frægð og
frama. Fjölskyldan yrði einfaldlega að
aðlagast nýjum aðstæðum.
„Ég gæti vel hugsað mér að flytja út,
það er allt opið enda væri bara
gaman að prófa að búa í Bandaríkjunum í einhvern tíma,” sagði Eyrún á
sínum tíma í viðtali við DV og bætti
við hversu ánægð hún væri með
íslensku þjóðina og hversu þétt hún
stæði við bak Magna.
„Hvernig sem fer er hann sigurvegari. Hann hefur fengið alveg
frábæra lífsreynslu út úr þessu,
fengið að kynnast þessum heimi,
þessum tónlistarmönnum og spila
með þessu húsbandi sem er víst að
hans mati eitt besta bandið sem hann
hefur heyrt spila.“

sirkus

nærmynd
Lífið er ekki rokk og ról
Á meðan á raunveruleikaþættinum
stóð fékk Magni að hringja heim í
hverri viku. Í viðtali við DV sagði
Eyrún að Magni hefði aðallega verið
að fá fréttir að heiman og hún að
heyra hvernig honum liði en lítið hafi
verið spjallað um keppnina sjálfa.
Í viðtölum sagði Magni að fjarveran
frá fjölskyldunni væri honum erfiðust
í keppninni. „Ég er orðinn nógu
gamall til að vita hvað skiptir máli í
lífinu og það er ekki rokk og ról. Rokk
og ról er í öðru sæti. Ef ég fengi ekki að
heyra í konunni myndi ég ekki fara út.
Ég segi það af fullri alvöru. Ef mér yrði
tilkynnt að ég mætti ekki tala við hana
myndi ég bara segja þeim að fara
norður og niður,” sagði Magni áður en
hann hélt út til að freista gæfunnar.
Fjölskyldan í fyrsta sæti
Magni gekk í heimavistarskólann á

Magni Ásgeirsson Magni fékk bæði viðurnefnið Magni „okkar“ og Magnificent og þótti
standa sig frábærlega í Rockstar Supernova raunveruleikaþættinum þar sem hann
endaði í fjórða sæti.

Eiðum á unglingsaldri þar sem hann
sökkti sér ofan í tónlistina og stofnaði
meðal annars hljómsveitina Shape sem
gaf út eina plötu. Líf hans tók hins
vegar breytingum þegar hann gekk til
liðs við Á móti sól árið 1999. Hljóm-

sveitin hefur gefið út sex plötur og er
ein af þekktustu sveitaballahljómsveitum landsins auk þess sem frægð
sveitarinnar hér á landi hefur aukist
eftir velgengi Magna í Rockstarævintýrinu. Tónlist hefur alltaf átt allan



Á leið í tónleikaferðalag
Magni og Eyrún hafa haldið sig utan
við sviðsljós fjölmiðlanna síðan fréttir
af slitum samvista þeirra bárust
landsmönnum. Eyrún neitaði Sirkus
viðtali þegar eftir því var leitað en í
viðtali við Fréttablaðið sagðist Magni
vera á leið út til Ameríku í sjö vikna
tónleikaferðalag með félögum sínum

úr Rockstar, þeim Toby Rand og
Dilönu auk þess sem hljómsveit Dave
Navarro, The Panic Channel, muni
einnig spila á tónleikum.
„Þetta er svolítið öðruvísi en að troða
upp í Hreðavatnsskála, bæði verður
rútan mun flottari og svo erum við að
spila á tónleikastöðum sem hýsa tugi
þúsundir áhorfenda,“ segir Magni léttur
í bragði. Í viðtali við Morgunblaðið
sagðist Magni hafa sótt um sem
gítarleikari í húsbandinu fræga enda
oft lýst yfir aðdáun sinni á hæfileika
hljómsveitarmeðlima. Hins vegar
sagðist hann ekki hættur með Á móti
sól. Sú hljómsveit væri og yrði áfram
hljómsveitin hans.

Álagið varð of mikið
Það hefur verið skemmtilegt að fylgjast
með Magna á síðastliðnu ári. Margir
segja að hann hafi loksins fengið þá
athygli sem hann ætti skilið enda hafa
margir viðurkennt að hafa ekki fattað
hversu góður söngvari Magni væri fyrr
en Kaninn kenndi okkur að meta
hann. Við fylgdumst ekki aðeins með
Magna heldur fengum við líka að
kynnast fjölskyldu hans og margir tóku
það afar nærri sér þegar fréttir af
skilnaði hans og Eyrúnu bárust.
Íslendingar ætluðu að springa úr
stolti yfir frammistöðu Magna í
Rockstar, bæði vegna söngsins og
framkomu hans og þess hvernig
honum tókst að halda sér niðri á
jörðinni þrátt fyrir velgengni sína. Það
er hins vegar ekkert grín að viðhalda
ástinni frammi fyrir alþjóð eins og
Hollywood-stjörnurnar hafa oft
sannað. Álagið verður á köflum of
mikið. Magni hefur blásið á allar
kjaftasögur og sagði í viðtali við
Morgunblaðið að svo framarlega sem
hans nánasta fjölskylda og vinir vissu
sannleikann þá væri honum sama
hvað aðrir héldu.
„Fyrsta reglan ef maður ætlar að
verða eitthvað þekktur eða frægur, eða
hvað sem maður vill kalla það, er að
vita að það þýðir ekkert að berjast við
kjaftasögur, það gerir hlutina bara
helmingi verri.”
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Hollywood
Hanna

Engin feluleikur
Jessica Biel og
Derek Jeter hafa
ekki nennt því að
fela samband sitt
lengur og við
fögnum því.

I’m bringin’ sexy back... Yeah right!

OG NÝJASTA PARIÐ ER...
Fyrst var það J-Lo svo
Beyoncé og nú er það Jessica
Biel sem alveg rosalega
bootyliscious. New York Yankeestjörnunni Derek Jeter finnst
það greinilega líka og er það
loksins staðfest að þau séu par.
Þau voru samt ekkert að leiðast
á ströndinni á Puerto Rico, en
þau mættu saman. Gott fyrir
þau. Okkur finnst samt að
Jessica geti gert betur en þetta.

Heitt par
Derek Jeter
er stjarna
New York
Yankees og
kvennamaður
mikill. Hann
hefur
fangað hina
upprísandi
stjörnu
Jessicu
Biel.

Okei, við biðum öll þolinmóð eftir að
Britney litla rasaði út eftir skilnaðinn við
K-Fed. Það er algjörlega eðlilegt að
stúlkan hafi dottið í djammgírinn. En svo
djammaði hún og djammaði, sýndi okkur
klobbann á sér, hékk með Paris Hilton
og nú síðast leið næstum því yfir hana í
áramótaveislu þar sem hún var
gestgjafinn.
Nú er botninum náð. Hún getur ekki einu
sinni litið almennilega út á almannafæri.
Britney, taktu þig saman í andlitinu,
sinntu krökkununum þínum og komdu
með heljarinnar kombakk. Og hananú.
Og nú... Bara eins og það sé eitthvað að
henni. Britney, þetta er of sorglegt.

Einu sinni var... Britney Spear heitasta
gellan á þessu jarðríki.

XSTREAM DESIGN AN 07 01 001

Pissað upp í vindinn Orlando Bloom
pissar úti í náttúrunni eftir brimbrettareið og við fáum að vera með honum í
því. Spennandi

Náttúrubarnið
Orlando Bloom
Já, það getur verið alveg óþolandi að
vera frægur. Líf fræga fólksins er
myndað í bak og fyrir. Oirlando Bloom
komst að því á dögunum er hann var að
surfa í frítíma sínum. Kappinn kemur upp
úr sjónum, greinilega alveg að pissa á
sig, rennir gallanum niður og pissar upp
við bergið. Ekkert að því. Við höfum öll
þurft að pissa úti í náttúrunni einstaka
sinnum. En svo þegar hann var búinn að
því tók kappinn eina góða horsyrpu. Putti
á aðra nösina og
svo var snýtt
ærlega. Fótboltakappar gera þetta
og maður lítur
framhjá því, en
guð minn góður
hvað þetta er mikill
viðbjóður.
Kynþokki Orlandos
Bloom minnkaði
Neiii! Þetta er
niður í einn við
bannað, Orlando.
þetta.
Ekki mjög smart

Fjörður •AZ_gZkÛk÷b• 565 7100

Ashlee Simpson Flott stelpa, en kannski
ekki í bikiníi

Jessica Simpson Mega kroppur og
fallegri í laginu en systirin.

Ashlee Simpson

Ekki alveg jafn mikill
kroppur og systirin
Árið 2006 var ekki ár Jessicu Simpson, það er alveg á hreinu, en yngri systir
hennar Ashlee hefur verið mikið í sviðsljósinu og plumar sig ágætlega í bransanum. Systurnar eru alveg rosalega ólíkar. Syngja allt öðruvísi tónlist, klæða sig eins
og svart og hvítt og mörgum finnst Ashlee miklu fríðari en Jessica. Það er alveg
bókað mál að systurnar keppast svolítið um athygli fólksins og þá sérstaklega
athygli pabba síns sem er umboðsmaður þeirra beggja. Jessica getur þó sagst
vera meiri kroppur en systir sín. Það verður bara að segjast að Ashlee lítur
eitthvað pínulítið skringilega út í bikiníi. Hún er greinilega mjög íþróttalega vaxin og
er ekkert að því, en það er eitthvað furðulegt við þetta. Jæja, maður getur víst
ekki fengið allt.

múv þarna.

Útsala
30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

Nýtt kortatímabil

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

20-50% afsláttur

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16
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N Við mælum með

Lay Low seldi meira en
Idol-stjörnur til samans
Þ

að kemur kannski mörgum á
óvart að hin átján ára gamla
Lovísa Elísabet, betur þekkt
sem Lay Low, hafi selt meira af sinni
fyrstu plötu á síðasta ári heldur en
þrjár Idolstjörnur samanlagt. Lay Low
seldi rúm sjö þúsund eintök af plötu
sinni en Hildur Vala Einarsdóttir,
Snorri Snorrason og Bríet Sunna
Valdemarsdóttir seldu samanlagt rétt
rúmlega sex þúsund plötur.
„Þetta er skemmtilegt. Ég hef aldrei
unnið Idolið og bjóst nú eiginlega ekki
við þessum viðtökum. Þetta átti nú

„Ég mæli með góðum kaffibolla í
Kaffitári í Kringlunni. Ég get ekki byrjað
daginn án þess að fá mér kaffi á þeim
stað. Ef það klikkar ég er ómöguleg.“
Þórunn Högnadóttir sjónvarpskona

„Ég mæli með kvikmyndinni Little Miss
Sunshine. Þetta er alveg æðisleg
grínmynd sem ég fór á í bíó og skemmti
mér konunslega. Manneskjuleg mynd,
flott skrifuð og leikin. Flott frá A-Ö.“
Valur Sævarsson söngvari

Lay Low Aldrei
unnuð Idol en seldi
samt grimmt af
plötum fyrir jólin.

bara að vera pínulítil frumraun en ég
er afar þakklát fyrir mótttökurnar,“
segir Lay Low í samtali við Sirkus.
Virðist ekki vera nein ávísun á gott
gengi á plötumarkaðnum að hafa
slegið í gegn í sjónvarpsþættinum Idol
Stjörnuleit á Stöð 2. Í það minnsta
gekk þeim þremur einstaklingum sem
skutust upp á stjörnuhimininn í
þættinum, Hildi Völu, Bríeti Sunnu og
Snorra, ekki vel að selja sínar plötur
fyrir þessi jól.
Mestar vonir voru bundnar við
Hildi Völu, sem vann Idolið árið 2005.
Hún gaf út sína fyrsta plötu sama ár
og seldist hún afar vel, í um 7000
eintökum. Hún gaf út sína aðra plötu
nú í nóvember sem bar nafnið Lalala.
Sú plata gekk ekki jafn vel og stendur
nú í um 2000 eintökum.
Suðurnesjastúlkan Bríet Sunna
söng sig inn í hug og hjörtu landsmanna í Idolinu fyrir ári. Þar hafnaði
hún í þriðja sæti og gaf síðan út fyrir
síðustu jól kántríplötuna Bara ef þú
kemur með. Sú plata seldist í 2500
eintökum. Verstu útreiðina fékk hins
vegar Idol-sigurvegarinn 2006 Snorri
Snorrason. Platan hans Allt sem ég á,
seldist aðeins í 1600 eintökum sem
verða að teljast töluverð vonbrigði
miðað við alla þá miklu athygli sem
Snorri fékk í kringum sigur sinn í
Idolinu.
Eiður Arnarsson, útgáfustjóri
íslenskrar tónlistar hjá Senu, segir í
samtali við Sirkus að það sé allt
annað mál að gefa út plötur en að
Snorri Snorrason Idol-kóngurinn 2006
náði ekki tvö þúsund platna markinu
sem hljóta að teljast vonbrigði.

taka þátt í sjónvarps- Hildur Vala Seldi
þætti eins og Idolinu. fimm þúsund
eintökum minna
„Það var sjónvarpsaf nýjustu plötu
þáttur og virkaði vel
sem slíkur. Það er hins sinni en þeirri
vegar himinn og haf á fyrstu.
milli þess að senda
sms í símakosningu heima í stofu og
að fara út í búð og kaupa plötu.
Vissulega eru þessar tölur vonbrigði
fyrir listamennina, kannski að
undanskilinni Bríeti Sunnu sem
getur unað vel við sitt. Ég bjóst til að
mynda við miklu meira af Hildi Völu
enda er þetta bráðgóð plata,“ segir
Eiður og bætir við að það séu
aðeins tvær plötur Idol-stjarna
sem hafi selst vel, annars
vegar fyrsta plata Hildar Völu
og hins vegar fyrsta
plata Jóns
Sigurðssonar,
sem oft er
kenndur við
fimm
hundruð
kallinn, en
hún seldist í
yfir 5000
eintökum.

Bríet Sunna Bauð upp á kantrítónlist og seldi 2500 eintök, mest af
Idol-stjörnunum þremur sem gáfu
út disk fyrir síðustu jól.

Útsalan
í fullum gangi

50%

afsláttur af
öllum vörum

sími 551 3200
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Útsala í
Hafnarfirði

Yfirhafnir af ýmsum
gerðum á afslætti

Herra Hafnarfjörður er byrjaður með nýársútsölu sína.

Allt að helmings afsláttur er nú
á úlpum, kápum og jökkum í
Topphúsinu í Mörkinni 6.

Slagorð útsölunnar er: „Útsalan
sem allir tala um.“ Hvort sem það
er satt eða ekki þá er hægt að fá
jakkaföt frá 9.900 krónum, úlpur
frá 4.900 krónum og SeltSem leðurlíkisjakka frá 3.900 krónum.
Gallabuxur eru einnig á tilboði
frá 3.900 krónum og boli er hægt að
fá frá 990 krónum. Herra Hafnarfjörður er í Firðinum í Hafnarfirði

+ALKÒNABORGARAR ERU FITULITLIR OG
SAÈSAMIR

Tilbúið á
pönnuna
Forsteiktir kalkúnaborgarar
frá Ísfugli eru nú á tilboði hjá
Nettó og Kaskó.
Ísfugl setti nýja vörulínu á markað á síðasta ári undir heitinu
Kalkúnakrásir. Þar undir flokkast
kalkúnabollur, kalkúnaborgarar
og kalkúnanuggets. Allar vörurnar eru fulleldaðar og því fljótlegt
að útbúa úr þeim máltíð á skömmum tíma. Aðeins þarf að hita þessa
rétti í ofni, örbylgju eða á pönnu í
örfáar mínútur.

6IÈAR PLAST OG HARÈPARKET ERU MEÈAL
ÖESS SEM F¾ST Å (ARÈVIÈARVALI

Útsala á
parketi
Nú er 20 til 70 prósenta afsláttur af parketi í Harðviðarvali.
Um þessar mundir er útsala af
öllum gerðum parkets í versluninni Harðviðarvali, Krókhálsi 4 í
Reykjavík. Þeir sem eru í parkethugleiðingum ættu að kynna sér
úrvalið, en í versluninni er viðar-,
plast- eða harðparket meðal þess
sem er á boðstólum. Nánari upplýsingar má fá inni á heimasíðu
Harðviðarvals, www.parket.is,
eða með því að hafa samband í
síma 567 1010. Verslunin sjálf er
opin frá kl. 9 til 18 alla virka
daga og milli 10 og 16 á laugardögum.

(ERRA (AFNARFJÎRÈUR HEFUR FR¹ OPNUN HAFT
ËDÕRAR VÎRUR FYRIR HERRA ¹ BOÈSTËLUM

en allar nánari upplýsingar um
búðina og útsöluna er að fá í síma
565 0073.
TG

Útsalan er hafin í Topphúsinu í
Mörkinni. Þar eru jakkar, stuttar
og síðar kápur á lækkuðu verði
að ógleymdum úlpunum sem teljast til nauðsynlegs fatnaðar á
Íslandi allt árið. Sumar kápurnar
eru líka vattfóðraðar og henta
því vel á köldum dögum. Afslátt-

urinn nemur allt að fimmtíu prósentum á yfirhöfnunum en svo fást þar
einnig fylgihlutir eins og
húfur, hattar, slæður og
hanskar á tuttugu prósenta
afslætti.
Útsalan í Topphúsinu mun
standa að minnsta kosti út þennan mánuð.
+¹PURNAR ERU B¾ÈI TIL
STUTTAR OG SÅÈAR
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%KIN ÖÒS 6ERÈ ÖÒS STGR *ON S
 

3KIDDO 2ENEGADE  X ¹RGERÈ 
NÕJAR LEGUR Å BÒKKA TOPPVIÈHALD VERÈ
Ö



6OLVO  ST k LEÈUR SSK CD MAGA
SÅN RAFM Å RÒÈUM OFL %K  ÖÒS GOTT
VIÈHALD 6ERÈ ÖÒS 3  
*ËN

3KIDOO  HÎ ¹RGl Å TOPPSTANDI
NÕBÒIÈ AÈ TAKA SLEÈAN Å GEGN FR¹ A Î 6
Ö !NDRÁS S  

4ILBOÈ 9ARIS k EK  Ö VEL MEÈ FAR
INN  DYRA 6  ÖÒS 3  

  ÖÒS
4IL SÎLU ER 2ENAULT +ANGOO RG b
%KINN  ÖÒS 3KOÈAÈUR b 6ERÈ 
ÖÒS %INNIG 67 0OLO ¹RG b  DYRA 
, "EINSK %KINN  ÖÒS 2AUÈUR 3K
b LFELGUR NÕ VETRARD 6ERÈ  ÖÒS
5PPL I  

"ÅLAR TIL SÎLU
  MILLJËNIR

(YBRID Å STAÈ $ÅSEL &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR
(YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
)SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA
JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈEND
UM ®FLUGAR UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM
BRENNA ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI
¥SLENSK STJËRNVÎLD VEITA +R  
AFSL¹TT AF TOLLUM63+ (J¹ )SLANDUSCOM
F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈIÈ
FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D &ORD %SCAPE
(YBRID FR¹ +R  .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

0ALLBÅLL ¹RSINS -OTOR 4REND HEFUR ÒTNEFNT
NÕJA #HEVROLET 3ILVERADO  PALLBÅL
¹RSINS &¾ST MEÈ CYL (YBRID VÁL
&ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUSCOM
KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG PALL
BÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR
UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM BRENNA ALLT
AÈ  MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK STJËRN
VÎLD VEITA +R   AFSL¹TT AF TOLLUM
63+ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

3ENDIBÅLAR
4IL SÎLU ER 6W #ADDY  STK RG FR¹
b m ,¹N GETUR FYLGT 5PPL I S 


4IL SÎLU !RCTIC #AT ¹RG  EK  KM
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
!RCTIC CAT WILDCAT  ¹RG  SNJË
SLEÈI Å GËÈU STANDI F¾ST ¹ Ö SÅMA
 

,YFTARAR

0OLARIS 8#   ¹RA AFM¾LISÒTG¹FA
¹RG  4OPP SLEÈI 6ERÈ Ö EÈA
TILBOÈ 5PPL Å S  

6ÁLSLEÈI ¹ 4ILBOÈI

3KI DOO  2OTAX  ¹RG EKINN
 MÅLUR -EÈ GALLA OG HJ¹LMI +ERRA
OG YFIRBREIÈSLA .ÕTT BELTI OG NÕ SKÅÈI
4ILBOÈ 5PPL Å S  

$AIHATSU 4ERIOS X ¹RG    GÅRA
!LLUR NÕ YFIRFARINN BÅLL Å GËÈU STANDI
&¾ST ¹ GJAFVERÈI SEM ER  STGR
3  

 ÖÒS ÒT OG  ¹ M¹N

.ISSAN !LMERA k EK  ÖÒS KM SSK
VETRAR OG SUMARDEKK ¹LFELGUR OG SPOILER
6ERÈ  ÖÒS¹HVÅLANDI  ÖÒS
5PPL Å  

0ALLBÅLAR

 MILLJËNIR
/UTLANDER  EK  Ö V Ö 
&ORD  ,OBO EK Ö M V Ö 
3UZUKI $2 : 3 VÖ 3  

6/,6/ $ÅSEL «SKAST ¹ VERÈBILINU  STGR 5PPL   EÈA CLASSI TORGIS
4OYOTA ,ANDCRUISER  ,8 ¹RG l
EK  ÖÒS m BREYTING 6ERÈ   MILLJ
,¹N  %NGIN SKIPTI 5PPL Å S 


4IL 3ÎLU 4OYOTA !VENSIS 7AGON ¹RG
k %K ¶ LÅTUR VEL ÒT ER MEÈ KRËK
OG FILMUR UPPL Å S   EÈA 


4OYOTA ,ANDCR ,X  SSK EK 
ÖKM mDEKK VERÈ  ÖÒS MÎGUL
¹   L¹NI UPPL Å S  

,ITLA BÅLASALAN
%IRHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWLITLAIS

4IL SÎLU ER 3UBARU ,EGACY ', RG 
%KINN  ÖÒS KM SJ¹LFSK %INN MEÈ
ÎLLU ,¹N GETUR FYLGT 6ERÈ   !TH SKIPTI
5PPL I S  

"ÅLAR ËSKAST

(YUNDAI 'ETZ NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¾NN EKINN 
Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

²TSALA
²TSALA
²TSALA 3TËRÒTSÎLUR
BÅLAFRAMLEIÈENDA !LLT AÈ +R  
AFSL¹TTUR ¹ NÕJUM BÅLUM "ÅLINN HEIM
Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .OKKUR D¾MI
¹   BÅLUM *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER FR¹
 0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

*EPPAR

--# , RG k EKÖ -JÎG VEL
MEÈ FARINN BÅLL 3SK HÒS KL¾DDUR PALLUR
NÕ DEKK 6ERÈ AÈEINS ÖSTGR 5PPL
Å S  

,AND 2OVER FREELANDER k BSK SVART
UR EKM !"3 ($3 RAFMAGN
I
RUDUMSPEGLUM SOLLUGA #$ KROK
UR NAGLADEKK6ERD  YFIRTAKA A
LANI CA 3 
#HEROKEE GRAND ,TD ¹RG k %K  Ö
M 9FIRTAKA ¹ L¹NI SEM STENDUR Å CA 
Ö 5PPL Å S  
4OYOTA #OROLLA (ATCHB k RAUÈUR EK
 Ö BEINSK CD ABS SUMARNAGLAD
6ERÈMAT  Ö 4ILBOÈ ËSKAST 3 


 MANNA DÅSEL TURBO INTERCOOLER L¾ST
UR FR AF SJ¹LSK TOPPL AUKATANKUR LOFT
D¾LA m PÒST SKOÈAÈUR k 6ERÈ 
ÖÒS %NGIN SKIPTI 5PPL Å S  

(YBRID Å STAÈ $ÅSEL &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR
(YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
)SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA
JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈEND
UM ®FLUGAR UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM
BRENNA ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI
¥SLENSK STJËRNVÎLD VEITA +R  
AFSL¹TT AF TOLLUM63+ (J¹ )SLANDUSCOM
F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈIÈ
FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D -ERCURY
-ARINER JEPPA FR¹ +R  .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

-JÎG GËÈUR *UNGHEINRICH LYFTARI TIL SÎLU
VERÈ ¹ BILINU ÖÒS .¹NARI UPPLÕSING
AR Å 3ÅMA  
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 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö OG UPPÖVOTTAVÁL ¹
 Ö ÎRBYLGJUOFN ¹  Ö HILLUSAMST¾ÈA
¹ Ö LEÈURSTËLL ¹ Ö OG FLÒORLJËS ¹ Ö
3  

%INANGRUNARMËT

6INNUVÁLAR
3NJËTÎNN ¹ TRAKTORSGRÎFU TIL SÎLU 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

"¹TAR
 RÒMLESTA SKIPSTJËRN
ARN¹M

&JARN¹M VIÈ &RAMHALDSSKËLANN Å
!USTUR 3KAFTAFELLSSÕSLU 3KR¹NING ¹
VEFNUM WWWFASIS 3ÅMI 
5MSËKNAFRESTUR TIL  JANÒAR

(JËLBARÈAR
'ËÈ m DEKK ¹ m  GATA 0AJERO ¹LFELG
UM VERÈ STGR 3  

6ARAHLUTIR

²TSALA  AFSL¹TTUR

%KTA PELSAR .Ò ER RÁTTI TÅMINN %INNIG
STËRAR ST¾RÈIR ,ÁTTGREIÈSLA Å BOÈI
3IGURSTJARNAN S   &¹KAFENI
BL¹U HÒSIN  /PIÈ   VIRKA DAGA OG
  LAUGARDAGA

6ERÈD¾MI SÎKKLAR
ÒTHRINGUR ¹
PÒÈA MIÈAÈ VIÈ  FM  CM H¹IR
%INANGRUNARMËT  6INNA VIÈ
SÎKKLA  3AMTALS 
6ERÈD¾MI SÎKKLAR ÒTHRINGUR ¹ PÒÈA
MIÈAÈ VIÈ  FM  CM ¹ H¾È
EINANGRUNARMËT  6INNA VIÈ
SÎKKLA  SAMTALS  6ERÈ
PER FM  AF MËTUM ®LL VERÈ MEÈ
VSK 3ÅMI  

6ERSLUN

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


6ANTAR ÖIG ÖRIF

%R DUGLEG ¹BYRG OG VÎN 4EK AÈ MÁR
ÕMISS KONAR ÖRIF 3  

2¾STINGAR

4IL SÎLU RAUTT LEÈURSËFASETT 8 SELST
ËDÕRT LÅTUR VEL ÒT 5PPL Å S  

¶RIF OG R¾STINGAR

4EK AÈ MÁR ÖRIF FYRIR HEIMILI OG SM¾RRI
FYRIRT¾KI -IKIL REYNSLA 5PPL Å S 


'EFINS
&RYSTIKISTA L OG KRINGLËTT BORÈ ST¾KK
ANLEGT 5PPL Å S  

-¹LARAR
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 5PPL Å S  

«SKAST KEYPT

-ÒRVERK  &LÅSALAGNIR

+AUPUM GAMLAR VÅNIL HLJËMPLÎTUR
GEISLADISKA TÎLVULEIKI OG FL 5PPL Å SÅMA
    

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

4ÎKUM AÈ OKKUR MÒRVERK OG
FLÅSALAGNIR
!RI /DDSSON EHF 3   
ARIOEHF SIMNETIS

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

(ÒSAVIÈHALD

0ÅPULAGNIR

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
STËRUM SEM SM¹AUM VERKEFNUM 5PPL
Å SÅMA  

"YGGINGAFÁLAG

µMISLEGT
"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT
ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S   +RISTJ¹N

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

«3 VERK

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å INN
RÁTTINGAUPPSETNINGUM OG PARKETLÎGN
UM 5PPL Å SÅMA  

3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

"ELLAIS S    
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA +L  
VIRKA DAGA OG   LAUGARDAGA
"ELLAIS

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN (VAÈ
VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  ,¹RA SP¹MIÈILL 6)3!%52/ S
   KR MÅN
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

4ÎLVUR
«SKA EFTIR AÈ KAUPA VEL MEÈ FARIÈ PÅANË
3ÅMI   EÈA JON KRICHTERIS

¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

3P¹DËMAR

)ÈNAÈUR
&¾RIBÎND TIL LEIGU

(ÎFUM TIL LEIGU JARÈVEGS OG MÒR
BROT F¾RIBÎND 5PPL Å S  
"ORT¾KNI

2AFVIRKJUN
4ÎLVUR

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

4IL BYGGINGA
6INNUSKÒR M TÎFLU OG X OG X ¾TLAÈ
Å SÎKKUL ËSKAST 5PPL Å S  
«SKA EFTIR VINNUSKÒR MEÈ RAFMAGNS
TÎFLU 5PPL Å S  

(REINGERNINGAR

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

"¥,!2 4), 3®,5

'/+\XQGDL6DQWD)H&5',GtVHO

4IL SÎLU
«DÕRAR BARNAVÎRUR

4IL SÎLU "RIO TVÅBURAVAGN TVEIR MATARSTËL
AR TVÎ RIMLARÒM LEIKGRIND OG SVALAVAGN
%INGÎNGU NOTAÈ AF EINUM TVÅBURUM 3
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4RÁSMÅÈI
3"$ 4RÁSMÅÈI
3"$ 4RÁSMÅÈI GETUR B¾TT VIÈ
SIG VERKEFNUM Å TRÁSMÅÈUM ÒTI
SEM INNI 4ILBOÈTÅMAVINNA
3"$ &LYCASE 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA FAX 


.AGLASKËLI ,A &AME

(EILSUVÎRUR
®NNUR ÖJËNUSTA

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

$ÕRAHALD

"YRJAR JANÒAR  VIKNA
N¹MSKEIÈ +ENNARI 2ËSA "JÎRK
(AUKSDËTTIR MARGFALDUR
ÅSLANDSMEISTARI
6ERÈ KR
)NNRITUN HAFIN ¹ NEGLUROGLISTIS
OG Å S  

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

«SKUM EFTIR   HERB ÅB 2EGLUSEMI OG
SKILVGR HEITIÈ ÕMISL KEMUR TIL GREINA
S  

3KOÈUM ALLT 3  

#HUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU ÎRMERKTIR OG
¾TTBËKAF¾RÈIR 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
5PPL Å S  

%INST¾ÈUR FAÈIR ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ
¹ STËRH SV¾ÈINU ER HANDLAGINN UPPL Å
S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

«SKA EFTIR  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI TIL
LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU UNDIR LÁTTAN
IÈNAÈ ALLT KEMUR TIL GREINA SKILVGREIÈSL
UM HEITIÈ UPPL Å SÅMA  

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

«DÕR SKRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU ¹ SV
 5PPL Å S   OG ¹ FFFJOR
DURIS

'ISTING
(ÒS ¹ -ENORCA ÅBÒÈ Å "ARCELONA #OSTA
"RAVA OG 6ALLA DOLID 5PPL Å S  
WWWHELENJONSSONWS

&¾ÈUBËTAREFNI

3NYRTING

JA EÈA JA HERBERGJA ÅBÒÈ ËSKAST TIL
LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3NYRTILEGAR
OG REGLUSAMAR TV¾R STELPUR 3 
 4ELMA

4IL LEIGU IÈNAÈARHÒSN¾ÈI FM Å
2EYKJANESB¾ 3TËR INNKEYRSLUHURÈ
5PPL SÅMA  

&YRIR VEIÈIMENN
'EYMSLUHÒSN¾ÈI

6ANTAR ÖIG VINNU

/KKUR VANTAR HRESST FËLK Å SAL FULLT STARF
EÈA HLUTASTARF 5MSËKNIR LIGGJA FRAMMI Å
3KIPHOLTI  5PPLÕSINGAR GEFUR EÈA 
 6ÕTAS EÈA  

!MERICAN 3TYLE
6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU
VAKTAVINNUKERFI EÈA AUKAVINNU
MEÈ SKËLANUM ,AUSAR STÎÈUR
¹ !MERICAN 3TYLE Å (AFNARFIRÈI
4RYGGVAGÎTU OG "ÅLDSHÎFÈA
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS

6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND VIÈ ,ILY Å
SÅMA  

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL 3M¹RALIND 6ANTAR HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK Å FULLT STARF ¹
VIRKUM DÎGUM OG UM HELGAR
5PPL F¹ST HJ¹ ®NNU (ELENU
Å S   EÈA ¹ STAÈN
UM "AKARÅIÈ (J¹ *ËA &EL
3M¹RALIND

6ILTU VITA LEYNDARM¹LIÈ UM BRJËSTSYKUR
INN 4EK AÈ MÁR N¹MSKEIÈ FYRIR EINSTAKL
INGA EÈA HËPA STA S  

!TVINNA Å BOÈI

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
(ÒSGÎGN
.ÕTT LEÈURSËFASETT    OG ¹RS LEG
END TALVA TIL SÎLU VEGNA FLUTNINGS 5PPL
I SIMA  

(EIMILIST¾KI
.ÕLEGT m 0LASTMASJËNVARP 9AMAHA
930  HEIMABÅË TIL SÎLU ,ÅTIÈ NOTAÈ
OG Å GËÈU ¹STANDI +EYPT HJ¹ (¹T¾KNI
Å APRÅL 6ERÈ Ö FYRIR B¾ÈI T¾KIN
SAMAN UPPL Å SÅMA   3IGRÅÈUR

4IL LEIGU GËÈ  HERB FM ÅBÒÈ ¹ SV
 3ÁR GARÈUR ÖVOTTAH GEYMSLA ,AUS
 FEB ,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N TRYGGING
SAMKOMUL 5PPL Å S  
  HERB  FM RAÈHÒS Å  2VK
.ÕUPPGERT 'ËÈUR GARÈUR ,AUS 5PPL Å
SÅMA  
4IL LEIGU HERB ÅBÒÈ Å 2EYKJANESB¾ FR¹
 JAN 5PPL Å SÅMA  
4IL LEIGU FM ÅBÒÈAR EÈA ATVINNU
HÒSN ¹ SV¾ÈI  5PPL Å S 

4IL LEIGU SKRIFSTOFU HERB CA FM 
SV¾ÈI  5PPL Å S  

'EFINS
 SKRIFBORÈ F¹ST GEFINS VEL MEÈ FARIN
MEÈ SKÒFFUEININGUM KIRSUBERJASPËNN
5PPL Å S  
!F SÁRSTÎKUM ¹ST¾ÈUM ER GEFINS 
¹RA GAMALL GELDUR NORSKUR SKËGARKÎTTUR
3ÁRSTAKLEGA FALLEGUR KÎTTUR 5PPL Å S
 

'RAFARVOGUR  FM  HERB ÅBÒÈ BJÎRT
OG OPIN MEÈ SÁR INNGANGI FM SVALIR
0L¹SS FYRIR ÖVOTTAV ÖURK 0L¹SS FYRIR UPP
ÖVOTTAV Å ELDHÒSI GEYMSLA BÅLAST¾ÈI Å
BÅLSKÕLI ,EIGA TIL LANGS TÅMA Ö MEÈ
ÎLLU S 
 HERB ÅBÒÈ MHÒSGÎGNUM TIL LEIGU Å +ËP
FR¹ JAN TIL MARS &YRIRFRAMGREIÈSLA
ËSKAST 3  

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR FËLKI Å
ELDHÒS %RTU VANURVÎN ELD
HÒSSTÎRFUM  ,EITUM AÈ VÎNUM
AÈSTOÈARMANNI SEM GETUR HAFIÈ
STÎRF SEM FYRST ¶ARF HELST AÈ
VERA  ¹RA EÈA ELDRI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

¶JËNUSTUSTARFVAKTA
VINNA
6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR VÎNUM Å
ÖJËNUSTUSTÎRF ,EITUM AÈ GËÈUM
MANNI SEM GETUR HAFIÈ STÎRF
SEM FYRST ¶ARF HELST AÈ VERA 
¹RA EÈA ELDRI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

(¹RGREIÈSLUFËLK ATH 
&LOTT STOFA Å MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR
ER AÈ LEITA AÈ H¹RGREIÈSLUSVEIN
UMMEISTURUM Å VINNU %INNIG
STËLAR TIL LEIGU 'ËÈ STAÈSETNING
5PPL Å SÅMA   (ILDUR 
  4ËTA

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI EN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

-ATREIÈSLUMAÈURVAKTA
VINNA
6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR MAT
REIÈSLUMANNI SEM GETUR HAFIÈ
STARF SEM FYRST ,EITUM AÈ
VÎNUM OG GËÈUM MANNI ÖARF
AÈ KUNNA ¹ TÎLVU OG GETA UNNIÈ
MEÈ WORD OG EXEL OG HAFA GËÈ
MEÈM¾LI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

4), 3®,5
²43!,!

4), 3®,5

3+%--4!.)2

«SKUM EFTIR DUGLEGUM OG
HEIÈARLEGUM STARFSKRAFTI VIÈ
AFGREIÈSLU OG GRILL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
®GMUNDUR OG ¹ STAÈNUM

¹ SËLBAÈSSTOFUR 3MART
$AGVAKTIR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART

"ÅLSTJËRI ËSKAST
«SKUM EFTIR BÅLSTJËRA MEÈ
MEIRAPRËF FR¹ ALDRINUM  
¹RA ¶ARF AÈ VERA LÅKAMLEGA OG
ANDLEGA HRAUSTUR 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN STARFSMANN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

0ÅTAN 3KIPHOLTI
(RESST FËLK ¹ 0ÅTUNNI ER AÈ LEITA
AÈ LIÈSAUKA Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU 5NNIÈ ER ¹ REGLULEGUM
VÎKTUM Å GËÈU FYRIRT¾KI
5MSËKNIR ¹ WWWPITANIS

%LDHÒSAÈSTOÈVAKTA
VINNA

.¹MSKEIÈ

'RILLTURNINN 3OGAVEGI 

3TARFSFËLK ËSKAST

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

.UDD

,AUGA

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMAN
OG LÅFSGLAÈAN STARFSKRAFT Å SAL
'ËÈUR STARFSANDI 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTAN AÈILA
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM 6EITINGAHÒSIÈ ,AUGA ¹S
,AUGAR¹SVEGI  3  

«SKUM EFTIR ËDÕRU HERBERGI EÈA STÒDÅË
ÅBUÈ (ELST MEÈ SÁRINNGANG

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

6EITINGAHÒSIÈ
¹S

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
3UNDLAUGARVÎRÈUR
3UNDLAUGARVÎRÈUR ËSKAST VIÈ
%NDURH¾FINGARDEILD (RAFNISTU
2EYKJAVÅK 5M ER AÈ R¾ÈA 
STARF6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ
STANDAST KRÎFUR SUNDLAUGARVARÈ
ARPRËFS %INNIG ER GËÈ ÅSLENSKU
KUNN¹TTA SKILYRÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNEA
Å   .ETFANG MAGN
EA HRAFNISTAIS

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
2¾STING
3TARFSFËLK ËSKAST Å R¾STINGU
6AKTAVINNA
5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNEA
Å   .ETFANG MAGN
EA HRAFNISTAIS

'RAFARVOGUR
,EIKSKËLINN +LETTABORG Å
(AMRAHVERFI ËSKAR EFTIR LEIK
SKËLAKENNURUM EÈA LEIÈBEIN
ENDUM TIL STARFA SEM FYRST
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ILJA LEIK
SKËLASTJËRI Å SÅMA   
 

$ÕRAB¾R
 AFSL¹TTUR ¹ STËRUM
KATTAKLËRUM
  AFSL¹TTUR ¹
HUNDARÒMUM
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND
3 
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6ANTAR DUGLEGA EINSTAKLINGA Å FULLT STARF
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5PPL Å S  
EÈA ¹ GARDLISTIS

6|OXIyONyVNDVW

6ÁLAMAÈUR 6ANTAR GËÈAN GRÎFUG¾JA ¹
HJËLAGRÎFU Å LAGNAVINNU OG FL /NYX EHF

6|OXIyONyVNDVWWLODèVHOMDPHUNLè
+MiOSDUK|QGLQVHPVHOWHUWLOVW\UNWDU
.DI¿VWRIX6DPKMiOSDUI\ULUXWDQJDUèVIyON

3   4RAUSTI

"AKARÅ Å +ËPAVOGI
%NGIHJALLA

3TARFSFËLK ËSKAST
"AKARÅÈ +ORNIÈ ,¾KJARGÎTU
"ORGARTÒNI VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPL Å S   EÈA
¹ STAÈNUM

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL AFGREIÈSLUSTARFA
H¹LFAN DAGINN OG AÈRA HVORA HELGI (ELST
REYKLAUS 5PPL Å S  
3ÎLUKONA ËSKAST TIL STARFA HJ¹
-ARKAÈSTORGI +RINGLUNNAR 3  
«SKA EFTIR STARFSMANNI Å M¹LNINGAVINNU
MEÈ MÎGULEIKA ¹ SAMNINGI HUGASAMIR
HAFI SAMBAND Å S  

(¹SETA VANTAR

(LÎLLAB¹TAR )NGËLFSTORGI
ËSKA EFTIR STARFSFËLKI ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR N¾TURNAR  %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S     
EINNIG ¹ STAÈNUM

(¹SETA VANAN NETAVEIÈUM VANTAR ¹
T¾PLEGA  TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR
ER ÒT FR¹ 3UÈURNESJUM ¶ARF AÈ GETA BYRJ
AÈ SEM FYRST 3     

!TVINNA ËSKAST
3MIÈUR ËSKAR EFTIR VINNU ER LÅKA TILBÒIN
AÈ PRËFA EITTHVAÈ ANNAÈ 5PPL Å S 
 (AFÖËR

!46)..!

4),+9..).'!2

*yèV|OXODXQtERèL

&RAMKV¾MDANEFND UM EINKA
V¾ÈINGU ËSKAR EFTIR TILBOÈI Å R¹ÈGJÎF
&RAMKV¾MDANEFND UM EINKAV¾ÈINGU HEFUR VERIÈ
FALIÈ AÈ HEFJA UNDIRBÒNING AÈ SÎLU ¹   HLUT
RÅKISINS Å (ITAVEITU 3UÈURNESJA HF
&RAMKV¾MDANEFNDIN LEITAR EFTIR R¹ÈGJÎF Å TENGSLUM VIÈ
SÎLUNA OG FELST HÒN Å EFTIRFARANDI
 !È VERÈMETA EIGNARHLUT RÅKISINS Å FYRIRT¾KINU
 !È ANNAST UNDIRBÒNING SÎLU MA GERÈ ÒTBOÈSLÕSINGAR
SEM INNIHELDUR ALLAR Ö¾R UPPLÕSINGAR SEM NAUÈSYNLEGAR
GETA TALIST FYRIR V¾NTANLEGAN TILBOÈSGJAFA TIL AÈ GETA GERT
TILBOÈ Å EIGNARHLUT RÅKISINS
 2¹ÈGEFANDI HLUTVERKI GAGNVART Å TENGSLUM VIÈ
UNDIRBÒNING OG FR¹GANG SÎLUNNAR
 !È META AÈRA Ö¾TTI SEM UPP GETA KOMIÈ Å TENGSLUM VIÈ
SÎLUNA

8SSOêVLQJDUtVtPDRJiZZZVDPKMDOSLV

"- 6ALL¹ EHF
ËSKAR EFTIR LAGHENTUM STARFSMÎNNUM ¹
HELLUVÁL FYRIRT¾KISINS Å 'ARÈAB¾
-IKIL VINNA FRAMUNDAN 5NNIÈ ER EFTIR BËNUSKERÙ
5PPLÕSINGAR GEFUR +JARTAN Å SÅMA   EÈA
(ËLMSTEINN Å SÅMA  

&RAMKV¾MDANEFNDIN ËSKAR EFTIR FÎSTU VERÈTILBOÈI Å OFAN
GREIND VERKEFNI %KKI ER GERT R¹È FYRIR AÈ LÎGFR¾ÈILEG ÖJËNUSTA
EÈA GERÈ SAMNINGSSKJALA SÁ HLUTI AF TILBOÈI

"ÅLDSHÎFÈA 

4ÅMARAMMI

+VÎLD OG HELGARVINNA
3UBWAY 3M¹RALIND VANTAR FËLK
Å KVÎLD OG HELGARVINNU ,EITUM
AÈ J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND (¾GT
ER AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS OG
¹ STAÈNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
+RISTJANA Å SÅMA  

4ILKYNNINGAR
!! FUNDUR KARLAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDUM
KL  3ELJAVEGI  2EYKJAVÅK 3ÅMI
  WWWAAIS

-AT ¹ TILBOÈUM SKILYRÈI OÚ

µMISLEGT
5PPSKRIFTIR

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

%INKAM¹L

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM

4ILBOÈ FR¹ ¹HUGASÎMUM AÈILUM SKULU BERAST FYRIR KL 
 JANÒAR  RITUÈ ¹

,AGERSTARFSMAÈUR ËSKAST

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ SËLBAÈSSTOFU Å MIÈ
B¾NUM Å FULLT STARF OG AUKAVINNU 5PPL
Å S   'UNNAR

¥ TILBOÈINU SKAL KOMA FRAM HVERNIG LEYSA EIGI VERKEFNIÈ INNAN
ÖESS TÅMARAMMA SEM VERKEFNISLÕSINGIN KVEÈUR ¹ UM

(EIMILT ER AÈ TAKA HVAÈA TILBOÈI SEM ER EÈA HAFNA ÎLLUM
%KKI VERÈUR FALLIST ¹ AÈ S¹ AÈLI SEM SAMIÈ VERÈUR VIÈ SINNI
JAFNFRAMT VERKEFNUM SEM VAKIÈ GETA UPP SPURNINGAR UM
HAGSMUNA¹REKSTRA TAM MILLIGÎNGU UM HUGSANLEG KAUP ¹
HLUT RÅKISINS Å (ITAVEITU 3UÈURNESJA HF

%RT ÖÒ FËTAÈGERÈARFR¾ÈINGUR MEÈ
REYNSLU 'ETUR ÖÒ HUGSAÈ ÖÁR AÈ VINNA
  DAGA Å VIKU (AFÈU Ö¹ SAMBAND Å
SÅMA  

6ANUR VÁLAMAÈUR ËSKAST MEÈ MEIRAPRËF
5PPL Å S     

6IÈ MAT ¹ TILBOÈUM Å R¹ÈGJÎF VERÈUR EINKUM LITIÈ TIL
EFTIRFARANDI ATRIÈA
o 2EYNSLU OG ÖEKKINGAR FYRIRT¾KISINS EÈA SAMSTARFSAÈILA ¹
SVIÈI INNLENDRA OG ERLENDRA FJ¹RM¹LA OG ORKUMARKAÈA
o 2EYNSLU OG MENNTUNAR EINSTAKRA R¹ÈGJAFA
o 4ILBOÈSFJ¹RH¾ÈAR

¥ SAMNINGI VERÈUR N¹NAR GERÈ GREIN FYRIR EINSTÎKUM ATRIÈUM
VARÈANDI FYRIRKOMULAG VINNU GREIÈSLU ÖËKNUNAR OÚ

#AFÁ 2OMA +RINGLUNNI ËSKAR EFTIR FËLKI
Å FULLT STARF OG HLUTASTARF 'ËÈ LAUN OG
SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI Å BOÈI 5PPL
GEFUR (ALLA Å S  

-¹LNING +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR HÎRKUDUG
LEGUM LAGERSTARFSMANNI !LDUR CA 
 ¹RA 5PPL GEFUR «LAFUR (ELGASON
LAGERSTJËRI 5MS¾KJENDUR M¾TI ¹ STAÈ
INN EFTIR KL  NK M¹NUDAG -¹LNING
$ALVEGI  +ËPAVOGI

'ERT ER R¹È FYRIR AÈ SALA ¹ HLUT RÅKISINS Å (ITAVEITU 3UÈURNESJA
HF FARI FRAM Å APRÅL  2¹ÈGJAÙ SKAL VERA NEFNDINNI TIL R¹È
GJAFAR OG SITJA FUNDI NEFNDARINNAR EFTIR ËSKUM HENNAR 'ERT ER
R¹È FYRIR FUNDUM MEÈ NEFNDINNI EÈA STARFSMÎNNUM HENNAR
EINU SINNI TIL TVISVAR Å VIKU Å EINN TIL TVO TÅMA Å SENN

2EGLUSAMUR KARLMAÈUR ¹ .ORÈURLANDI
ËSKAR EFTIR VINKONU ¹ ALDRINUM  
5MSËKNIR BERIST TIL &RÁTTABLAÈSINS MERKT
b "ANGSIm

&RAMKV¾MDANEFND UM EINKAV¾ÈINGU
CO &J¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ
3TEF¹N *ËN &RIÈRIKSSON
!RNARHVOLI  2EYKJAVÅK

%LDHÒSINNRÁTTING F¾ST F LÅTIÈ GEGN ÖVÅ AÈ
VERA TEKIN NIÈUR )NNRÁTTINGIN ER VINKIL
LAGA ¹SAMT EYJU "AKAROFN ÎRBYLGJUOFN
HELLUBORÈ OG H¹FUR FYLGJA 5PPL Å S 
  

&RAMKV¾MDANEFND UM EINKAV¾ÈINGU
 JANÒAR 

3MIÈIR
6EGNA GËÈRAR VERKEFNASTÎÈU ËSKAR "YGGINGARFÁLAG
'YLFA OG 'UNNARS EFTIR SMIÈUM Å M¾LINGAVINNU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 'UÈJËN Å SÅMA  
EÈA   OG 'UNNAR Å SÅMA  
(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG GËÈUR
AÈBÒNAÈUR 6IÈ LEITUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI

"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS EHF
"ORGARTÒN   2EYKJAVÅK
WWWBYGGIS

.-3+%)¨
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Stjórn efnahagsmála í molum – ójöfnuður eykst
5-2¨!.
%FNAHAGSM¹L

N

ú um áramótin er ástæða til
þess að líta yfir farinn veg og
athuga stöðu stjórnmálanna, þegar
skammt er til þingkosninga en
þær eiga að fara fram í maí næsta
vor. Það sem blasir við nú um áramótin er að vöruskiptahallinn er
meiri en nokkru sinni fyrr og
verðbólga mikil. Vöruskiptahallinn á fyrstu 11 mánuðum ársins
2006 nemur 123 milljörðum. Er
það mun meiri halli en síðasta ár
en þá var einnig methalli. En það
er einmitt hinn mikli viðskiptahalli sem á stærsta þáttinn í því að
erlend matsfyrirtæki á sviði fjármála
hafa
gagnrýnt
stjórn
íslenskra efnahagsmála undanfarið og gefið okkur lakari lánshæfiseinkunn en áður. Hefur þessi gagnrýni leitt til lækkunar íslensku
krónunnar. Miklar erlendar skuldir þjóðarbúsins í heild og þar á
meðal bankanna hafa einnig valdið gagnrýni erlendra matsstofnana. Ríkisstjórnin hefur gumað af
góðri stjórn efnahagsmála en
sannleikurinn er sá, að stjórn
efnahagsmála er í molum og stöðugleiki enginn. Krónan er á stöðugu flökti og aukinn þrýstingur á
að evra verði tekin upp.

og þétt frá 1995 og á
sama tíma hefur skattakerfið orðið óréttlátara.
Skattar hafa verið hækkaðir á fátækum og launafólki öllu eða á 90% skattgreiðenda en skattar
hafa verið lækkaðir á
hinum hæst launuðu.
Fátækt hefur aukist í
landinu undanfarin ár.
"*®2'6).

aldraðir og öryrkjar
fengju sömu hækkun
og verkafólk en þessi
tengsl voru rofin. Tugir
milljarða hafa verið
hafðir af öldruðum og
öryrkjum vegna þessarar breytingar. Alls
hafa 40 milljarðar verið
hafðir af öldruðum
vegna þessa síðustu 11
árin. Það er réttlát
krafa að ríkisstjórnin
skili öldruðum þessum
fjármunum.

.ÅÈST ¹ ÎLDRUÈUM OG '5¨-5.$33/.
ÎRYRKJUM
Á tímabilinu frá 1995
hafa aldraðir og öryrkjar ekki
2ANGL¹TT KVËTAKERFI
fengið sömu hækkun á lífeyri
sínum eins og láglaunafólk á
Það er eitt brýnasta málið í dag að
almennum vinnumarkaði hefur
leiðrétta myndarlega kjör aldrfengið á launum sínum. Fram að
aðra og öryrkja. En ekki síður er
þeim tíma var það lögbundið að
brýnt að leiðrétta hið rangláta

kvótakerfi. Kerfið hefur lagt
byggðir landsins víða út um land í
eyði. Í margri sjávarbyggð er sem
sviðin jörð þar eð kvótar hafa
verið fluttir á brott. Nokkrir stórir
aðilar braska með kvóta og græða
milljarða á braskinu. Þeir fengu
kvótana fría í upphafi. Það er
krafa almennings að þessu kerfi
verði breytt og braskið stöðvað.

6ALDNÅÈSLAN HELDUR ¹FRAM
Einkenni ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar er ójöfnuður og misskipting. En valdníðslan hefur einnig sett mark sitt á
þessa ríkisstjórn. Það er alltaf
verið að veita vinum og vandamönnum embætti. En einnig hefur
þessi ríkisstjórn stöðugt verið að
misbeita valdi sínu. Ríkisstjórnin

hefur gerst sek um valdníðslu
hvað eftir annað, nú síðast þegar
Björn Friðfinnsson ráðuneytisstjóri var hrakinn úr embætti,
sem hann var forsetaskipaður í og
hafði gegnt með sóma. Einu sakir
hans voru þær, að hann hafði aðrar
sjórnmálaskoðanir en viðskiptaráðherrar Framsóknar. Ráðherrar
Framsóknar þurftu ekki að hugsa
um það hvað það kostaði ríkissjóð
að hrekja Björn úr embætti. Þetta
er hrein valdníðsla.

3TJËRNARSKIPTI ERU NAUÈSYN
Nauðsynlegt er að koma ríkisstjórn misskiptingar og ójafnaðar
frá næsta vor. Að því ber að
stefna.
Höfundur er viðskiptafræðingur.

IDCK>CCHAJH@DA>#>HH@GÌC>C<6GHÏB>/*().%.%

3KATTAR H¾KKAÈIR ¹ LAUNAFËLKI
Á sama tíma og við blasir að stjórn
efnahagsmála hefur mistekist
hefur misskipting og ójöfnuður
stóraukist í þjóðfélaginu. Ójöfnuður er meiri hér á landi en í nokkru
hinna Norðurlandanna og stefnir
nú óðfluga í það að verða jafnmikill og í Bandaríkjunum, þar sem
ójöfnuður er einna mestur. Ójöfnuður hefur aukist hér á landi jafnt

"2¡& 4), ",!¨3).3
!LGJÎR VITLEYSA
'UNNAR (ALLDËRSSON ÅBÒI Å MIÈB¾
2EYKJAVÅKUR SKRIFAR UM LOKUN LÎG
REGLUSTÎÈVAR MIÈBORGARINNAR
¡G SKIL EKKERT Å ÖEIRRI VITLEYSU AÈ
LOKA MIÈBORGARLÎGREGLUSTÎÈINNI VIÈ
4RYGGVABRAUT
¶AÈ ER MIKILV¾GT FYRIR ALLA AÈ HAFA
AÈGANG AÈ LÎGREGLUSTÎÈ Å MIÈBORG
INNI &ERÈAMENN OG FËLK SEM ER AÈ
SKEMMTA SÁR UM HELGAR ÖARF AÈ
HAFA STAÈ SEM H¾GT ER AÈ LEITA TIL
EF EITTHVAÈ KEMUR UPP ¹ ¶¹ ER F¾L
INGARM¹TTUR SLÅKRAR LÎGREGLUSTÎÈVAR
MIKILL FYRIR GL¾PAMENN OG EKKI LÅTIL
ÖÎRF ¹ Å KJÎLFAR FRÁTTA AF NAUÈGUNUM
OG OFBELDISVERKUM Å MIÈB¾NUM
UM HELGAR
¡G SÁ ENGIN RÎK EÈA ¹ST¾ÈU TIL ÖESS
AÈ LOKA LÎGREGLUSTÎÈINNI (ÒSIÈ ER Å
EIGU RÅKISINS SVO VARLA KOSTAR MIKIÈ
AÈ REKA ÖAÈ ¡G ER LÅKA ALVEG KL¹R ¹
ÖVÅ AÈ FLESTIR BORGARBÒAR VILJA L¹TA
OPNA LÎGREGLUSTÎÈINA ¹ NÕ

6ALDAPOT
-ARGRÁT SGEIRSDËTTIR SKRIFAR UM
STJËRNM¹L
+ARLAR TVEIR REYNA NÒ AÈ YFIRTAKA
STJËRNM¹LAFLOKK SEM KVENMAÈUR
STOFNAÈI OG ÕTA HENNI TIL HLIÈAR VORU
EKKI STOFNENDUR  ¡G ER KVENMAÈUR
OG LÅKAR ILLA SVONA KARLREMBUFRAM
KOMA !È -AGNÒS OG 'UÈJËN SKULI
DIRFAST AÈ VALTA YFIR KVENSTOFNANDA
FLOKKSINS LOFAR EKKI GËÈU FYRIR Ö¹
EKKI BEINT G¹FULEG FRAMKOMA 3TRIKIÈ
Ö¹ ÒT ÒR FLOKKNUM Å ÎLLUM KOSNING
UM VIÈ ERUM BETUR SETT ¹N ÖEIRRA

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ
SENDA OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ
Å BELG UM M¹LEFNI LÅÈANDI STUND
AR 'REINAR OG BRÁF SKULU VERA
STUTT OG GAGNORÈ %INGÎNGU ER
TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM SENT ER
FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIRIS
¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEININGAR 2IT
STJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST
Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA Å
B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈ
RÁTTINGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI
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Aukin þjónusta
við fötluð börn

laga um lengda viðveru fatlaðra grunnskólabarna og nú
hefur verið staðfest. Samkomulagið er nákvæmlega í
þeim anda sem ég sem fortrúlegt hvað sumir
maður menntaráðs lagði til
hlutir ganga seint, en
við
félagsmálaráðuneytið
stundum ganga þeir þó.
árið 2003, með skiptingu
Eitt af erfiðustu málum
kostnaðar til helminga á
sem ég kynntist sem formeðan lög um fatlaða eru til
maður menntaráðs var 34%&. *«.
endurskoðunar. Þetta tók
ósk foreldra fatlaðra (!&34%).
vissulega langan tíma, alltof
barna um að börn þeirra
langan, en er nú í höfn.
fengju lengda viðveru allt til loka
Samfylkingin hvetur til þess að
grunnskóla.
Reykjavíkurborg nýti samkomulagMálið sýndist einfalt: Lög í landinu kveða skýrt á um skyldur ríkisÉg fagna því samkomulagi sem
valdsins varðandi málefni fatlaðra
og þessi þjónusta er sannarlega
tekist hefur milli ríkis og sveithluti af þeim málaflokki. Eigi að
arfélaga um lengda viðveru
síður voru stálin stinn í málinu
vegna þess að ríkið neitaði að veita
fatlaðra grunnskólabarna og
þjónustuna, hvað þá greiða fyrir
nú hefur verið staðfest.
hana, og sveitarfélögin voru ekki
ið og tryggi öllum fötluðum grunntilbúin að axla ábyrgð á þeirri vanskólabörnum lengda viðveru. Sá
rækslu.
fyrirvari er hafður um samkomuEftir sátu börnin. Reykjavíkurlagið að ekki er getið um hver skuli
listinn tók reyndar upp þjónustu af
bera kostnað, reynist hann meiri en
þessu tagi í Öskjuhlíðarskóla og
þau framlög sem samningurinn
barðist fyrir því að fá ríkið að því
gerir ráð fyrir. Við leggjum áherslu
borði. Í þeirri togstreitu voru forá að þessi óskilgreindi afgangur
eldrar að vonum áhyggjufullir og
sem hugsanlega skapast bitni ekki á
lentu ítrekað í klemmu. Á endanum
þjónustu þegar fram í sækir og til
tókst að fá helmingsaðild ríkis, sem
verði nýtt rifrildi sem engum yrði
síðan var ekki staðið við nema að
til sóma.
hluta. Reykjavíkurborg tryggði eigi
að síður þjónustuna og stóð við sitt.
Ég fagna því samkomulagi sem
Höfundur er borgarfulltrúi
tekist hefur milli ríkis og sveitarféSamfylkingarinnar.

5-2¨!.
¶JËNUSTA VIÈ FATLAÈA
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Íslenska krónan
5-2¨!.
!NDRÁS -AGÒSSON SKRIFAR UM
EFNAHAGSM¹L

N

ýlega hefur verið bent á að
hróplega lítil og lágvær
umræðan er um það hvernig hægt
sé að bæta úr slökum lánskjörum
á Íslandi. Þess vegna á Illugi
Gunnarsson þakkir skilið fyrir
grein sína „Evra og hagstjórn“
sem birtist í Fréttablaðinu á
sunnudaginn. Mig langar þó að
benda á tvö atriði sem hugsanlega
hefðu betur mátt fara í grein
hans.
Illugi skrifar: „Sá hagstjórnarvandi sem glímt hefur hefur verið
við undanfarin misseri ... hefur
Seðlabankinn borið hitann og
þungann af“. og vísar til þess að
Seðlabankinn hefur hækkað stýrivexti. Nú er hins vegar þannig
málum háttað að þeir sem standa
fyrir ákvarðanatökum í Seðlabankanum eru á góðum launum og
eru yfirleitt komnir yfir miðjann
aldur. Þeir eru því flestir skuldlausir og koma háir vextir ekki
niður á þeim. Nákvæmara hefði
því verið hjá Illuga að orða þetta
þannig; „Sá hagstjórnarvandi sem
glímt hefur hefur verið við undanfarin misseri hefur Seðlabankinn
ákveðið að lántakendur, þ.e. fátækari hluti þjóðarinnar, skuli bera
hitann og þungann af“.
Í öðru lagi heldur Illugi því
fram í niðurlagi greinar sinnar að
þeir sem vilja taka upp evru, t.d.
til þess að lækka greiðslubyrði
íbúaðlána, „skauti framhjá því“ að
ýmsir ókostir geta fylgt því að
missa þann hagstjórnarmátt sem
íslenska krónan veitir. Í þessu
sambandi langar mig að benda á
grein sem birtist í Morgunblaðinu
þann 25. ágúst sl. þar sem þessi
mál eru ýtarlega rædd. Vissulega
getur verið slæmt að missa þann

hagstjórnarmátt sem íslenska
krónan hugsanlega hefur, en
spurningin snýst ekki um það
heldur; Er hagstjórnarmáttur
íslensku krónunnar að skila
almenningi meiru heldur en ókostirnir við að hafa íslensku krónuna?
Til þess að geta svarað því þurfum við að vita hvað það kostar
íslensku þjóðina að hafa íslenska
krónuna. Nú bregður svo við að
þær upplýsingar eru hvergi til og
eru hvergi í vinnslu. Þess vegna
verða leikmenn að áætla svarið
við þessari brennandi spurningu.
Láta mun nærri að íbúðarskuldir
landsmanna í dag séu 1000 milljarðir. Vextir í dag eru uþb 15,5%
hér en uþb. 4,1% í Noregi, munurinn er 11,4%. 11,4% af 1000 milljörðum er 114 milljarðir á ári. Lán
til atvinnuveganna eru margfalt
meiri en íbúðalánin, íslenskir
neytendur þurfa að bera hluta
þess kostnaðar í hærra þjónustuog vöruverði, og því er hægt að
uþb tvöfallda töluna 113 milljarði.
En mismunurinn 11,4% miðast
aðeins við eitt ár, þegar fram líða
stundir bætast vaxtarvextir við,
sem margfalda kostnaðinn. Þar
við bætist hærra vöruverð vegna
þess að auðveldara er að koma á
fákeppni, ýmiss kostnaður við
myntbreytingar, aukaumstang og
stjórnsýslu. Útkoman er svo há
tala að það er ekki hægt að taka
hana sér í munn. Fáar hagstærðir
á Íslandi komast nálægt þessari
tölu, nema ef vera skyldi tekjuafgangur bankanna, en að þessum
tveimur upphæðum svipar saman
er tilviljun.
Nú er spurningin til Illuga og
Seðlabankans: Skilar hagstjórnarmáttur íslensku krónunnar einnig
þessari upphæð? Pennar sem ekki
hafa skautað fram hjá þessarri
spurningu hafa komist að þeirri
niðurstöðu að svarið sé nei.
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Skortur á mannréttindum
5-2¨!.
-ANNRÁTTINDI
Í Fréttablaðinu 6. janúar sl. er
grein eftir Magnús Stefánsson,
félagsmálaráðherra, sem fjallar
um grein sem ég skrifaði í sama
blað og birtist þremur dögum
áður, þar sem ég víti núverandi
stjórnarflokka fyrir sinnuleysi í
réttindamálum launafólks. Í
grein sinni reynir ráðherrann að
afsaka sig og sína í Framsóknarflokknum fyrir sinnuleysið og
spyr hvað margir samherjar
mínir í stjórnmálum hafi setið á
stóli félagsmálaráðherra frá því
að ILO nr. 158 var samþykkt á
Alþjóðavinnumálaþinginu í Genf
1982. Til upprifjunar nefnir hann
Svavar Gestsson, Jóhönnu Sigurðardóttur, Rannveigu Guðmundsdóttur og Guðmund Árna
Stefánsson. Ég get upplýst ráðherrann um það að ekkert af
þessu fólki eru samherjar mínir
og það eru hans eigin hugarórar
að tengja mig við það. Ég starfa í
verkalýðshreyfingunni og þar
hef ég barist fyrir auknum réttindum verkafólks.

%INKUNNAGJÎF
Ráðherrann vill vita hvaða einkunn ég gef fyrrnefndu fólki í
réttindamálum launafólks. Því
er fljótsvarað að þær eru ekki
háar, þó eru þær nokkuð frá því
að vera falleinkannir eins og
þær sem þrír fyrrverandi félagsmálaráðherrar
Framsóknarflokksins fá, þeir Páll Pétursson,
Árni Magnússon og Jón Kristjánsson. Það á ekki að koma
Magnúsi ráðherra á óvart þó ég
minnist á Framsóknarflokkinn
þegar rætt er um réttindaleysi
launafólks, því hann hefur síðan
1982 átt aðild að öllum ríkisstjórnum, nema Viðeyjarstjórn-

inni. Mér reiknast til
að Framsókn hafi setið
í ríkisstjórn í 21 ár á
síðast liðnum 25 árum
og fengið á þeim tíma
flest tækifæri allra
íslenskra stjórnmálaflokka til að koma ILO158 á framfæri á
Alþingi en gerði það
ekki.

og betri réttindi í
uppsagnarmálum en
verkafólk. Magnús,
ef þú gerir ekki neitt
til að bæta ástandið
fer ég að halda að þú
sért hlynntur þessu
misrétti og gef þér
falleinkunn.

+OSNINGAR Å VOR
Hátt á annan áratug
-AGNÒS ÖÒ ¹TT LEIK
hafa fundir og þing
ASÍ samþykkt ályktEf þú Magnús vilt eiga 3)'52¨52 4
3)'52¨!23/.
anir, þar sem skorað
möguleika á að fá hærri
er á Alþingi að fulleinkunn en kollegar
gilda ILO nr. 158. Þessar ályktþínir á ráðherrastóli þá verður
anir lýsa stefnu Alþýðusamþú að hafa hraðann á, því tími
bandsins
í
réttindamálum
þinn rennur út í vor. Þú getur
launafólks. Mér finnst ótrúlegt
viðhaldið lélegri ímynd Framef engin þeirra hefur borist til
sóknar í réttindamálum launaþín. Þú segir í grein þinni að þú
fólks. Þú getur líka söðlað um og
minnist þess ekki að réttindi
bætt þá ímynd með því að leggja
samkvæmt ILO-158 hafi verið
til að Alþingi fullgildi ILO-158.
forgangskrafa, hvorki AlþýðuMeð því leggðir þú þitt af mörksambandsins né Verkalýðsféum til að auka réttindi tuga þúslagsins Hlífar við gerð kjaraunda launafólks. Þú hlýtur að
samninga. Því er til að svara að í
kröfum Hlífar við gerð kjaraÞað á ekki að koma Magnúsi
samninga við ÍSAL hefur verið
ráðherra á óvart þó ég minnist krafa um réttindi samkvæmt
ILO-158. Hins vegar er það rétt
á Framsóknarflokkinn þegar
að slík krafa hefur ekki verið
rætt er um réttindaleysi launa- forgangskrafa við gerð samninga hjá ASÍ. Um ástæðu þess
fólks
skaltu
spyrja
forystumenn
Alþýðusambandsins en ekki mig.
vera á móti því að fólki sé sagt
Við í Verkalýðsfélaginu Hlíf
upp t.d. vegna kynferðis, hörmunum áfram, eins og hingað til,
undslitar,
trúarbragða
eða
berjast fyrir mannréttindum. Sú
stjórnmálaskoðana. Í uppsagnbarátta hefur nú þegar skilað
arbréfi er ástæða brottreksturs
þeim árangri að Framsóknar- og
sjaldan gefin upp. Þar stendur
Sjálfstæðisflokkur óttast fylgibara: “Þér er hér með sagt upp
stap ef þeir gera ekki eitthvað í
starfi frá næstu mánaðarmótum
málinu. Kannski reynir Frammeð samningsbundnum fyrirsókn að fresta andláti sínu með
vara.” Ekkert annað, aðeins skilþví að skora á Alþingi að lögyrðislaus brottrekstur og stundgilda ILO-158.
um tilboð um áfallahjálp. Finnst
þér þetta eðlilegt og finnst þér
eðlilegt að stór hópur opinberra
Höfundur er fyrrverandi formaðstarfsmanna búi við allt önnur
ur verkalýðsfélagsins Hlífar

Er Alþingi óþarfi?
5-2¨!.
¶RÅSKIPTING VALDS

A

ð undanförnu hefur stjórnarandstaðan bókstaflega verið
að springa úr spenningi yfir kosningunum í vor og hugsanlegri
félagshyggjustjórn
stjórnandstöðuflokkanna að þeim loknum.
Þannig bar æsingurinn yfir „væntanlegum“ stjórnarskiptum formenn Vinstrihreyfingarinnar og
Samfylkingarinnar
ofurliði
í
Kryddsíldinni á gamlársdag. Í
upphafi stefndi í frekar tíðindalitla Kryddsíld, en skyndilega upphófst orðaskak milli Ingibjargar
Sólrúnar og Steingríms J. um hver
ætti að verða forsætisráðherra í
væntanlegri félagshyggjustjórn.
Eftir þáttinn sat ég eilítið hugsi.
Var það virkilega svo að fyrsta mál
stjórnarandstöðunnar
var
að
ákveða hver yrði forsætisráðherra? Ekki hver stefnan yrði í
Evrópu-, umhverfis-, efnahags- eða
innflytjendamálum?
Nei, ráðherrastólarnir voru mikilvægastir.
Þessi umræða sýnir í hnotskurn
þann vanda sem íslensk stjórnskipun er komin í.

¶RÅSKIPTING VALDSINS
Einn af grundvöllum vestræns lýðræðis er þrískipting valdsins í
framkvæmda-, dóms- og löggjafarvald. Á Íslandi hefur dómsvaldið áþreifanlega sýnt sjálfstæði sitt
með dómum sem hafa ekki fallið
sérstaklega í kramið hjá hinum
kjörnu fulltrúum. En er hægt að
greina á milli löggjafar- og framkvæmdavaldsins hér á landi?
Síðastliðinn vetur tók ég um
tíma sæti á Alþingi sem varaþing-

Í flestum lýðræðismaður og starfaði mikið
ríkjum er lögð mikil
í nefndum þingsins.
áhersla á þrískiptingu
Það sem kom mér mest
valdsins. Þannig eru
á óvart var hversu lítið
ráðherrar í Bandaríkjlöggjafarstarf fór í
unum ekki þingmenn
raun fram í nefndunog í Svíþjóð er það svo
um.
Lagafrumvörp
að ef þingmenn eru
voru lögð fram af ráðuútnefndir
ráðherrar
neytunum og fylgdu
þurfa þeir að víkja sæti
starfsmenn viðkomandi
á þingi á meðan þeir
ráðuneyta þeim úr hlaði
gegna ráðherradómi.
og virtust oft hafa lítEnda er það svo að í
inn áhuga á að heyra
%9',« (!2¨!2$«44)2
þessum ríkjum er staða
skoðanir hinna kjörnu
þingforseta raunverufulltrúa.
leg valdastaða, ólíkt því sem gerist
¶EIR SEM ENGINN KAUS
hér á landi.
Jarðtenging starfsmanna ráðu!ÈSKILJUM LÎGGJAFAR OG FRAM
neytanna við hinn almenna borgKV¾MDAVALDIÈ
ara virtist einnig stundum vera
lítil. Má nefna sem dæmi að í einu
Meðal íslenskra stjórnmálamanna
tilfelli tók ég eftir ákvæði í lagavirðist lítill áhugi á að ræða nauðfrumvarpi þess efnis að öll fyrirsyn raunverulegs aðskilnaðar lögtæki í landinu ættu að birta ákveðgjafar- og framkvæmdavalds.
inn texta á vefsíðu sinni. Öll
Stjórnarandstaðan er föst í umræðfyrirtæki? spurði ég og benti síðan
unni um ráðherrastólana og því
miður má það sama segja um ríkisstjórnarflokkana. Einna helst
hefur Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðÞað er nauðsynlegt lýðræðinu
isráðherra og þingmaður Framá Íslandi að tekin verði skref
sóknarflokksins, reynt að vekja
upp umræðu um þessi mál við litlsem tryggi skýra aðgreiningu
ar undirtektir.
löggjafar- og framkvæmdaÞað er nauðsynlegt lýðræðinu á
Íslandi að tekin verði skref sem
valds.
tryggi skýra aðgreiningu löggjafá að Óli pípari og Nonni bóndi sæju
ar- og framkvæmdavalds. Setning
sér engan hag í að halda úti vefsíðlaga á að vera í höndum kjörinna
um í sínum rekstri, en ef frumfulltrúa, en ekki nafnlausra embvarpið færi óbreytt í gegn væri
ættismanna á kontórum uppi í
þeim skylt að leggja út í þann
ráðuneyti. Ráðherrar eiga að framkostnað.
Þannig virðist vald
kvæma vilja Alþingis. Ekki öfugt.
Alþingis að miklu leyti hafa færst
yfir til ráðherranna og í framhaldi
Höfundur gefur kost á sér í 2.
af því til starfsmanna ráðuneytsætið á lista Framsóknarmanna í
anna, sem enginn kaus.
Suðurkjördæmi

AUGLÝSINGASÍMI
.ETFANG  ALLIANCE AFIS
VEFFANG  WWWAFIS

550 5000

Tilboðin gilda til og með 31. janúar 2007 eða á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur.

LITALASER

TILBOÐ

29.990-

NET R
TENGDU

SPRENGJUTILBOÐ!

PRENTARI C3300n litalaser
• Síðufjöld pr. mín.: 16 í svart/hvítu, 12 síður í lit
• Pappírsstærð: A4
• Fyrsta síða: 12 sek. í svart/hvítu, 15 sek. í lit
• Minni: 32 Mb
• Örgjörvi: 200 MHz
• Pappírsþykkt: 64-120 gr. / 75-203 gr.(Multi purpose)
• Pappírsmagn: 250 bls. í skúffu
• Prentþol: 35.000 bls. á mánuði
• Upplausn: 1200 x 600 dpi
• Tengi: USB 2.0 og 10/100 TX Ethernet
• Hugbúnaður:
Windows 98/ME/NT 4.0/2000/
XP Home/XP Pro/XP Pro x64/Server 2003/
Server 2003 (x64)/Mac OS 9 eða nýrra,
Mac OS X PowerPC 10.2 eða nýrra,
Mac OS X Intel 10.4.4 eða nýrra
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Breska Zúlú-stríðið hefst
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„Íslendingar vita ekki
hvað þeir eru heppnir að
búa á Íslandi.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

"RESKA :ÒLÒ STRÅÈIÈ HËFST
¹ ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
ÖEGAR BRESKT HERLIÈ RÁÈST INN
Å :ÒLÒLAND FR¹ SUÈUR AFRÅSKA
RÅKINU .ATAL "RETAR TËKU VIÈ
STJËRNARTAUMUNUM Å .ATAL ÒR
HÎNDUM "ÒA ¹RIÈ  EN
:ÒLÒLAND HEYRÈI UNDIR ÖAÈ
"ÒAR VORU NIÈJAR HOLLENSKRA
LANDNEMA SEM SETTUST AÈ Å
3UÈUR !FRÅKU ¹  ÎLD EN UM
SVIPAÈ LEYTI SETTUST :ÒLÒMENN
AÈ ¹ SV¾ÈINU
RIÈ  SKARST Å ODDA MILLI
"ÒA OG :ÒLÒMANNA SEM LUTU
Ö¹ $INGANE KONUNGI "ÒARN
IR STEYPTU HONUM AF STËLI
OG STOFNUÈU RÅKIÈ .ATAL OG
GERÈU -PANDE SON $INGANE AÈ LEPP SÅNUM Å
KONUNGSSTËL ¶REMUR ¹RUM SÅÈAR TËKU "RETAR VIÈ

 'ISSUR ¶ORVALDSSON JARL

STJËRN .ATAL OG :ÒLÒLANDS
¶EGAR -PANDE KONUNGUR LÁST
¹RIÈ  SETTIST #ETSHWAY
SONUR HANS ¹ VALDASTËL EN S¹
VAR STAÈR¹ÈINN Å AÈ SPYRNA ¹
MËTI YFIRR¹ÈUM %VRËPUMANNA
¥ DESEMBER ¹RIÈ  NEITAÈI
HANN AÈ LEYSA UPP HERINN OG
EFTIR ¹RAMËT RÁÈUST "RETAR INN Å
LANDIÈ Å ÖEIM TILGANGI AÈ SETJA
#ETSHWAY AF "RETAR M¾TTU
MIKLUM MËTBYR OG ËF¹IR
HERMENN FÁLLU Å VALINN ¥ MARS
SNERIST G¾FAN "RETUM Å HAG Å
ORRUSTUNNI VIÈ +HAMBULA OG Å
JÒLÅ  GAFST #ETSHWAY UPP
RIÈ  INNLIMUÈU "RETAR
:ÒLÒLAND OG TÅU ¹RUM SÅÈAR
SAMEINAÈIST ÖAÈ .ATAL SEM GEKK Å SAMBANDS
LÕÈVELDI 3UÈUR !FRÅKU ¹RIÈ 












DEYR UM  ¹RA GAMALL
(ANN VAR EINN VOLDUG
ASTI HÎFÈINGI  ALDAR ¹
¥SLANDI
%INAR "ENEDIKTSSON SK¹LD
DEYR  ¹RA GAMALL
.ÅU L¾KNAR AF GYÈINGA¾TT
UM HANDTEKNIR Å -OSKVU
SAKAÈIR UM SAMS¾RI
"ÅAFRASTRÅÈINU LÕKUR MEÈ
UPPGJÎF "ÅAFRA FYRIR .ÅGER
ÅU
)DI !MIN FYRRVERANDI
EINR¾ÈISHERRA ²GANDA
REKINN FR¹ 3AÅR
3AMNINGURINN UM AÈILD
¥SLANDS AÈ %VRËPSKA EFNA
HAGSSV¾ÈINU SAMÖYKKTUR
¹ !LÖINGI
2ÁTTARHÎLD HEFJAST YFIR
RUÈNINGSHETJUNNI /*
3IMPSON

AFMÆLI
(REINN ,OFTSSON
STJËRNARFORMAÈUR
ER  ¹RS
"JÎRN 4HORS LEIK
ARI ER  ¹RA

FÆDDUST ÞENNAN DAG
+IRSTIE !LLEY

(OWARD 3TERN


(EATHER -ILLS

-ELANIE
b3PORTY 3PICEm
#HRISHOLM


60 ára afmæli
Skúli Viðar Lórenzson
miðill, verður sextugur 15. jan.
Á þessum merku tímamótum bjóðum
við ætting jum og vinum að gleðjast
með honum laugardaginn 13. jan. í
Hamri, félagsheimili Þórs, frá kl.
17.00. Fjölskyldan.

Við viljum þakka öllum þeim sem með
bænum, blómum, gjöfum, fallegum orðum,
faðmlögum, kertalogum, samúðarkveðjum, ýmiss konar hjálp eða á annan hátt
hafa sýnt minningu Ágústs sonar okkar
virðingu.
Þakkir frá okkar dýpstu hjartarótum. Þið eruð okkar
hetjur. Guð blessi ykkur.
Auróra G. Friðriksdóttir

Bjarni Sighvatsson.
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%NN Ö¹ UNG OG EFNILEG
„Maður er svona búinn að búa sig
undir þetta andlega,“ sagði alþingiskonan Ásta Möller létt í bragði, þegar
Fréttablaðið forvitnaðist um hvernig
tímamótin legðust í hana. Ásta var þó
ekki á því að hún stæði á einhverjum
sérstökum tímamótum á fimmtugsafmælinu. „Ég held að mesta áfallið hafi
verið þegar ég varð fjörutíu og eins
árs, mér fannst ég vera orðin svo
gömul þá,“ sagði Ásta, sem kvaðst
hins vegar ekkert hafa fundið fyrir
því þegar hún varð fertug. „Svo tekur
maður þessu bara með stóískri ró,“
sagði hún kát. Á alvarlegri nótum
sagðist Ásta þó ekki einblína sérstaklega á aldur.
„Maður er eins gamall og maður
telur sig vera. Þetta er stór tugur, en í
anda er ég miklu yngri,“ sagði hún.
„Ég er náttúrulega enn þá ung og efni-

leg kona og verð það vonandi áfram,
en samt með þá reynslu sem aldurinn
gefur til kynna. Ég held að það sé mikilvægt að maður nýti þá reynslu og
þekkingu sem maður hefur aflað sér,
en líti svo á að maður sé enn ungur og
efnilegur. Að fólk horfi fram á veginn
og skoði hvernig það geti bætt um
betur,“ sagði Ásta. „Mér finnst ég
ekkert vera á leiðinni niður, ég er
ennþá á leiðinni upp,“ bætti hún við.
Aðspurð hvort einhver afmælisdagur sé henni minnisstæðari en
annar, segir Ásta alla afmælisdaga
sína hafa verið frábæra. „Mér finnst
líka alveg ofboðslega stutt síðan ég
var 25 ára, þrítug og fertug. Manni
finnst þetta líða svo hratt,“ sagði hún.
Ásta man þó sérstaklega eftir tólf
ára afmælisdegi sínum og nefnir að
hann sé miklu heldur tímamótadagur

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

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

Steingrímur Jónsson

Ársæll Guðsteinsson

flugvirki,

sem lést 4. janúar sl. verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni í Reykjavík, þriðjudaginn 16. janúar
kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Minningasjóð Grundar.
Molly Jónsson
Jón Steingrímsson Guðrún Ólafsdóttir
Skorri Steingrímsson
og barnabörn.

rafvirki, Dalvegi 16c Kópavogi,

en fimmtugsafmælið. „Þá var svona
litið á mann eins og maður væri
aðeins farinn að fullorðnast. Ég man
að ég fór um kvöldið með pabba og
mömmu á Byssurnar í Navarone. Það
var í fyrsta skipti sem ég fór á mynd
sem var bönnuð innan tólf ára. Þá
var maður ekki lengur bara í krakkamyndunum,“ sagði hún.
Ásta segist hafa óskaplega gaman
af því að hópa fólki í kringum sig af
ýmsum tilefnum og ætlar því að
halda heljarinnar veislu í kvöld. „Ég
stóð frammi fyrir því núna að ákveða
hvað ég ætti að gera, láta mig hverfa
eða fagna þessu. Ég ákvað að fagna
bara, og slæ upp balli fyrir fjölskyldu, vini, kunningja og vinnufélaga í Félagsheimilinu á Seltjarnarnesi í kvöld,“ sagði hún að lokum.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sölvína Herdís Jónsdóttir
Lyngholti, Ólafsfirði,
síðar Dvalarheimilinu Ási, Hveragerði,

lést á líknardeild Landakotsspítala þriðjudaginn 9. janúar.

verður jarðsungin frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn
13. janúar kl. 13.30.

Pálína K. Pálsdóttir
Sigurður Ársælsson
Anna Dóra Guðmundsdóttir
Vilborg Ósk Ársælsdóttir
Finnbogi G. Kristinsson
Páll H. Ársælsson
Guðrún H. Ársælsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristján Reykdal
Guðfinna Ólöf Friðriksdóttir Gunnar Ágústsson
Margrét Friðriksdóttir
Einar Gestsson
Hildur Friðriksdóttir
Gylfi Ólafsson
Jón Sveinn Friðriksson
Jóna Gunnarsdóttir
Auður Regína Friðriksdóttir Sævar Anton Hafsteinsson
Eygló Friðriksdóttir, ömmubörn og langömmubörn.

KVmiVaVjhVg

kgjg

A
A{\B6MkZgÂ
B6M
B6
6M
Mk
kZ
kZ

42 tommur

@^iX]Zc6^Y*@HB&*%EH:L
(%%L]g¨g^ka
=gVÂVhi^aa^c\Vg&"&%
ÃZniVg^!]g¨gVg^d\]cdÂVg^
)#-aigVh`{abZÂ]VcY[Vc\^
=kZ^i^WgVji

E]^a^eh)'E;*)'&
)'¹A89WgZ^Âi_VaYh_ckVge
JeeaVjhc/&(++m,+-ejc`iVg
9^\^iVa8gnhiVa8aZVgd\Egd\gZhh^kZHXVc
=9GZVYn
H`ZgeV-%%/&d\hkVgib^/-bh
A_hh`nc_Vg^d\6Xi^kZ8dcigda
'm(%lC^XVbhiZgZ]a_Â`Zg[^
'HXVgi!'=9B>!8dbedcZci!
HK=H!8K7Hd\]ZngcVgiahiZc\^
IZmiVkVgebZÂ*%%hÂcVb^cc^

3.049

18.999

kr.

kr.

VER ç MçNUI

VER ç MçNUI

mia vi 12 mn.

mia vi 12 mn.

kr.

kr.

;j_^ihjH^ZbZchHXVaZdE

HDCN9H8L*%

7dgÂiakV
EY-%*`jWWVhZii
9jVa8dgZ'!++\=og\_gk^
*&'YYg'*((b^cc^
&+%<W,'%%hcY^h`jg
9K9bjai^WgZccVg^
L^cYdlhME]dbZhe'

HiV[g¨cbncYVka
+b^aa_cejc`iVjeeaVjhc
'!*¹A89h`_{g
8VgaOZ^hha^chV
(mDei^XVad\+m9^\^iVaoddb
=gZn[^bncYViV`V
('B7b^cc^^ccWn\\i

4.149

Cd`^V:*%

2.399

kr.

kr.

CZiijg[Vghb^cÅ_j:"acjcc^
7^Âib^VaaiVÂ'(%`ahi#
'+'!&))h`_{a^i^g
H`_{hi¨gÂ')%m('%YaVg
B^Xgd"H9gVj[VaaiVÂ'<7
IVaib^VaaiVÂ,`ahi#
BZÂbncYVka
Ãnc\Y&%)\g
,%B7b^cc^

2.499

kr.

VER ç MçNUI

VER ç MçNUI

VER ç Mç
MçNUII

mia vi 12 mn.

mia vi 12 mn.

28.788

kr.

mia vi 12 mn.

kr.

29.988

kr.

7Vj`cZX]iL6@-)+%

7Vj`cZX]iIG@@++'%

H^ZbZchH:'):'()

&)%%hcc^c\VÄkdiiVka
HiV[g¨ci`Zg[^hkVa
GV[Z^cYVhiÅgÂ
9ncVb^X>ciZaa^\ZcXZ
"h`nc_Vg]gZ^c^cY^kVic^
Ãkdii]¨[c^6!Dg`jcÅi^c\
6 d\K^cYj]¨[c^7

Ik{iiVWVg`VaVjhÄjgg`Vg^
IZ`jg*`\
']^iVhi^\
@VaYjgWa{hijg
@gjbejkgc
Dg`jcÅi^c\8
GV`Vh`nc_Vg^

JeeÄkdiiVka
:^c[aZckcYjÂ
;_\jg`Zg[^
Ãkdii]¨[c^6
Ãjgg`]¨[c^6
Dg`jcÅi^c\6

:acV:AC6('&%
HVjbVkabZÂ&-hedg\ZgÂ^g
j

Â
e
g
H_{a[k^g`jgc{aVÄg¨ÂVg^
HjeZgDkZgadX`d[a

5.999

5.399

4.999

VER ç MçNUI

VER ç MçNUI

VVER ç MçNUI

mia vi 12 mn.

mia vi 12 mn.

mia vi 12 mn.

64.788

59.988

kr.

71.988

kr.

K^ÂZgjbWZ^ci
{bi^>@:6

kr.

kr.

6aa^g;g^ZcYhÄ¨ii^gc^g
9K9"HZgjg&"&%

kr.

Å
`dgiiV
ibVW "
a

2.449

kr.

VER ç MçNUI
mia vi 12 mn.
kr.

kr.

1.999

kr.

VER ç MçNUI
NUI
NU
II
mia vi 12 mn.

DECJC6GIÏB>/B{cjYV\Vi^a[hijYV\V`a#&&"&.#
AVj\VgYV\V`a#&&"&-d\hjccjYV\V`a#&'"&-#

23.988kr.

B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%



 JANÒAR  &®345$!'52

NÝ

R
G
Á
TT

345¨ -),,) 342¥¨! &ORVITNI Å POKA

S
AS .I

%-),¥! ®2,9'3$«44)2 (%&52 -%)2) (5'!  &,%345 ®¨25 %. %).+!,¥&) !..!23 &«,+3

Þegar ég var lítil
langaði mig til
þess að vita allt
og vonaði að einn
daginn kæmi að
því. Núna er ég
hins vegar, mér
til mikilla vonbrigða,
ekki
komin lengra en það að ég veit það
eitt að ég veit ekki neitt, eins og
Sókrates sagði.
Löngunin til þess að vita sem
mest um heiminn sem við lifum í og
umhverfi okkar er eðlileg og heilbrigð og þar sem algert áhugaleysi
er ekki gott er forvitni ákjósanleg
svo framarlega sem hún beinist í
réttan farveg. Forvitni getur hins
vegar bæði verið jákvæð og... ja,

ekki eins jákvæð, því misjafnt er
hvaða þáttum umhverfisins við
höfum áhuga á.
Á meðan sumir hafa mestan
áhuga á einkalífi nágranna sinna og
fína og fræga fólksins, brýst forvitni annarra út sem hreinn þekkingarþorsti og löngun til þess að
fræðast um önnur menningarsamfélög, nýjar hugmyndir og óþekktar stærðir.
Ég á ömmu í litlum bæ úti á landi
sem veit allt í heiminum. Þá meina
ég bókstaflega allt í heiminum því
hún er endalaus uppspretta alls
konar fróðleiks. Það skiptir engu
máli hvort mig vantar upplýsingar
um gengi íslenskra unglingahljómsveita á erlendri grundu eða útskýringar á ástandinu í Miðausturlönd-

um því allt veit hún og getur miðlað
af þekkingu sinni til okkar barnabarnanna. Með því að hafa áhuga á
því að vita meira, lesa allt sem hún
kemst í og fylgjast með fjölmiðlum
hefur hún tileinkað sér yfirgripsmikla þekkingu á öllum sviðum
mannlífsins. Það eina sem hún veit
ekkert um er hvað er að gerast í
næstu húsum við hana, sem skiptir
líka engu máli.
Mig langar ennþá til þess að
verða svona einhvern daginn og
ætla því að halda áfram að vera
forvitin um lífið, framtíðina og
umhverfi mitt í stærra samhengi.
Mér er hins vegar alveg sama af
hverju eitthvert par úti í bæ ákvað
að slíta samvistum, enda kemur
mér það ekki við frekar en öðrum.
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Best í heimi í Iðnó

!

Kl. 17.00
Þórunn Hjartardóttir opnar sýningu
í Anima galleríi Ingólfsstræti 8. Á
sýningunni verða verk sem Þórunn
hefur unnið í vetur í Reykjavík og
Róm, en hún dvaldi vetrarpart í
Rómarbústaðnum. Sýningin, sem er
sjötta einkasýning Þórunnar, stendur til 27. janúar.

MENNING FRETTABLADIDIS

 %KKI MISSA AF

2AUÈI ÖR¹ÈURINN HEFUR AUGLÕST AÈ
TEKNAR VERÈI UPP SÕNINGAR Å )ÈNË
FR¹ OG MEÈ N¾STA LAUGARDEGI ¹
SPUNAVERKINU "EST Å HEIMI SEM -ARÅA
2EYNDAL SETTI UPP FYRIR JËL VIÈ GRÅÈAR
GËÈAR UNDIRTEKTIR 6AR UPPSELT ¹ ALLAR
SÕNINGAR FYRIR JËL OG ERU NÒ FYRIRHUG
AÈAR FIMM AUKASÕNINGAR TIL LOKA JAN
ÒAR "EST Å HEIMI BYGGIR SEM KUNNUGT
ER ¹ ÅMYND ¥SLANDS OG TALI MANNA OG
HVERNIG VIÈ TÎKUM ¹ MËTI NÕBÒUM
6ERKIÈ ER LEIKIÈ AF LISTAMÎNNUM AF
ERLENDU BERGI BROTNU OG GRANDSKOÈ
AR BULLIÈ KRINGUM EINFÎLDUSTU GERÈ
ÖJËÈREMBU Å SAMFÁLAGI OKKAR OG
PBB
VITUND

SÕNINGUNNI 5NCERTAIN 3TATES OF
!MERICA SEM NÒ STENDUR YFIR Å
,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR (AFNAR
HÒSI 6ONARSTJÎRNUR BANDARÅSKRAR
SAMTÅMALISTAR SÕNA LIST SÅNA
ÅSLENSKRI KLASSÅK Å "ORGARLEIKHÒS
INU ,EIKRITIÈ $AGUR VONAR ER
SÕNT ¹ 3TËRA SVIÈINU Å LEIKSTJËRN
(ILMIS 3N¾S 'UÈNASONAR
LJËSMYNDASÕNINGU 3ISSÒAR
Å 3KOTINU ,JËSMYNDASAFNI
2EYKJAVÅKUR Å 'RËFARHÒSI
&ORVITNILEG SÕNING UM MENJAR
TÅMANS

"%34 ¥ (%)-) (ËPURINN SEM AÈ SÕNING
UNNI STENDUR ER KOMINN Å GANG ¹ NÕ

Steinunn í Flórída
Steinunn Þórarinsdóttir á verk á listaverkamessunni í Palm Beach 3
Contemporary Art Fair í Flórída. Um níutíu gallerí sýna þar og er Samuel Osborne galleríið í Mayfair þar á meðal sen það höndlar alla jafna
með verk Steinunnar. Osborne höndlar með marga
fleiri merka listamenn að staðaldri en í hópnum sem
þeir selja eru meðal annarra Henry Moore, David
Hockney, Lucien Freud, Jim Dine, Miró, Picasso,
Warhol, Anna Maria Pacheco, Sean Henry, Frank
Stella og Sophie Ryder.
Eitt af verkum Steinunnar er staðsett við
aðalinngang sýningarinnar ásamt verki eftir
Lynn Chadwick. Lynn Chadwick, sem er
nýlátinn, var einn af þekktustu myndhöggvurum Breta á 20. öldinni og hefur
Osbourne talsvert af verkum hennar til
sölu. Alþjóðlega listamessan í Palm
Beach er nú haldin í tíunda sinn en hún
hófst í gær og lýkur 16. janúar. Hægt er
að sjá valin verk frá sýningunni á www.
osbornesamuel.com.
PBB
-9.$,)34 3TEINUNN ¶ËRARINSDËTTIR

MYNDHÎGGVARI

Mannamyndir á söfnum
Þrjár stórsýningar hafa verið uppi
í London á þessu hausti: Mannamyndasýningu Þjóðverjans Hans
Holbein (1497/98-1543) lauk í Tatesafninu síðasta sunnudag. Þar gat
að líta frægustu mannamyndir
þyska málarans: Thomas More,
Jane Seymour, eru þar á meðal en
Holbein gerði margar fleiri myndir af mektarmönnum á valdatíma
Hinriks áttunda í Bretlandi, enda
vann hann við hirðina sem málari
og stílisti.
Sýningar á mannamyndum
spænska málarans Velázquez
(1599-1660) verður uppi á National
Gallery til 21. janúar. Hann var
ættaður frá Sevilla en vann mest
við hirð Filipusar fjórða. Hann var
mikill meistari sjónblekkinga sem
síðar ollu bæði raunsæismálurum
og impressjónistum heilabrotum.
Myndirnar á National eru nær
helmingur varðveittra verka hans
og eru fenginar að láni frá Pradosafninu. Verður bið á því að þær
ferðist mikið eftir að þeim er skilað sökum kostnaðar. Þetta er því
einstakt tækifæri sem gefst til að
sjá þær.
Í lok þriðju viku lýkur einnig
mannamyndasýningu
Davids
Hockney á National Portrait Gallery. Þó að Hockney teljist óvírætt
til kynslóðar bresku popparanna

hefur hann frá fyrstu tíð verið
óhemju afkastamikill mannamyndamálari, bæði með olíu, pastel, penslum og lit. Að ógleymdum
ljósmyndum sem hann hefur notað
mikið í seinni tíð. Hög hönd hans
dregur fram aðstæður og persónur af mikilli list.
Samfara þessum þremur sýningum mannamynda eru söfnin
með útgáfur sem auðveldlega má
nálgast í vefbúðum þeim tengdum. Mannamyndir hafa á tímum
ljósmyndarinnar verið víkjandi
iðn, því sumir vilja ekki kenna þá
iðkun til lista. Hér hafa þó verið
óhemju afkastamiklir portrettmálarar, Örlygur Sigurðsson, Sigurður Sigurðsson og Baltasar.
Ýmis merki eru uppi að víða um
lönd sé mannamyndin aftur í uppsveiflu og hafa menn kennt um
aldri og velsæld millistéttar og
nýríkum efristéttum. Enn hafa
ekki komið fram hér á landi málarar sem einbeita sér að portretti
en X-kynslóðin, krúttin og upparnir, svo ekki sé talað um 68-kynslóðina, eru nægilega einstaklingssinnuð og sjálfupptekin til að taka
slíkri túlkun persónuleika fagnandi – finnist sá málari. Enn hefur
ekki verið hóað í einhverskonar
yfirlit mannamynda hér á landi af
stóru söfnunum.
PBB
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"YGGINGARLIST Å R¹ÈHÒSINU
Það er ekki á hverjum degi
sem almenningi gefst kostur á að sjá sæmilegt yfirlit
um íslenska byggingarlist
en nú gefst slíkt tækifæri:
Sýning um byggingarlist
á Íslandi á síðustu árum
verður uppi í Tjarnarsal
Ráðhússins í Reykjavík frá
föstudeginum 12. til 28. janúar. Á sýningunni er sýnd
byggingarlist á Íslandi frá
1992 til þessa dags.
Sýningin nefnist 50+12 og er samnorrænt verkefni, sem var framlag Arkitektaskólans í Árósum til
Menningarviku borgarinnar í september 2006. Arkitektafélag Íslands
og Listaháskóli Íslands stóðu að
sýningunni af Íslands hálfu en
nokkuð var í hana lagt: Styrktaraðilar eru Norræni Menningarsjóðurinn, Minningarsjóður Guðjóns
Samúelssonar, Menningarsjóður
Íslandsbanka og Sjóvá-Almennra
og Ráðhús Reykjavíkur.Sýningin
50+12 er sjálfstætt framhald af
sýningu um byggingarlist á Íslandi,
sem haldin var í tilefni af 50 ára
afmæli íslenska lýðveldisins fyrir
tólf árum. Á þeirri sýningu voru

sýnd verk, sem náðu yfir alla sögu
byggingarlistar á Íslandi fram til
ársins 1994. Tildrög hennar voru
nokkuð óvenjuleg: hingað hafði þá
komið reglulega hópur nemenda í
arkitektúr frá Árósum með kennara sínum, Paul Nedgaard Jensen.
Hóparnir lögðust í mælingar á
íslenskum húsum fornum og skilaði það útgefnu efni sem farið
hefur lágt en er grundvallarverk í
íslenskri byggingarsögu: Þverá og
Öræfi 1 og 2.
Hvers vegna skyldi danskur
kennari í arkitektúr leita til Íslands
eftir mælingaverkefnum: hér er
óplægður akur – rannsóknir á
íslenskri
húsagerðarlist
eru
skammt á veg komnar, víddir eru
hér aðrar og viðfangsefni gerólík
því sem finna má í Danmörku. Svo
er Paul frá Skagen en þar er birta
og land gerólíkt flestum stöðum í
Danaveldi – hann fann hér á landi
eitthvað sem var keimlíkt sínum
fornu slóðum, festi ástfóstri við
landið og fornan húsakost hér.
Hugmynd kom svo upp vegna
þessara tengsla að gera sýningu
um íslenskan arkitektúr fyrir
menningarvikuna árlegu í Árósum, en þegar menn tóku að líta til
verksins var einsýnt að hún þyrfti
að sækja lengra aftur í tímann og
úr varð sýning sem gerði grein
fyrir eldri húsagerð. Hún kom upp

1994 en barst ekki hingað fyrr en
1996. Samfara henni kom út lítið
rit eftir Þorstein Gunnarsson,
Hjörleif Stefánsson og Pétur
Ármannsson á þremur tungumálum. Það er nú orðið fágætt.
Sýningin nú er beint framhald.
Þar eru 25 verk skoðuð, tvö þeirra
skara tímamótin milli sýninganna.
Landslagsmyndir ljósmyndararans Aage Lund Jensen móta
umgjörð sýningarinnar. Sjón er
sögu ríkari og því er best að vísa
áhugasömum í Ráðhúsið. Opnunarhátíð er í dag kl. 16. Sýningin
stendur til 28. janúar og er opin kl.
8-19 virka daga og kl. 12 til 18 um
helgar.
Samstarf við Árósamenn hefur
dregið dilk á eftir sér: enn koma
hingað hópar til mælinga frá Árósum. Nú eru það gömlu kirkjurnar
sem þeir mæla og leggja því sitt til
hinnar miklu ritraðar um kirkjur
á Íslandi. Guðmundur Gunnarsson
arkitekt hefur fylgst með þessu
starfi öllu og segir hann til-legg
Árósamanna ómetanlegt í skráningu gagna fyrir íslenska byggingarsögu sem er hreint ekki lítill
hluti menningarsögu okkar en ekki
nema að litlu leyti rannsökuð og
skráð og því flestum hulin – þó að
hún blasi við. Sýningin í Ráðhúsinu er holl áminning um það.
PBB

Bók um Mikines hrósað
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Bók Nesútgáfunnar um færeyska málarann
Samal Joensen-Mikines sem Aðalsteinn
Ingólfsson er aðalhöfundurinn að fær
framúrskarandi umsögn hjá Peter Michael
Hornung í Politiken um helgina. Ein glæsilegasta útgáfa ársins segir gagnrýnandinn
og hrósar aðstandendum útgáfunnar fyrir
metnað í öllum frágangi verksins.
Nesútgáfan sendi bókina frá sér í árslok
og hefur hún hlotið litla athygli hér á landi.
Kynningareintökum hefur enda ekki verið

dreift á fjölmiðla. Gagnrýnandinn viðurkennir fúslega að færeyski málarinn hafi
átt litla von um að komast að hásætum
evrópskrar málaralistar verandi frá Færeyjum. Hann rekur umfjöllun Aðalsteins
og hvernig innri andstæður málarans urðu
til þess að hrekja hann lengra í myrkur
ókunnugleika og vanmats á sterkri listrænni gáfu hans, sem og áfengissýki hans
og lyfjaneysla og síðan samúð hans með
fasismanum.
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Tíbrártónleikar á nýju ári
Árlegir nýárstónleikar Tíbrártónleikaraðarinnar verða haldnir
í Salnum á morgun, laugardag.
Þetta er fjórða árið í röð sem
Salonhljómsveit Sigurðar Ingva
Snorrasonar fagnar nýju ári með
glæsilegum Vínartónleikum í
Salnum.
Að þessu sinni hefur þetta einvalalið hljóðfæraleikara fengið
til liðs við sig hjónin Hönnu Dóru
Sturludóttur, sópran, og Lothar
Odinius, tenór, og gefst tónlistarunnendum nú einstakt tækifæri
til að heyra í þessum frábæru
söngfuglum frá Berlín. Munu þau
koma víða við í óperettuheiminum ásamt hljómsveitinni.
Salonhljómsveit
Sigurðar
Ingva er skipuð átta tónlistarmönnum úr fremstu röð, fiðlaranum snjalla Sigrúnu Eðvaldsdóttur, sem leikur einleik og er
jafnframt konsertmeistari hljómsveitarinnar, Pálínu Árnadóttur
fiðluleikara,
Bryndísi
Höllu
Gylfadóttur sellóleikara, Hávarði
Tryggvasyni kontrabassaleikara,
Martial Nardeau flautuleikara,
Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur
píanóleikara, Pétri Grétarssyni

slagverksleikara og klarínettuleikaranum og hljómsveitarstjóranum Sigurði Ingva Snorrasyni.
Á efnisskránni eru að vanda
ljúfustu söngvar, svellandi valsar, spriklandi polkar og önnur
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gleðitónlist úr gnægtabrunni Vínartónlistarinnar. Enn eru nokkur
sæti laus en vakin er sérstök
athygli á því að undanfarin ár
hafa færri komist að en vildu.
Tónleikarnir hefjast kl. 16.

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

Ljóðlist og þýðingar í brennidepli
um næstu helgi!
Sólin hefur enn ekki sungið sitt síðasta
Ritþing Ingibjargar Haraldsdóttur
Laugardaginn 20. janúar kl. 13:30 – 16:00
Frá Kölska til kynlífs - Málþing um þýðingar
Í samstarﬁ við Jón á Bægisá - Tímarit þýðenda
og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
Sunnudaginn 21. janúar kl. 13:30 – 16:00
Vissir þú að...
í Gerðubergi er góð aðstaða fyrir ráðstefnur
námskeið, fundi og móttökur
Sjá nánari upplýsingar á www.gerðuberg.is
Þetta vilja börnin sjá!, Brot af því besta og Hugarheimar. Næst síðasta sýningarhelgi!
Sýningarnar eru opnar virka daga frá kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16
Gerðuberg • sími 575 7700
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TONLIST FRETTABLADIDIS

Tónlistarmaðurinn Örn Elías Guðmundsson,
eða Mugison eins og hann er jafnan kallaður,
hefur bryddað upp á skemmtilegri nýjung á
heimasíðu sinni, Mugison.com. Þar hefur
kappinn tekið upp gítarkennslu fyrir aðdáendur sína. Mugison skrifar að aðdáendur
hans óski oft eftir upplýsingum um hvaða
grip hann noti í hverju lagi og hann hafi
ákveðið að bæta úr skorti á þessum
upplýsingum.
„Ég er svo glataður í nöfnum á þessum gripum … þannig að ég ætla að
taka upp nokkur vídeó með þeim lögum
sem þið eruð að biðja um,“ skrifar
Mugison sem þegar hefur sett inn
myndband af sér að spila lagið 2 Birds.
Leiðbeiningar með því eru á ensku því það
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Nýtt ár, nýjar stjörnur
Fjölmiðlar eru mjög
vanafastir þegar það
kemur að listaumfjöllun í
kringum áramót. Síðustu
dagar ársins fara í það að
velja það sem þótti skara
fram úr á árinu sem er að
kveðja og fyrstu dagarnir
eftir áramótin eru notaðir
til þess að spá í það hvaða
nýliðar séu líklegir til að
slá í gegn á nýju ári. Þetta
er mjög áberandi í
tónlistarheiminum,
sérstaklega í Bretlandi þar ¥3,!.$36).)2 +LAXONS ERU ¹ MEÈAL HEITUSTU NÕLIÈA
sem fjölmiðlar eru ólatir
¹RSINS 
við að kynna til sögunnar
nýja listamenn sem eiga eftir að bjarga tónlistarlífinu og sigra
heiminn. Þó að það sé misjafnt hvað mikið af þessu gengur eftir og
helmingurinn af þeim sem tilnefndir eru séu einfaldlega þau nöfn sem
kynningarfulltrúar plötufyrirtækjanna sjá sér hag í að hlaða lofi á
hverjum tíma þá er samt alltaf gaman að skoða þessar tilnefningar.
Nema hvað!
Og hvaða listamenn eru svo taldir líklegastir til að meikaða á árinu
2007? Sú hljómsveit sem mest er látið með í Bretlandi er skosk og
heitir The View. Hún kemur frá fátæku úthverfi Dundee-borgar og er
helsta vonarstjarna plötufyrirtækisins 1965 Records sem James
Endeacott, maðurinn sem uppgötvaði The Strokes og The Libertines,
stofnaði. Oasis og Primal Scream eru á meðal aðdáenda. NME setti
hana á forsíðu nýliðatölublaðsins síns og Guardian veðjar líka á hana.
Og tónlistin? Hresst og ungæðislegt rokk, en frekar hefðbundið samt.
Fyrsta platan, Hats off to the Buskers, kemur út 22. janúar.
Önnur nöfn sem oft eru nefnd eru m.a. Noisettes („svar Breta við
Yeah Yeah Yeahs“), Jamie T (strákur frá Wimbeldon sem blandar
saman rappi og popplagasmíðum, – textarnir minna á The Streets), The
Twang (fimmmenningar frá Birmingham, „hinir nýju Stone Roses“),
Mika (hann er fæddur í Beirut og minnir á Scissor Sisters), Sadie Ama
(breskt r&b undur), Just Jack („í sama flokki og The Streets og Lily
Allen“) og Airwaves og Íslandsvinirnir í Klaxons sem blanda saman
gítarrokki, elektró og danstónlist. Fyrsta stóra platan þeirra, Myths of
the Near Future, kemur út í febrúar…

var danskur aðdáandi sem bað
tónlistarmanninn um það lag.
Mugison er hins vegar boðinn og búinn að setja inn
myndbönd með leiðbeiningum á íslensku fyrir
hérlenda
aðdáendur.
Hægt er að senda
honum tölvupóst á netfangið
mugison@
gmail.com.
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!LDREI OF SEINT FYRIR .ORUH
Bandaríska tónlistarkonan
Norah Jones gefur út sína
þriðju sólóplötu 29. janúar
næstkomandi. Platan nefnist Not Too Late og hefur að
geyma þrettán glæný lög.
Fyrsta smáskífulag plötunnar,
Thinking About You, kom út seint
á síðasta ári og hefur fallið vel í
kramið. Lagið er rólegt með blúsuðum djasskeim eins og Noruh er
von og vísa; bæði afslappandi og
fallegt.
Nýja platan er sögð hennar
persónulegasta til þessa og voru
lögin samin annaðhvort af Noruh
Jones einni eða með aðstoð bassaleikarans Lee Alexander. Tóku
þau jafnframt plötuna upp í sameiningu í heimahljóðveri þeirra.

$ËTTIR 2AVI 3HANKAR
Norah Jones fæddist í New Yorkborg 30. mars árið 1979 en ólst
upp í Texas frá fjögurra ára aldri
hjá móður sinni. Faðir hennar er
indverski tónlistarmaðurinn Ravi
Shankar, sem meðal annars starfaði með Bítlunum á sínum tíma
og þá aðallega George Harrison.
(LUSTAÈI ¹ "ILLIE (OLLIDAY
Norah hlustaði mikið á Billie
Holliday og Bill Evans á sínum
yngri árum en fór ekki að hafa
áhuga á að spila djass fyrr en í
menntaskóla. Fljótlega fór hún
að fá verðlaun fyrir frammistöðu
sína og hóf að læra djasspíanóleik í framhaldinu. Í staðinn fyrir
að ljúka háskólagráðu í píanóleiknum ákvað hún að einbeita
sér að lagasmíðum.
%KKI BARA SNOPPUFRÅÈ
Norah gerði plötusamning við
djassfyrirtækið Blue Note Records snemma á árinu 2001 og fór
í kjölfarið að vinna að sinni fyrstu
plötu, Come Away With Me.
Platan kom út snemma árs
2002 og sló umsvifalaust í gegn.
Auk fallegrar tónlistarinnar vakti
Norah athygli fyrir fegurð sína
og fyrir að vera dóttir Ravi Shankar. Töldu margir hana einungis
vera enn einn snoppufríða tónlistarmanninn sem ætti að eftir að
hverfa í gleymskunnar dá.
Almenningur var ekki á sama
máli og hefur platan selst í átján
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SËLËPLÎTU

milljónum eintaka úti um allan
heim. Vann Jones jafnframt átta
Grammy-verðlaun fyrir plötuna.

-EIRI K¹NTRÅ¹HRIF
Árið 2004 gaf Jones út sína aðra
sólóplötu, Feels Like Home, þar
sem hún blandaði enn á ný saman
blús og djassi, auk þess sem kántríáhrifin voru meira áberandi en
áður. Platan fékk góðar viðtökur
eins og sú fyrri.
,ITTLE 7ILLIES
Árið áður byrjaði Norah að spila
með hljómsveitinni The Little
Willies, sem lék lög eftir þekkta
bandaríska sveitasöngvara á borð
við Hank Williams og Willie Nelson. Sveitin fékk góðar viðtökur
og fljótlega fóru Norah og félag-

ar að semja eigin lög. Má útkomuna finna á plötunni Little Willies
sem kom út á síðasta ári. Á sama
tíma var Jones í óða önn að semja
lög á næstu sólóplötu sína sem
brátt lítur dagsins ljós og margir
hafa beðið spenntir eftir.

0RËFAR LEIKLISTINA
Auk þess að gefa út sína þriðju
sólóplötu mun Norah Jones sjást
á hvíta tjaldinu í fyrsta sinn í
kvikmyndinni My Blueberry
Nights. Þar fer hún með eitt aðalhlutverkanna á móti þekktum
nöfnum á borð við Jude Law,
Natalie Portman og Tim Roth.
Verður gaman að sjá hvort leiklistin sé eitthvað sem hún muni
einbeita sér í auknum mæli að í
framtíðinni.
FREYR FRETTABLADIDIS
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Nafn komið á nýja plötu
Næsta plata bresku hljómsveitarinnar Kaiser Chiefs mun heita
Yours Truly, Angry Mob og er hún
væntanleg 26. febrúar.
Hún mun fylgja eftir plötunni
Employment sem kom út 2005 og
hefur selst í tæplega tveimur
milljónum eintaka í Bretlandi.
Innihélt hún meðal annars lögin
Oh My God, I Predict a Riot og
Everyday I Love You Less and
Less.
Fyrsta smáskífulag nýju plötunnar nefnist Ruby og kemur það
út 19. febrúar. Kaiser Chiefs mun
síðan fara í tónleikaferð um Bretland í febrúar og mars til að fylgja
plötunni eftir.

+!)3%2 #()%&3 (LJËMSVEITIN +AISER #HIEFS GEFUR Å N¾STA M¹NUÈI ÒT PLÎTUNA 9OURS
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Ætlar ekki að gefast upp
Tónlistarmaðurinn og annar af
meirihlutaeigendum
húsnæðis
Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar,
Danny Pollock, játar að allt líti út
fyrir að efnaðir menn ætli sér að
kaupa húsnæðið, eins og kom fram
í Fréttablaðinu í gær.
„Við eigum ekki annarra kosta
völ en að taka tilboðinu með þeim
fyrirvara að það náist samstarfssamningur við Reykjavíkurborg
um rekstur Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar,“ segir Danny. „TÞM
er í sinni skuldasúpu og við erum
að vinna með borginni í þessum
málum. Það tekur sinn tíma að
vinna í svona málum með sveitarfélögum og ríkinu en tíminn er
bara á þrotum. Eins og staðan er í
dag verðum við að selja ef við
náum samningi við borgina.“

Danny á meirihluta húsnæðisins ásamt Jóni
Sævari
Þorbergssyni.
Hann segist
ekki fá mikinn pening í
vasann verði
af sölunni,
en tilboðið
frá Lindberg
hf.
hljóðar
upp á 170
milljónir.
„Nei, nei, það
eru
einhverjir
smáaurar eftir þegar
maður er búinn að borga
skuldirnar. Húsið er dýrt
og það hafa farið margar

milljónir í að endurfjármagna það.
Við það hefur skuldabyrðin
aukist. En maður losnar
undan þessari persónu$!..9 0/,,/#+

$ANNY VONAST TIL AÈ REKST
UR 4ËNLISTARÖRËUNARMIÈ
STÎÈVARINNAR
HALDI ¹FRAM

legu ábyrgð. Einstaklingur á ekki
að eiga svona tómstundarhúsnæði,“ segir hann.
Danny segir að fjöldi hljómsveita sem æfa í TÞM muni fara á
götuna náist ekki samningar við
borgina og bætir því við að í raun
sé þörf fyrir tvöfalt stærra húsnæði til að anna eftirspurninni.
Hann segist ekki ætla að leggja
árar í bát þótt samningarnir
náist ekki. „Þetta er grundvallaratriði fyrir tónlistarmenninguna. Ég er ekki maður sem
gefst upp. Baráttan heldur
bara áfram.“
Þess má geta að baráttutónleikar til stuðnings Tónlistarþróunarmiðstöðinni verða haldnir á
morgun þar sem fjöldi hljómsveita mun koma fram.
FB

4HE &RATELLIS
#HELSEA $AGGER
$RYKKJUSÎNGUR AF
BESTU GERÈ
!VRIL
,AVIGNE
+EEP (OLDING /N
,ITLA HJËLABRETTASTELPAN
SNÕR AFTUR
%MINEM #ENT,LOYD "ANKS 9OU
$ONkT +NOW
¶RÅR GËÈIR SAMAN
3IGGI ,AUFDAL ¥ FRELSAR
ANS NAFNI
3ONUR TRÒBADORSINS ¹
/MEGA FER ¹ KOSTUM
4HE "ICYCLES !USTRALIA
9NDISLEGT POPPROKK FR¹
+ANADA

70

Allt að

%

afsláttur

ÚTSALA
Úrval ljósa á frábæru verði!
2¥+52 2OBBIE 7ILLIAMS RAKAR INN
SEÈLUNUM ÖR¹TT FYRIR AÈ TËNLIST HANS SÁ
UMDEILD
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Græðir á tá
og fingri
Robbie Williams græddi vel á síðasta ári. Alls rakaði breski hjartaknúsarinn inn rétt tæpum milljarði íslenskra króna sem verður
að teljast ansi gott. Velta fyrirtækis Robbie, The In Good Company Co Ltd, var 2,4 milljarðar
króna en árið áður var veltan tveir
milljarðar. Þetta þýðir að meðallaun söngvarans voru yfir 20 milljónum króna á viku.
Þessar tölur eru sérstaklega
áhugaverðar í ljósi þess að nýjasta
plata Robbie Williams, Rudebox,
fékk blendnar viðtökur í Bretlandi. Þar fór Robbie nokkuð
óhefðbundnar leiðir og var sakaður um að valda aðdáendum sínum
vonbrigðum.

-30 %

-30 %

-30 %

Næturljós, 3 í pk.

-50 %

-70 %

-50 %

-30 %

-30 %

-50 %

0%4%2 "*/2.  */(. 4ËNLEIKUM
S¾NSKU SVEITARINNAR HEFUR VERIÈ FRESTAÈ
TIL  MARS

Tónleikum
frestað
Tónleikum sænsku hljómsveitarinnar Peter, Bjorn & John, sem áttu
að fara fram hér á landi 27. janúar,
hefur verið frestað til 31. mars
vegna óviðráðanlegra orsaka.
Að því er kemur fram í tilkynningu tónleikahaldara er ekki um að
kenna áhugaleysi fyrir tónleikunum því nánast sé uppselt á þá.
Hægt er að fá miðana endurgreidda til 15. janúar en annars
gildir sami miði á tónleikana. Miðasala mun halda áfram með breyttri
dagsetningu.

Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16
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Mörsugur til mæðu
¶AÈ ER ALLTAF EINS ALVEG SAMA HVERSU MARGA
JANÒAR OG FEBRÒARM¹NUÈI ÁG LIFI Ö¹ ERU ÖEIR ALLTAF
SÅSTU M¹NUÈIR ¹RSINS ¶AÈ ER FREKAR SORGLEGT AÈ
HUGSA TIL ÖESS AÈ ¹RIÈ BYRJI ¹ LEIÈINLEGUSTU M¹N
UÈUNUM EN ÖË M¹ GLEÈJAST YFIR ÖVÅ AÈ ¹RIÈ VERÈUR
BARA BETRA EFTIR ÖVÅ SEM ¹ LÅÈUR ¶AÈ ER BARA SVO
MIKIÈ SPENNUFALL EFTIR JËL OG ¹RAMËT
 ¥SLANDI ERU ÖESSAR H¹TÅÈIR H¾PAÈAR SVO
SVAKALEGA UPP AÈ FLESTIR ERU VIÈ ÖAÈ AÈ TAPA
GEÈHEILSUNNI OG PENINGUNUM Å LEIÈINNI 3VO ÖEGAR
ÎLL HERLEGHEITIN ERU YFIRSTAÈIN VERÈUR NIÈURTRIPP
IÈ ¹TAKANLEGT /FAN ¹ ÖETTA B¾TIST SVO AUÈVITAÈ
MYRKRIÈ OG STUTTIR DAGAR 3AMAN ER ÖETTA BANV¾NN
KOKKTEILL %N ÖAÈ ÖÕÈIR VÅST EKKI AÈ EINBLÅNA ¹
VANDANN ¶AÈ ER ALLTAF BETRI KOSTUR AÈ REYNA AÈ
FINNA LAUSN ¹ VANDAM¹LINU
3EM SKAMMTÅMALAUSN MYNDI ÁG LEGGJA TIL
EINHVERJA BREYTINGU ¹ HVERSDAGSBREYTINGU "ARA LÅT
ILV¾GA TIL D¾MIS AÈ HVERFA EITTHVERT ¹ BROTT Å SM¹

TÅMA ÖË EKKI V¾RI NEMA UPP Å SUMË EINA HELGI
HALDA MATARBOÈ EÈA SM¹ TEITI FYRIR ÖAÈ FËLK
Å KRINGUM MANN SEM F¾R MANN TIL AÈ
BROSA ¶AÈ ER KANNSKI SVOLÅTIÈ EIGINGJARNT
AÈ HUGSA ÖANNIG EN ÖAÈ ER NOKKUÈ
ÎRUGGT AÈ ÖAÈ MYNDI VIRKA J¹KV¾TT ¹
ALLA HINA GESTINA 6IÈ FINNUM VÅST FLEST
ÎLL FYRIR ÖUNGA ¹ ÖESSUM M¹NUÈUM
,ANGTÅMALAUSNIN G¾TI VERIÈ AÈ
F¹ SÁR K¾RASTA EÈA BREYTA BARA
AFM¾LISDEGI SAMBANDSINS EÈA
HJËNABANDSINS SVO HANN KOMI
UPP ¹ JANÒAR EÈA FEBRÒARDAG
!È HUGSA FYRIR ÖVÅ Å APRÅLMAÅ
AÈ BÒA TIL BARN SVO ÖAÈ KOMI Å
HEIMINN ¹ ÖESSUM TÅMA .OTA
ÖENNAN ¹RSTÅMA TIL AÈ FLYTJA
¶AÈ HELDUR MANNI SVO SANNAR
LEGA VIÈ EFNIÈ .Ò OG SVO V¾RI

SENNILEGA BESTA LAUSNIN AÈ TJÒNA AÈEINS NIÈUR
GEÈVEIKINA UM JËLIN SVO SPENNUFALLIÈ VERÈI EKKI
JAFN MIKIÈ
¡G S¹ AÈ MINNSTA KOSTI VIÈ VANDAM¹LINU
OG ¾TLA AÈ SKELLA MÁR TIL ¥TALÅU ¹ SKÅÈI Å VIKU
¶AÈ ER ALDREI AÈ VITA NEMA ÖAÈ HRESSI AÈEINS
OG GEFI MANNI SM¹ VÅTAMÅNSPRAUTU Å KROPPINN
FYRIR KOMANDI TÅMA ¡G SEGI ÅTARLEGA FR¹ ÖEIRRI
FERÈ Å N¾STU VIKU ÖAR SEM ÖETTA ER ALVEG NÕTT
FYRIR MÁR ¡G HEF SVO SEM SKOÈAÈ OG UPPLIFAÈ
¥TALÅU Å B¾ÈI HITA OG KULDA Å SUÈRI OG NORÈRI EN
ALDREI OFAN FR¹ ¶ETTA VERÈUR ÖVÅ NÕR VINKILL FYRIR
MIG 3VO ER BARA VONANDI AÈ ÁG FLJÒGI EKKI FRAM
FYRIR MIG LENDI ¹ SKÅÈASKËNUM HJ¹ MANNIN
UM Å LYFTURÎÈINNI OG BRJËTI ¹ MÁR NEFIÈ EINS
OG SYSTIR MÅN GERÈI SVO SMEKKLEGA ¶AÈ ERU
REYNDAR ¹G¾TIS LÅKUR ¹ ÖVÅ ÖAR SEM ÁG ER HREINT
AFBURÈASLAPPUR SKÅÈAMAÈUR

3ÎNGLEIKJAF¹R ¹ FJÎLUNUM ¹ N¾STUNNI
Fimm íslenskir söngleikir
eru væntanlegir á fjalirnar
í vor og haust og má því
með sanni segja að söngleikjafár ríði nú yfir landið.
3®.',%)+*!
(®&5.$52

,EG EFTIR
(UGLEIK $AGS
SON VERÈUR
FRUMSÕNT Å
¶JËÈLEIK
HÒSINU Å
FEBRÒAR

Abbababb, byggt á samnefndri
plötu Dr. Gunna, ríður á vaðið, en
það verður frumsýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu í byrjun febrúar. Dr.
Gunni er potturinn og pannan í uppsetningunni: hann skrifaði verkið
ásamt Felix Bergssyni, samdi fleiri
lög í sýninguna og tekur þátt í tónlistarflutningum. Sigurjóni Kjartanssyni mun einnig
bregða fyrir í
¥ ,%)+(²3)¨ *ËN
!TLI ÒR (AIRDOCTOR
LEGGUR TËNLISTAR
STJËRANUM (ALLI LIÈ Å
'RETTI

hlutverki herra Rokk, fígúru sem
þekkt er af barnaplötunni góðu.
Þjóðleikhúsið frumsýnir Leg
eftir Hugleik Dagsson í febrúar.
Davíð Þór Jónsson og hljómsveitin
Flís standa fyrir tónlistinni í verkinu, sem fjallar um ástir og örlög
óléttu unglingsstúlkunnar Kötu.
Með hlutverk Kötu fer Dóra
Jóhannsdóttir, en með henni á sviðinu verða meðal annars Atli Rafn
Sigurðarson, Halldóra Geirharðsdóttir, Kjartan Guðjónsson og Elma
Lísa Gunnarsdóttir.
Ástir og örlög eru einnig í
brennidepli í söngleiknum Ást eftir
Gísla Örn Garðarsson og Víking
Kristjánsson, sem fjallar um tvo
eldri borgara á elliheimili. Víking3®.',%)+*!+«.'52 2ÒNAR &REYR

'ÅSLASON HEFUR LEIKIÈ Å ËF¹UM
SÎNGLEIKJUM OG LEIKSTÕRIR NÒ 'RETTI
Å "ORGARLEIKHÒSINU

ur fer með hlutverk í sýningunni,
sem Gísli Örn leikstýrir, en aðalhlutverkin eru í öruggum höndum
þeirra Kristbjargar Kjeld og Magnúsar Ólafssonar. Magnús kemur
þannig í stað Ragga Bjarna, sem
upphaflega var orðaður við hlutverkið. Þeir Vesturportsbræður
velja tónlistina ásamt Pálma Sigurhjartarsyni, en þar verða nýleg
íslensk og erlend lög áberandi. Kór
eldri borgara tekur jafnframt þátt í
sýningunni, sem stefnt er á að
frumsýna í Borgarleikhúsinu um
miðjan febrúar.
Rúnar Freyr Gíslason leikstýrir
Gretti eftir Ólaf Hauk Símonarson,
0/4452).. /' 0!..!.

$R 'UNNI SKRIFAÈI !BBABABB
¹SAMT &ELIX "ERGS
SYNI SAMDI FLEIRI
LÎG OG TEKUR Ö¹TT Å
FLUTNINGI ¹ ÖEIM

,%)+34µ2)2 34

'ÅSLI ®RN LEIKSTÕR
IR SÎNGLEIK UM
ELDRI BORGARA
SEM HANN
OG 6ÅKING
UR +RISTJ
¹NSSON
SÎMDU
SAMAN

Þórarin Eldjárn og Egil Ólafsson
undir sama þaki. Söngleikurinn
fjallar um átök ungmennisins
Grettis við frægð og frama og sjónvarpsdrauginn
Glám.
Halldór
Gylfason fer með hlutverk Grettis
en tónlistarstjóri er Hallur Ingólfsson. Halli til fulltingis eru þeir Jón
Atli Helgason úr Hairdoctor og Elís
Pétursson og Þorbjörn Sigurðsson
úr hljómsveitinni Jeff Who? Frumsýningardagurinn er 23. mars næstkomandi en æfingar hefjast í næstu
viku.
Sokkabandið, sem samanstendur af leikkonunum Elmu Lísu Gunnarsdóttur og Arndísi Hrönn Egilsdóttur, vinnur að söngleiknum Hér
og nú, sem er byggður á glanstímaritum og fólkinu sem prýðir síður
þeirra. Hjálmar Hjálmarsson leggur þeim stúlkum lið, en Baggalútur
mun sjá um texta og tónlist. Að
sögn Elmu Lísu mun leikhópurinn,
sem enn er óákveðinn, og Baggalútur semja handritið saman, en vinna
við söngleikinn er á frumstigi.
Sokkabandið áformar frumsýningu í haust en enn er
óvíst á hvaða fjalir verkið
kemst.
3®.',%)+*!2 %LMA

,ÅSA VINNUR AÈ SÎNG
LEIKNUM (ÁR OG NÒ
¹SAMT !RNDÅSI (RÎNN
%GILSDËTTUR OG (J¹LM
ARI (J¹LMARSSYNI EN
HÒN LEIKUR JAFNFRAMT
Å ,EGI

Unaðslegar stundir
með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins
3.900.- allar helgar
í janúar, febrúar og mars

¶%'!2 !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$) "ARRYMORE OG

-ORETTI ¹ GËÈRI STUND

Barrymoore
á lausu

Leyfðu okkur að koma þér og
elskunni þinni á óvart þegar
við leikum okkur í eldhúsinu
og töfrum fram ferska og
framandi fiski- fuglaog kjötrétti með
unaðslegum
eftirréttum.

Rauða Húsið

483 3330

Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka

www.raudahusid.is · Aðeins 45 mín frá Reykjavík

Drew Barrymore hefur sagt skilið
við kærasta sinn til nokkurra ára,
trymbilinn Fabrizio Moretti úr
hljómsveitinni The Strokes. Ekki
er langt um liðið síðan Barrymore
ræddi um ást sína á Moretti í
blaðaviðtali en vinir leikkonunnar
segja að þau hafi smám saman
rekið í sundur. „Drew fannst tímabært að þau tækju sér hlé frá
hvort öðru.“
Sögusagnir þess efnis að parið
ætti í erfiðleikum fóru á kreik í
febrúar 2005 þegar Barrymore
mætti ekki í brúðkaup söngvara
The Strokes. Nokkrum mánuðum
síðar sást parið rífast fyrir opnum
tjöldum. Vinir parsins fyrrverandi segja að Barrymore sé of veraldarvön fyrir Morietti og hann
kunni ekki að meta vini hennar í
Hollywood.
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MD30202
40” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

HD ready ";ng^g[gVbiÂ^cV
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Sleep timer (tímarofi)
Barnalæsing á tökkum ";ng^ggn\\^Â

15.799

215. 988
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15.999
KDFE50A11
Sony 50”
3xLCD myndvarpi
50” sjónvarp!

3.999

65.988

15.999 191.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt

=ÌI6A6G>

999
3.9
Soundbug Breytir öllum flötum í hátalara
Smelltu Soundbug á gluggann í herberginu og breyttu honum í
hátalara fyrir mp3 spilarann þinn

Staðgreitt

3.999

47. 988

Staðgreitt

Iy@JKwA

Vaxtalaust 12 mán.

&+%
<7

47.988
Staðgreitt

=:>B67ÏÓ
DAV-DZ410
Sony heimabíókerfi
EISA verðlauna
S-Master magnari
850W

4.999
67. 988

239. 988

189.588

12 mán.

RDRHX722
Sony upptökutæki með hörðum diski og DVD
Tæki sem einfaldar líf þitt – taktu upp án þess að finna tóma spólu
Pásaðu fréttirnar ef síminn hringir (TimeSlip)

77. 988

5.499
Vaxtalaust 12 mán.

15.799
*Vaxtalaust

JEEIy@JI¡@>

JEEIy@JI¡@>
5.499

DMREH65
Panasonic upptökutæki með hörðum diski og DVD
Tæki sem einfaldar líf þitt – taktu upp án þess að finna tóma spólu
Pásaðu fréttirnar ef síminn hringir (TimeSlip)

7.102
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

VDRD250B
Panasonic DVD tökuvél
Vönduð 3. flögu vél
Leica Dicomar linsa

4.999
Vaxtalaust 12 mán.

59.988
Staðgreitt

;:GÁ6HE>A6G>
;NG>GÃ?6EE6ÁKÏ9:ÓD 

MD81238
2,5” LCD skjár 262.000 litir
512MB innbyggt minni
SD/MMC kortarauf
Bein upptaka frá t.d. Tökuvél yfir
á MPEG4
Spilar MP3 & WMA
Innbyggt útvarp
USB tengi

9.999

4.999
65. 988

59.988
Staðgreitt

7ÏA6HE>A6G>

14.999
29. 999

4.999
Vaxtalaust 12 mán.

16. 999

CQC1303
Panasonic bílgeislaspilari
4x45W
MP3/WMA afspilun
Tengi að framan fyrir td. MP3 spilarann (iPod)

Toppmyndin á Íslandi í dag!

Gagnrýni. baggalútur.is

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

FRÁ LEIKSTJÓRA SCARFACE OG THE UNTOUCHABLES
BYGGÐ Á SÖGU EFTIR HÖFUND L.A.CONFIDENTIAL
“Stórkostlega skemmtilegur og hjartnæmur
farsi sem sendir áhorfendur brosandi
út úr salnum” M.H.G. - Fréttablaðið

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

SÍMI 564 0000
APOCALYPTO
kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5, 8 og 10.55
THE BLACK DAHLIA
kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE
kl. 3.40 og 8 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40
ERAGON
kl. 3.40 og 5.50 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE
kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
APOCALYPTO
LITTLE MISS SUNSHINE
CASINO ROYALE
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT

kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10.15 B.I. 12 ÁRA

APOCALYPTO

kl. 8 og 10.40 B.I. 16 ÁRA

KÖLD SLÓÐ
TENACIOUS D
ERAGON

kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 B.I. 10 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

*ACKSON GERIR EKKI (OBBIT
Deilurnar milli Peters Jackson og kvikmyndafyrirtækisins New Line Cinema hafa
blossað upp að nýju eftir
ummæli forstjóra fyrirtækisins í sjónvarpsþætti.
«-!2 /' 34%6% ¶¹TTASTJËRNENDURNIR
«MAR OG 3TEVE 3AMPLING ÖEYTA SKÅFUM
Å KVÎLD

Orð eins árs

„Jackson gerir ekki Hobbitann,
ekki á meðan ég ræð ríkjum,“
sagði Bob Shaye, forstjóri New
Line Cinema, í samtali við kvikmyndaþáttinn
Sci-Fi.
Shaye
vandaði nýsjálenska leikstjóranum ekki kveðjurnar í sjónvarps-

Haldið verður upp á eins árs
afmæli hip hop-þáttarins Orð á
Barnum í kvöld. Fyrsti árslisti
þáttarins, sem er á dagskrá Flass
104,5, var fluttur í síðasta þætti og
samanstóð hann af 25 bestu plötum ársins 2006 og 34 bestu lögunum.
Þáttastjórnendurnir Ómar og
Steve Sampling munu stjórna
málum í kvöld ásamt sérvöldum
röppurum sem munu verma hljóðnemann. Þeir eru: Arkir, Thundercats, Kájoð og Kíló.
Húsið verður opnað klukkan 21
og er aðgangseyrir enginn.

"/" 3(!9% 6ANDAÈI LEIKSTJËRANUM EKKI
KVEÈJURNAR OG SAKAÈI HANN UM GR¾ÈGI
OG YFIRGANG

þættinum og sakaði leikstjórann
um græðgi og yfirgang. „Hann
fékk mörg hundruð milljarða í
greiðslur frá okkur og með
réttu,“ sagði Shaye. „En svo snýr
hann bara baki við okkur og vill
ekki ræða málin heldur fer bara í
mál og neitar að hefja
samningaviðræður
án þess að fyrirtækið láti undan
kröfum
hans,“
bætti Shaye við
og sagðist aldrei
ætla að vinna
með Jackson á ný.
„Af hverju ætti ég
að vilja það? Hann
gerir aldrei kvikmynd
hjá
New Line
Cinema
aftur, ekki
svo
lengi
sem ég er
hér,“ lýsti
Bob Shaye
yfir.
Jackson
er í málaferlum
út
af
greiðslum
vegna Hringadróttinssögu við
New Line Cinema
en hann hafði lýst
yfir
miklum
áhuga á að gera
kvikmynd
byggða á Hobbitanum
eftir
J.R.R. Tolkien.
New
Line

Cinema á kvikmyndaréttinn en
hún segir frá því hvernig Bilbó
Baggi komst yfir hringinn og
varðveitti hann í nokkur ár. Lengi
vel leit út fyrir að þessi draumur
Jacksons yrði ekki að veruleika
þar sem New Line Cinema hafði
lýst því yfir að Jackson kæmi
ekki nálægt verkefninu vegna
málaferlanna. Aðdáendur
leikstjórans tóku sig í kjölfarið saman og mótmæltu
þessari ákvörðun harðlega
á vefsíðum sem lauk með
því að Jackson og New Line
Cinema sömdu vopnahlé en
það hefur nú augljóslega
verið rofið.
Peter Jackson
brást strax við
ummælunum og
sagði í samtali
við kvikmyndatímaritið Variety að honum
þætti miður
að málið væri
orðið
persónulegt.
FGG
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¶YKIR MIÈUR
AÈ M¹L HANS
OG .EW ,INE
#INEMA SÁ ORÈIÈ
PERSËNULEGT
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ANTÅSKA SIGLINGU MEÈ )SAAC #OHEN UM
SÅÈUSTU HELGI

Á hraðbáti
með Cohen
Söngkonan Britney Spears er sögð
eiga í ástarsambandi við fyrirsætuna og leikarann Isaac Cohen.
Sáust þau sigla saman í hraðbáti
undan ströndum Kaliforníu um
síðustu helgi og létu þau vel hvort
að öðru.
Cohen, sem er 25 ára, þykir
ákaflega líkur fyrrum eiginmanni
hennar, Kevin Federline, og þykir
meira að segja klæða sig eins og
hann. „Hann er góðhjartaður og á
góða fjölskyldu sem ól hann vel
upp. Hann er sannur herramaður,“
sagði umboðsmaður Cohen. Bætti
hann því við að Cohen væri ekki
með Britney til að fá athygli.

Garðar Thór bjartasta vonin í Bretlandi
-!.)# 342%%4 02%!#(%23 .Õ PLATA
MEÈ SVEITINNI ER V¾NTANLEG Å VOR

Tvö lög
frumflutt
Hljómsveitin Manic Street Preachers frumflutti nýverið tvö lög á
tónleikum í Manchester. Sveitin
hefur ekkert starfað síðan þeir
James Dean Bradfield og Nicky
Wire hófu sólóferil en ætlar nú að
reyna fyrir sér á nýjan leik eftir
tveggja ára hlé. Platan Send Away
the Tigers er væntanleg í vor og
lofa þeir félagar góðri endurkomu
þar sem ferskleikinn verður í
fyrirrúmi.

Breska tímaritið Classic FM Magazine gerir
ferli stórsöngvarans
Garðars Thórs Cortes
góð skil í febrúarhefti
sínu og segir hann
vera björtustu
vonina í óperu.'¨52
5-"/¨3
-!¨52

%INAR
"¹RÈARSON
SEGIST EKKI
HAFA GETAÈ
BEÈIÈ UM
BETRI BYRJUN ¹
¹RINU

heiminum um þessar mundir, eða
„Hot Property“. Classic FM Magazine er eitt vinsælasta tímaritið
um sígilda tónlist í Bretlandi og
selst í þúsundum eintaka. Í greininni má sjá að blaðið bindur miklar vonir við disk Garðars sem
kemur út í febrúar og segir hann
vera ómissandi í safnið. Skemmtilegan mola er að finna neðst á síðunni en þar er greint frá því að
systir besta vinar Garðars sé besta
vinkona söngkonunnar Bjarkar
Guðmundsdóttur. „Ísland er lítið
land,“ er útskýringin á þessum
skrifum.
Einar Bárðarson, umboðsmaður Garðars, segir þetta vera stórkostlega byrjun á árinu og hann

hefði varla getað beðið um neitt
betra en fyrsta sólóplata Garðars
kemur út í byrjun febrúar. Hann
vildi hins vegar lítið segja um
yfirvofandi tilboð frá Universal
sem Fréttablaðið hefur þegar sagt
frá. „Það er fundur hjá okkur seint
í næstu viku en hann er bara einn
af mörgum,“ sagði Einar.
Garðar er nýkominn til landsins eftir langa útiveru í Bretlandi
en hann hefur verið á tónleikaferð
með Katherine Jenkins um gjörvallt Bretland og sungið fyrir fullu
húsi.
FGG
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GËÈ SKIL OG MIKLAR VONIR BUNDNAR VIÈ
DISKINN SEM KEMUR ÒT Å BYRJUN FEBRÒAR

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE
SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE
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GEGGJUÐ GRÍNMYND

FRÁ FRAMLEIÐENDUM WEDDING CRASHERS

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

EEE
Þ.J. -FBL

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM
SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

Háskólabíó
B.i.12

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8

B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN kl. 8 - 10:30

B.i.16

DÉJÁ VU

kl. 10:40

B.i. 12

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8

B.i. 7

THE DEPARTED

kl. 10:30

B.i. 16

KÖLD SLÓÐ

kl. 5:50 - 8

B.i. 16

THE PRESTIGE

kl. 6 - 9 - 10:20

EEEE
KVIKMYNDIR.IS

/ ÁLFABAKKA
THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:40

THE PRESTIGE VIP

kl. 3:20 - 8 - 10:40

EMPLOYEE OF THE MONTH

kl.5:40 - 8:10 - 10:40

/ KRINGLUNNI

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

THE PRESTIGE

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:20 - 5:40

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:20

STRANGER THAN FICTION
FLAGS OF OUR FATHERS

kl. 6 - 8:30 - 11

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

B.i.12

THE PRESTIGE

kl. 8 - 10:30

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl 8 - 10:20

B.i. 12

STRANGER THAN FICTION kl. 8:10 - 10:30

Leyfð

HAPPY FEET m/ísl. tali

kl. 5:30

Leyfð

HAPPY FEET m/ísl. tali

kl. 6

Leyfð

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 5:50 - 8

B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS

kl 5:40

B.i. 16

kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:20

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:40 - 5:50 - 8:10

Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10

B.i. 7

THE CHILDREN OF MEN

kl 8 - 10:20

B.i. 16

kl. 8 - 10:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:50

B.i.12

Leyfð

B.i.16

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal

kl. 3:20

DÉJÁ VU

Regnskógahasar
Það er heldur betur sláttur á Mel
Gibson í Apocalypto sem á ýmislegt sameiginlegt með fyrri leikstjórnarverkefnum hans, Braveheart og The Passion of the Christ.
Helsti snertiflöturinn er grafískt
ofbeldið sem hann veltir sér upp
úr af miklum áhuga og list.
Píslarsaga Krists var í meira
lagi óþægileg á að horfa en þar tók
Gibson sér góðan tíma í yfirgengilegar misþyrmingar frelsarans en
fyrir utan viðbjóðinn vakti það
uppátæki Gibsons að láta persónur myndarinnar tala útdauð tungumál verulega athygli.
Allt saman gekk þetta upp hjá
leikstjóranum sem heldur sínu
striki í Apocalypto sem löðrar í
blóði með tilheyrandi limlestingum og þau fáu orð sem persónur
og leikendur láta falla eru á löngu
horfinni tungu Maja en myndin á
sér stað um það leyti sem glæsilega Majamenningin er að líða
undir lok.
Hér sleppir svo samanburðinum við Píslarsöguna og Apocalypto er miklu skemmtilegri mynd
sem sver sig miklu frekar í ætt við
Braveheart þó Apocalypto sé fyrst
og fremst hörku spennumynd sem
lýtur öllum lögmálum slíkra
mynda.
Gibson var legið á hálsi fyrir að
fara mátulega vel með sögulegar
staðreyndir í Braveheart. Svipaðar gagnrýnisraddir eru byrjaðar
að hljóma í kringum Apocalypto
og hafi Gibson, öðrum þræði,
hugsað sér að kafa ofan í Majamenninguna og skýra fall hennar
þá ristir það ekki djúpt og er frekar mislukkað. En hverjum er svo
sem ekki sama þegar á móti kemur
annar eins hasarpakki?
Ungi veiðimaðurinn Pardusloppa býr ásamt þungaðri eiginkonu sinni og ungum syni sínum í
friðsömu veiðimannaþorpi í miðjum regnskógi Mexíkó. Áhyggjulaust líf hans hrynur til grunna
þegar herskáir Majar ráðast á
þorpið, slátra fjölda íbúa og
hneppa alla fullfríska karlmenn í
varðhald sem mun enda með þrældómi eða mannfórnum.
Pardusloppa sleppur ekki frekar en aðrir og er dreginn burt frá
eignkonunni sem skilin er eftir í
bráðri lífshættu. Ástin heldur lífinu í okkar manni í gegnum skelfilegar mannraunir og hann leggur
ofurkapp á að sleppa áður en það
verður um seinan að bjarga litlu
fjölskyldunni.
Ástarsagan er ósköp falleg og
dæmigerð en svínvirkar sem

kl. 10:30

Skráðu þig á

SAMbio.is

'ÅSLI ®RN KYNNTUR Å %VRËPU
Velgengni kvikmyndarinnar Barna heldur áfram og
nú er ljóst að evrópski kvikmyndaiðnaðurinn bindur
miklar vonir við leikarann
Gísla Örn Garðarsson.
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!POCALYPTO
,EIKSTJËRI -EL 'IBSON
!ÈALHLUTVERK 2UDY 9OUNGBLOOD $ALIA
(ERNANDEZ *ONATHAN "REWER -ORRIS
"IRDYELLOWHEAD
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!POCALYPTO ER EKTA HASARMYND Å
GL¾SILEGRI UMGJÎRÈ SÎGULEGRA ATBURÈA
SEM FALLA Å SKUGGA D¾MIGERÈRAR
HETJUSÎGU EFTIR (OLLYWOOD
UPPSKRIFTINNI ¶ETTA KEMUR ÖË HVERGI
NIÈUR ¹ SPENNUNNI SEM ER KEYRÈ
Å BOTN OG KRYDDUÈ ËÖ¾GILEGA VEL
ÒTF¾RÈU OFBELDI

spennuvaldur þar til ungi maðurinn rís loks upp sem fullveðja
veiðimaður. Verðugur arftaki
hörkutólsins föður síns sem verður nánast ofurmannlegur í átökunum við þá sem ógna honum og fjölskyldu hans.
Hér mætast Tinnabókin Fangarnir í Sólhofinu og fyrsta Rambómyndin í hörkuspennandi uppgjöri einstaklingsins við ofurefli
andstæðinganna. Gibson kann
þessa formúlu upp á sína tíu fingur. Eiginlega of vel þar sem sagan
er ansi hreint fyrirsjáanleg og
kemur hvergi á óvart þar sem
Gibson fer í öllum smáatriðum
eftir handbók Hollywoodsins.
Afgreiðsla hans er hins vegar
með slíkum ágætum og slíkur
kraftur í keyrslunni að það gefst
ekki ráðrúm til þess að láta þetta
trufla sig. Þar fyrir utan er hasarformúlan jafn lífseig og raun ber
vitni vegna þess að innst inni viljum við hafa þetta svona. Maður
stynur því nánast af vellíðan og
feginleik eftir að fjandinn verður
laus á geggjuðum endasprettinum
og myndin verður að klassísku
hefndardrama með tilheyrandi
karlagrobbi og testósteroni.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

Gísli Örn Garðarsson verður
fulltrúi Íslands í Shooting Starsverkefninu sem haldið er á
vegum European Film Promotion. Leikarinn fer því á kvikmyndahátíðina í Berlín þar sem
verkefninu verður ýtt úr vör og
verk hans verða kynnt. Gísli
tekur við keflinu af Birni Hlyni
Haraldssyni
sem
gegndi þessu hlutverki í fyrra og
segir leikarinn að
þetta sé kærkomið
tækifæri til að gefa
vinnunni smá frí.
„Skella sér í gleðskap
og hafa gaman af,“
segir Gísli og hlær en
hann þótti fara hamförum í hlutverki handrukkarans í kvikmyndinni
Börn. „Þetta er líka
ágætt að því leytinu
að ég er einn af
framleiðendum
Foreldra og fer
því með báðar
myndirnar út,“
bætir leikarinn
við.

'¥3,) ®2. %R EIN AF RÅSANDI STJÎRNUM Å EVRËPSKRI KVIKMYNDAGERÈ

Gísli
segist
vera
ánægður með að geta
haldið áfram að kynna
Börn því nú styttist í
frumsýningu
Foreldra en hún verður 19. janúar.
„Fínt að geta lengt
aðeins í þessu
(!.$25++!2)..

'ÅSLI ÖYKIR FARA HAMFÎR
UM Å HLUTVERKI HAND
RUKKARANS Å "ÎRNUM

samfara því að kynna næstu
verkefni,“ segir Gísli.
Börn var nýlega valin ein af
tíu bestu myndum Evrópu af
kvikmyndavefnum
europeanfilms.net og er í pottinum þegar
tilnefningar til Óskarsverðlauna
verða tilkynntar 24. janúar. „Þau
eru ansi fjarlægur draumur enda
í kringum 200 myndir sem berjast um hituna,“ segir Gísli. „Að
fá slíka tilnefningu yrði svona
svipað og að vinna í Lottóinu á
laugardaginn,“ segir Gísli.

Ítölsk-íslensk veisla í kvöld
Ítölsk-íslensk raftónlistarveisla
verður haldin í Stúdentakjallaranum í kvöld. Fram koma Evil Madness, Fabrizio Modonese Palumbo
og Paul Beauchamp.
Fabrizio er meðlimur í hljómsveitinni Larsen, og hefur unnið
med tónlistarmönnum á borð við
Jarboe, söngkonu Swans, Michael
Gira, Xiu Xiu, Current 93, Matmos, Deathprod, John Duncan og
fleirum.
Paul Beauchamp er meðlimur í
Blind Cave Salamander ásamt
Fabrizio og hefur einnig unnið
med Steve Mackey úr Stooges,
Psychic TV, Bastard Noise, Kamilsky og fleirum.
„Það er ekki oft sem við fáum
svona ferskar raddir í raftónlistargeiranum og það er frábært að
fá þá hingað,“ segir Jóhann

Jóhannsson, meðlimur Evil Madness, um þá Fabrizio og Beauchamp.
Á meðal fleiri meðlima Ewil
Madness má nefna Sigtrygg Berg
Sigmarsson og Helga Þórsson úr
Stilluppsteypu, Dj Musician og
Curver. Fyrsta plata sveitarinnar,
Demon Jukebox, kom út í fyrra og
fékk hún góða dóma hjá gagnrýnendum bæði hér heima og erlendis. „Þetta eru í rauninni þriðju tónleikarnir okkar,“ segir Jóhann.
„Við spiluðum fyrst í Nýlistasafninu og síðan á Airwaves. Við höfum
alltaf spilað nýtt efni á hverjum
tónleikum og ég gæti trúað að það
yrði raunin. Auðvitað munum við
líka spila einhverja smelli af plötunni okkar.“
Tónleikarnir í kvöld hefjast
klukkan 22.00.
FB
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 *AFET ¹KVEÈUR SIG Å DAG

Fer líklega ekki frá Öster úr þessu

*AFET «LAFSSON FYRRUM FRAMKV¾MDASTJËRI
6ERÈBRÁFASTOFUNNAR HF MUN TILKYNNA Å DAG HVORT HANN
BÕÈUR SIG FRAM TIL FORMANNS +3¥ *AFET
STAÈFESTI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R AÈ
HANN V¾RI ALVARLEGA AÈ ÅHUGA
FRAMBOÈ &RAMBOÈSFRESTUR RENNUR
ÒT ÖANN  JANÒAR AÈEINS EINN
MAÈUR HEFUR ÖEGAR BOÈIÈ SIG
FRAM OG ÖAÈ ER 'EIR ¶ORSTEINSSON
FRAMKV¾MDASTJËRI +3¥

RB¾INGNUM (ELGA 6ALI $ANÅELSSYNI VERÈUR
EKKI AÈ ËSK SINNI AÈ F¹ AÈ YFIRGEFA S¾NSKA
 DEILDARLIÈIÈ ®STER ,IÈIÈ FÁLL ÒR ÒRVALS
DEILDINNI Å HAUST OG TILKYNNTI (ELGI 6ALUR
FORR¹ÈAMÎNNUM LIÈSINS AÈ HANN HEFÈI
EKKI MIKINN ¹HUGA AÈ LEIKA MEÈ LIÈINU Å 
DEILDINNI
b¡G ER EKKI VONGËÈUR UM AÈ FARA TIL
ANNARS LIÈS UPP ÒR ÖESSU m SAGÈI (ELGI 6ALUR
SEM ER AFTUR KOMINN TIL 3VÅÖJËÈAR EFTIR JËLAFRÅ
b&ORR¹ÈAMENN LIÈSINS HAFA SAGT AÈ ÖEIR ¾TLI
AÈ HALDA ÎLLUM LEIKMÎNNUM HJ¹ LIÈINU
OG ¾TLA AÈ L¹TA MIG EFNA ÖANN ÖRIGGJA ¹RA
SAMNING SEM ÁG GERÈI FYRIR SÅÈASTA TÅMABILm
(ANN SEGIR AÈ ÖR¹TT FYRIR ALLT LÅTIST HONUM
¹G¾TLEGA ¹ BAR¹TTUNA SEM ER FRAM UNDAN
b6IÈ ERUM NÒ KOMNIR MEÈ NÕJAN ÖJ¹LFARA
OG MIKIÈ AF NÕJU FËLKI Å STJËRN OG INNRA STARFI
FÁLAGSINS &YRST ÖAÈ ER EKKERT ANNAÈ Å STÎÈ

SPORT FRETTABLADIDIS

UNNI GET ÁG VEL S¾TT MIG VIÈ ÖAÈ AÈ SPILA Å
 DEILDINNIm
(ANN GEGNDI LYKILHLUTVERKI ¹ MIÈJ
UNNI HJ¹ ®STER Å FYRRA OG ÖR¹TT FYRIR AÈ
HAFA VERIÈ PLAGAÈUR AF N¹RAMEIÈSLUM
ALLT TÅMABILIÈ SPILAÈI HANN ÖEGAR HANN GAT
STAÈIÈ Å LAPPIRNAR ¹ ANNAÈ BORÈ
b¡G ¾FÈI LÅTIÈ KANNSKI EINU SINNI Å VIKU
OG VAR YFIRLEITT SL¾MUR EFTIR LEIKINA ¡G FER
ÖË Å AÈGERÈ Å FEBRÒAR SEM VONANDI MUN
LAGA ÖETTA VANDAM¹L OG VERÈ ÁG AF
ÖEIM SÎKUM FR¹ Å TVO M¹NUÈI
¡G VERÈ VONANDI
ORÈINN KL¹R
FYRIR  APRÅL
EN Ö¹ HEFST
TÅMABILIÈm
(ANN MUN ÖVÅ EKKI GEFA KOST ¹ SÁR
Å ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ SEM M¾TIR ÖVÅ

SP¾NSKA Å UNDANKEPPNI %-  Å LOK
MARS
(ANN MISSTI EINNIG AF LEIKJUNUM
GEGN 3VÅUM OG $ÎNUM Å HAUST EFTIR AÈ
HAFA MEIÈST Å BAKI GEGN ,ETTUM YTRA
(ELGI 6ALUR KVEÈST ¹N¾GÈUR
HJ¹ ®STER ÖR¹TT FYRIR FALLIÈ Å HAUST
b(ÁR ER FÅNT AÈ BÒA OG MÁR LÅÈUR
VEL -ÁR FANNST REYNDAR AÈ VIÈ
V¾RUM MEÈ ÖAÈ GOTT LIÈ AÈ VIÈ
¾TTUM AÈ GETA HALDIÈ OKKUR UPPI
EN ÖAÈ VERÈUR ENGU AÈ SÅÈUR
ERFITT AÈ KOMAST STRAX AFTUR
UPP ¶AÈ VERÈUR HÎRÈ
SAMKEPPNI UM
EFSTU S¾TINm

¡G ER BARA EINN AF STR¹KUNUM
Alexander Petersson kom til Íslands í ævintýraleit átján ára gamall. Það var fyrir átta árum og í dag er
hann einn lykilmanna íslenska landsliðsins í handbolta sem hefur leik á HM í Þýskalandi eftir rúma viku.
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Danir unnu
Frakka
(!.$"/,4) Danmörk vann
Frakkland, 28-25, í fyrri
æfingaleik þjóðanna fyrir HM í
handbolta sem hefst í lok næstu
viku. Frakkar eru með Íslandi í
riðli en íslenska liðið gerði 2828 jafntefli á móti danska liðinu
um síðustu helgi. Danir voru
tveimur mörkum yfir í hálfleik,
15-13 en staðan var 22-22 þegar
10 mínútur voru til leiksloka.
Dönsku markverðirnir Kasper
Hvidt og Peter Henriksson
vörðu vel í leiknum, Hvidt kom
inn og varði tvö víti í röð í
seinni hálfleik og Heniksen
varði úr mörgum dauðafæri á
lokasprettinum. Hinn íslensk
ættaði Hans Lindberg var
markahæstur Dana með 5 mörk
en þeir Lars Christiansen og
Lars Møller Madsen skoruðu
báðir 4 mörk. Nicola Karabatic
var markahæstur Frakka með 9
mörk.
„Nú trúa örugglega allir að við
verðum heimsmeistarar en við
verðum að halda okkur á
jörðinni. Að vinna evrópumeistara Frakka var kannski það
versta sem gat gerst,“ sagði
Ulrik Wilbek, þjálfari danska
liðsins í léttum tón eftir leik.
ËËJ

(!.$"/,4) Nú þegar óðum styttist
í HM í Þýskalandi fer handboltasál íslensku þjóðarinnar sístækkandi. Fram undan er heimsmeistarakeppnin í Þýskalandi, mekka
handboltans í dag. Þar spila flestir
bestu leikmenn heims og þar vilja
flestir aðrir komast að. Einn þeirra
sem hafa skapað sér nafn í bestu
deildarkeppni heimsins er Alexander Petersson en hann gegnir
einnig lykilhlutverki í íslenska
landsliðinu.
Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari fór ekki í grafgötur með hrifningu sína á frammistöðu Alex, eins
og hann er kallaður, í æfingamótinu í Danmörku um liðna helgi.
„Vélmennið var á fullri keyrslu,“
sagði hann og vísaði þar með til
óbilandi baráttuanda Alex og gífurlegrar þrautseigju. Mörgum er
enn í fersku minni þegar hann
kjálkabrotnaði snemma leiks gegn
Rússlandi á EM í Sviss í janúar í
fyrra. Hann kláraði leikinn og
Ísland vann afar langþráðan sigur
á rússneska birninum á stórmóti.
„Ég man að ég fékk stóran mann
á mig og næstu tíu sekúndurnar
var ég mjög ringlaður og vissi ekki
hvar ég var staddur. Eftir það
gerði ég ekki mikið í sókn en tók
áfram á mönnum í vörninni. Ég
var minntur ítrekað á meiðslin
þegar ég reyndi að halda mönnum
af öllum kröftum og beit þar með á
kjálkann eins og maður gerir,“
sagði Alex við Fréttablaðið í gær.
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„Það voru gríðarlega mikil vonbrigði að hafa ekki náð að klára
mótið. Ég reyndi að fá lækninn til
að gera bara eitthvað til að koma
mér í lag en hann sagði mér að ég
þyrfti að fara í uppskurð strax.“
Ísland tapaði í kjölfarið fyrir
Króatíu og Noregi, missti af sæti í
undanúrslitum og lenti í sjöunda
sæti mótsins.
Tveimur mánuðum síðar var
Alex aftur kominn á fullt en í haust
hafa önnur meiðsli tekið sig upp.
Hann sleit liðband í ökkla og hefur
ekki jafnað sig að fullu.
„Ég get kannski lítið æft en ég
vonast til að spila alla leiki. Ég er
90% viss um að ég haldist góður í
Þýskalandi.“
„Vélmennið“ er 26 ára gamall, á
íslenska unnustu og ungan son.
Hann spilaði fyrst fyrir Íslands
hönd á HM í Túnis fyrir tveimur
árum og er þetta því þriðja stórmót hans sem er fram undan.
Hann segir að sér hafi þótt
skrýtið að koma inn í íslenska
landsliðið, umkringdur „öllum
þessum stjörnum“ eins og hann
segir sjálfur og bætir við að hann
hafi ætíð litið mikið upp til Ólafs
Stefánssonar, núverandi fyrirliða.
Eftir fimm ára veru hjá Gróttu/
KR var Alex búinn að vekja mikla
athygli á sér og höfðu margir það
á orði við hann að hann ætti að fá
íslenskan ríkisborgararétt og spila
með landsliðinu. Það yrði gott
fyrir hans feril. „Já, af hverju
ekki?“ sagði hann bara. „Í dag finn
ég fyrir þjóðarstolti þegar ég
stend í röð með landsliðinu og
hlýði á þjóðsönginn. Ég hugsa um
kærustuna og strákinn minn, horfi
á fánann og veit að ég er heima.
Ég geri mér grein fyrir því að mín
tilfinning sé ekki endilega eins
sterk og hjá hinum strákunum en
nægilega sterk engu að síður.“
Fjölskylda hans í Lettlandi fylgist einnig vel með. „Þau hafa séð
marga leiki með landsliðinu og
styðja mig dyggilega og eru stolt
af mér. Mér líður líka sjálfum vel í
landsliðinu enda hefði ég aldrei
getað náð eins langt með því lettneska.“
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Aðspurður segir hann að hann
líti ekki lengur á landsliðsfélaga
sína sem „stjörnur“. Þess þó
síður líður honum sjálfum eins
og stjörnu.
„Ég var smeykur í upphafi en
ekki lengur. Það eru allir á sama
stalli í landsliðinu, hvort sem
þeir eru reyndir eða ekki,“ sagði
hann og segist ekki finna fyrir
aukinni pressu vegna mikilvægi

síns í liðinu. „Ég er ánægður með
að spila stórt hlutverk í liðinu en
mér finnst ég vera venjulegur
leikmaður, eins og allir aðrir í
liðinu. Ég er ekki ómissandi en
eftir að við misstum Einar Hólmgeirsson í meiðsli er ljóst að ekki
má bera meira út af. En það er
bara Óli sem er algjörlega ómissandi.“
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS
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Fimm leikmenn gefa ekki kost á sér
+®2&5"/,4) Fimm leikmenn voru

valdir í Stjörnuleik KKÍ sem fer
fram í DHL-höllinni á laugardaginn. Þetta eru þeir Friðrik
Stefánsson, Hlynur Bæringsson
og Brenton Birmingham sem
voru valdir í íslenska liðið og
þeir Darrel Flake og Jovan Zdravevski sem voru valdir í erlenda
liðið. Fjölmiðlar völdu byrjunarliðin.
Hjá íslenska liðinu byrja
Magnús Þór Gunnarsson (Keflavík), Páll Axel Vilbergsson
(Grindavík), Sigurður Þorvaldsson (Snæfell), Hörður Axel Vilhjálmsson (Fjölnir) og Hreggviður Magnússon (ÍR). Benedikt
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Guðmundsson þjálfar íslenska
liðið og hann bætti við þeim Axel
Kárasyni (Skallagrími), Pálma
Frey Sigurgeirssyni (KR), Fannari Helgasyni (ÍR), Jóhanni

Ólafssyni (Njarðvík), Pétri Má
Sigurðssyni
(Skallagrími),
Brynjari Þór Björnssyni (KR) og
Agli Jónassyni (Njarðvík).
Hjá erlenda liðinu byrja Jeb
Ivey (Njarðvík), Steven Thomas
(Grindavík), Damon Bailey (Þór
Þorlákshöfn),
George
Byrd
(Hamri /Selfoss) og Nemanja
Sovic (Fjölni). Einar Árni
Jóhannsson þjálfar erlenda liðið
og hann bætti við Lamar Karim
(Tindastóli), Kevin Sowell (Þór
Akureyri), Rob Hodgson (Þór
Þorlákshöfn), Roni Leimu (Haukum), Justin Shouse (Snæfelli),
Kareem Johnson (Fjölni) og Nate
Brown (ÍR).
ËËJ
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Beckham til Bandaríkjanna
&«4"/,4) David Beckham gaf það
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¶J¹LFARAR Å 3TJÎRNULEIK KVENNA

Trúir sínum
liðum
+®2&5"/,4) Ágúst S. Björgvinsson
og Jón Halldór Eðvaldsson voru
trúir sínum stelpum þegar þeir
kusu í lið fyrir Stjörnuleik
kvenna. Ágúst valdi fimm
Haukastelpur í sitt lið og Jón
Halldór valdi fimm Keflavíkurstelpur í sitt lið.
Leikurinn hefst klukkan 14 í
DHL-höllinni á laugardaginn.
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út í gær að hann myndi hætta að
leika með Real Madrid næsta
sumar og mun hann í kjölfarið
halda til Bandaríkjanna þar sem
hann hefur gert fimm ára samning við LA Galaxy. Beckham græðir vel á vistaskiptunum en samningur hans við Galaxy er metinn á
128 milljónir dollara sem gerir
rúma 9 milljarða íslenskra króna.
„Real Madrid bað mig um að
taka ákvörðun um framtíð mína í
þessari viku. Hvort ég ætlaði að
vera áfram hjá þeim næstu tvö
árin eða fara annað. Eftir að hafa
rætt möguleikana í stöðunni við
fjölskyldu mína og ráðgjafa hef ég
ákveðið að taka tilboði LA Galaxy
og mun ég byrja að spila með þeim
í ágúst,“ segir í yfirlýsingu sem
Beckham gaf frá sér í gær.
„Ég vil þakka stuðningsmönnunum og fólkinu í Madrid sem
hefur látið mér og fjölskyldu
minni líða vel hér og það er ekki
síst út af þessu fólki að ákvörðunin var mjög erfið. Ég hef notið
tímans á Spáni svo um munar og
ég er þakklátur félaginu fyrir að
gefa mér tækifæri til að spila með
þessu frábæra félagi og fyrir
þessa stórkostlegu stuðningsmenn. Ég er stoltur af því að hafa
leikið með tveim stærstu félögum
heims og ég bíð spenntur eftir
áskoruninni sem felst í því að gera
stærstu íþrótt heims enn stærri í
landi þar sem fólk hefur einlægan
áhuga á íþróttum. Ég mun gefa
allt sem ég á fyrir Real Madrid út
þetta tímabil og ég trúi því að
Fabio Capello geri liðið sigursælt
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eins og það á skilið,“ segir enn
fremur í yfirlýsingu Beckhams.
Dan Courtemanche, talsmaður
bandarísku atvinnumannadeildarinnar, MLS, staðfesti að fulltrúar
Beckhams væru búnir að ræða við
Galaxy í þó nokkurn tíma.
„AEG og fólk frá LA Galaxy
hefur verið að ræða við fulltrúa
Beckhams. Beckham er í samstarfi við AEG, sem á LA Galaxy,

með knattspyrnuskólann sinn.
Viðræður hófust í þessum mánuði
eins og löglegt er samkvæmt reglum FIFA,“ sagði Courtemanche.
AEG er eitt áhrifamesta fyrirtækið í bandaríska boltanum en
fyrirtækið á LA Galaxy, Chicago
Fire sem og Houston Dynamo.
Fyrirtækið átti einnig DC United
en seldi það fyrr í vikunni.
HBG
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José fær ekki að kaupa nýja menn
&«4"/,4) Það gengur ekkert hjá

Englandsmeisturum Chelsea og
til að bæta gráu ofan á svart þá
fær knattspyrnustjórinn José
Mourinho enga peninga til þess
að styrkja liðið. Það var Mourinho sjálfur sem kom fram og sagði
að hann hefði ekki fengið leyfi til
þess að kaupa nýja leikmenn til
Chelsea í janúar.
„Ég vil ekki gefa upp ástæðurnar af hverju ég fæ ekki fjármagn til þess að kaupa nýja leikmenn því það er innanbúðamál.
Það er enginn að koma til Chelsea og ef það kemur enginn þá
fer heldur enginn leikmaður frá
Chelsea. Ég get ekki misst neinn
leikmann því við glímum við
manneklu vegna meiðsla. Það er
ekki mín ákvörðun að kaupa ekki

nýja menn því þetta er ekki mitt
félag – ég er bara knattspyrnustjórinn,“ sagði Mourinho eftir 11 jafntefli við 2. deildarlið Wycombe í enska deildarbikarnum.
Þessar fréttir þykja benda til
þess að framtíð Portúgalans á
Stamford Bridge gæti verið farin
að styttast í annan endann. „Staða
mín er ekki mikilvæg. Það sem
er mikilvægt er Chelsea og liðið
er í góðri stöðu. Við erum næstum því komnir í úrslit deildarbikarsins, erum í 16 liða úrslitum
Meistaradeildarinnar,
komnir
inn í 4. umferð bikarsins og erum
í 2. sæti í deildinni. Ég er ekki
mikilvægur, það er liðið mitt sem
skiptir öllu máli og þannig hefur
verið það verið allan minn feril,“
sagði Mourinho enn fremur.

Slæm en dýr kaup Chelsea á
mönnum eins og Andriy
Shevchenko og Michael Ballack
í sumar hjálpa Mourinho ekkert
í baráttunni fyrir fé í leikmannakaup. Framtíð José Mourinho
hefur einnig verið milli tannanna á fólki, ekki síst þegar
heyrðist af ósætti hans og
Roman Abramovich, eiganda
Chelsea.
Það hefur verið sagt og
skrifað að takist Portúgalanum
ekki að vinna Meistaradeildina í
vor þá muni Roman skipta um
mann í brúnni og nafn Guus
Hiddink hefur verið nefnt í því
samhengi. Chelsea hefur nú gert
fjögur jafntefli í röð og hefur
ekki unnið leik síðan á Þorláksmessu.
ËËJ

Í fullu fjöri 41
árs gamall
+®2&5"/,4) Dikembe Mutombo

verður 41 árs í sumar og hefur
heldur betur gengið í endurnýjun
lífdaga í NBA-deildinni í vetur.
Þetta er fimmtánda tímabil þessa
218 cm og 118 kg miðherja frá
Saír og eftir að hafa látið lítið
fara fyrir sér undanfarin ár hefur
hann stokkið inn í sviðsljósið á
síðustu vikum.
Mutombo hefur verið varamaður Kínverjans Yao Ming hjá
Houston Rockets undanfarin þrjú
tímabil en þegar Yao Ming
meiddist í síðasta mánuði þurftu
Houston-menn að treysta á gamla
karlinn og hann hefur ekki
brugðist.
Mutombo var aðeins ryðgaður
í byrjun en í síðustu átta leikjum
hefur hann tekið 14,3 fráköst,
skorað 5,0 stig og varið 2,0 skot
að meðaltali. Í þeim síðasta, 10277, sigri á Lakers var þessi
fyrrum besti varnarmaður
deildarinnar með 5 varin skot og
19 fráköst.
Mutombo komst um leið upp í
2. sætið yfir flest varin skot í
deildinni frá upphafi. Hann fór
upp fyrir Kareem Abdul-Jabbar
en vantar 639 varin skot til þess
að ná Hakeem Olajuwon. Best af
öllu fyrir Mutombo er að Houston-liðið hefur unnið sjö af
þessum átta leikjum og það lítur
út fyrir að þeir sakni Kínverjans
frábæra ekkert allt of mikið. ËËJ
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Formaður á flótta
Það hefur verið áhugavert að fylgjast með
framgöngu, og framkomu, formanns KSÍ,
Eggerts Magnússonar síðustu vikur. Brátt
lýkur 19 ára valdatíð Eggerts og verður ekki
sagt að útganga formannsins sé glæsileg.
Það verður ekki tekið af Eggerti að hann
hefur gert margt gott fyrir íslenska knattspyrnu og fjárhagsstaða KSÍ, sem og nýr og
glæsilegur Laugardalsvöllur, ber vitni um.
Einnig hefur öll umgjörð í kringum efstu
deildir karla og kvenna batnað til mikilla
muna sem er vel.
Hjá því verður þó ekki litið að eldar
geysa víða og mikilvægir hópar innan hreyfingarinnar hafa borið skarðan hlut frá borði
á þessu mesta velmegunarskeiði knattspyrnusambandsins. Það logar allt í illdeilum milli KSÍ og dómara landsins sem hafa
svo sannarlega setið eftir á meðan laun formannsins hafa hækkað eðlilega samhliða
launaþróun í landinu að því er gjaldkeri
sambandsins segir.

blaðamenn sem hafa verið svo „frekir“ að
spyrja hann út í málið. Eru það eðlilegir
stjórnarhættir?

,ÅTILSVIRÈING VIÈ KONURNAR
Skemmst er síðan að minnast þeirrar
skammarlegu upphæðar sem KSÍ skaffar
landsliðskonum Íslands meðan þær eru í
verkefnum með landsliðinu. Um það mál
hefur Eggert neitað að ræða með öllu og
hann hefur gert sér lítið fyrir og skellt á þá

.¹NUSTU SAMSTARFSMENN ¹KVEÈA LAUNIN
Fjármál sambandsins hafa oftar en ekki
verið á milli tannanna á fólki og það vekur
óneitanlega upp spurningar þegar í ljós
kemur að það séu nánustu samstarfsmenn
formannsins sem ákveði laun hans og að
einungis mjög þröngur hópur – sjö manns

6ERÈLAUNAÈIR MEÈ BOLTUM
Svo má ekki gleyma grasrótinni og litlu liðunum sem telja sig oft vera hlunnfarna í
samskiptum við KSÍ. Má taka sem dæmi að
KSÍ lét ekki krónu rakna af hendi til Snartar á Kópaskeri, sem hafði fengið hvatningarverðlaun sambandsins og fékk nokkrabolta að launum, þegar forráðamenn
félagsins leituðu á náðir sambandsins með
einhvern styrk svo þeir gætu keypt sér
mörk sem er grundvöllurinn fyrir því að
hægt sé að leika knattspyrnu.
Ekki króna kom frá KSÍ en einn leikmaður liðsins lét húðflúra mörk á sig í sjónvarpsþætti í skiptum fyrir alvöru mörk. Það
var þessum einstaklingi að þakka, en ekki
KSÍ, að knattspyrna var enn leikinn í því
ágæta bæjarfélagi.

– viti nákvæmlega hvernig fjármálum KSÍ sé háttað.
Það vekur einnig athygli að formaðurinn sitji fundina þegar launin
eru ákveðin – hann bregður sér frá
rétt á meðan launatalan er ákveðin –
og ekki er síður áhugavert að launin
séu horfin af áætlunum og ársreikningi. Eru þetta eðlilegir stjórnarhættir? Hvað
eru sömu einstaklingar að
skaffa sér í dagpeninga og
risnu þegar þeir ferðast á
vegum sambandsins?
Það veit aðeins þessi
þröngi hópur og hreyfingin verður áfram í myrkri
með fjármálin verði engar
breytingar á stjórn sambandsins því aðgengi að
slíkum upplýsingum, og
eflaust fleiri áhugaverðum,
er takmarkað við þennan litla
hóp.
Til að toppa allt saman er
formaðurinn
hættur
að
sækja fundi stjórnar KSÍ en
á síðasta fundi tók hann þátt
í gegnum síma og nú eru
stjórnarmenn KSÍ sendir út

til London svo hægt sé að taka einn fund.
Einkennilegt að formaðurinn geti ekki
komið til Íslands í einn dag til að sinna
starfinu sínu sem hann fær víst greitt
fyrir.

3ÕNA VALDHROKA
Þetta nýjasta útspil er í takti við
framkomu formannsins, og
reyndar framkvæmdastjórans líka, undanfarnar vikur.
Þar er farið undan í flæmingi í erfiðum málum og fyrirspurnum blaðamanna sem
„dirfast“ að spyrja erfiðra
spurninga er svarað með
dónaskap og hroka sem einkennir menn sem hafa setið
of lengi við völd.
Hvernig væri að þessir
ágætu herrar gerðu einu sinni
hreint fyrir sínum dyrum í
stað þess að flýja án útskýringa
og hreyta ónotum í þá sem
spyrja? Eins og staðan er í dag
þá er afar lítil reisn yfir útgöngu
Eggerts Magnússonar sem
virðist flúinn af landi brott og
frá eldunum sem loga glatt í
kringum KSÍ þessa dagana.



5NDANÒRSLIT BIKARKEPPNI ++¥

Endurtekning
frá 2001?
+®2&5"/,4) Það var dregið í

undanúrslit Lýsingarbikarkeppni
karla og kvenna í körfubolta í
fyrrakvöld og það má segja að
drátturinn sé endurtekning frá
árinu 2001 en það ár komust
einmitt karlalið Hamars og ÍR
óvænt í bikarúrslitaleikinn eftir
útisigra í Keflavík og Grindavík.
ÍR-ingar mæta nú aftur til
Grindavíkur en að þessu sinni fá
leikmenn Hamars/Selfoss heimaleik gegn Keflavík. Keflavík og
Grindavík mættust í úrslitaleiknum í fyrra. Í kvennaflokki
mætast Grindavík og Haukar í
Grindavík og Keflavík tekur á
móti Hamar alveg eins og hjá
körlunum en þessi leikur fer hins
vegar fram á Sunnubrautinni í
Keflavík.
ËËJ

%- 5 KVENNA ¹ ¥SLANDI

Sjö vellir hýsa
keppnina

%R EKKI AÈ BJËÈA MIG
FRAM VEGNA LAUNANNA
Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KSÍ, segist ekki vera að bjóða sig fram til
formanns KSÍ vegna launanna. Hann segir að staða formanns KSÍ sé fullt starf
og að verkefnin séu óþrjótandi fyrir tilvonandi formann.
Eins og Fréttablaðið
greindi frá í gær þá ríkir leynd
vegna launamála formanns KSÍ.
Einnig kom fram í blaði gærdagsins að það væru nánustu samstarfsmenn formannsins sem
ákveddu laun hans og það á fundi
sem Eggert Magnússon, formaður
KSÍ, situr en hann stígur fram á
gang á meðan gengið er frá launamálum hans. Einungis sex einstaklingar vita hvað formaður KSÍ
hefur í laun og aðeins sjö einstaklinum er kunnugt um hvernig fjármálum sambandsins er nákvæmlega háttað.
Einn þeirra er framkvæmdastjóri KSÍ og formannsframbjóðandinn, Geir Þorsteinsson. Fréttablaðið spurði Geir að því hvort
hann væri að bjóða sig fram vegna
launanna.
„Ég býð mig fram til þess að
vera starfandi formaður í knattspyrnuhreyfingunni. Ég mun ekki
ákveða launin og er ekki að bjóða
mig fram vegna launanna,“ sagði
Geir en orðrómur hefur verið uppi
um að hann ætli að leggja niður
starf framkvæmdastjóra og þess í
stað ætli hann sér að vera starfandi stjórnarformaður.
Geir segir þann orðróm ekki
vera réttan. „Ég mun ekki leggja
niður framkvæmdastjórastöðuna
enda á að vera framkvæmdastjóri
samkvæmt lögum sambandsins og
ég mun ekki leggja fram neinar
breytingatillögur um slíkt. Ég er

&«4"/,4)

!LGARVE #UP 

Geta best náð 7.
sæti á mótinu
&«4"/,4) Íslenska kvennalandslið-

ið tekur þátt í Algarve Cup í mars
næstkomandi og er í riðli með
Ítalíu, Portúgal og Írlandi. Ísland
tók sæti Wales.
Mótið er tvískipt, liðin í A- og
B-riðli keppa um sex efstu sætin
en tvö efstu liðin í riðli Íslands
mæta neðstu liðunum í A-ö og Briðli til að skera út um hvaða lið
endar í 7. til 11. sætinu í mótinu.
Íslenska landsliðið getur því best
náð 7. sætinu á þessu móti sem
fer nú fram í 14. sinn.
Ísland hefur tvisvar áður tekið
þátt í þessu móti en það voru árin
1996 (6. sæti) og 1997 (7. sæti).
Leikirnir verða fyrsta verkefni
Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar
og Guðna Kjartanssonar með
íslenska kvennalandsliðið
ËËJ

&RJ¹LSAR ÅÖRËTTIR

Skólaþraut
hefst í febrúar
&2*,3!2 Frjálsíþróttasambandið
'%)2 ¶/234%).33/. &ORMANNSEFNI +3¥ SEGIR N¾G VERKEFNI BÅÈA V¾NTANLEGS FOR

MANNS +3¥ OG AÈ STAÈAN SÁ FULLT STARF

ekki að fara að breyta stjórnkerfi
sambandsins.“
Margir hafa ekki talið stöðu
formanns KSÍ ekki vera fullt starf
hingað til en Geir er því ekki sammála og segir auðvelt mál að gera
formannsstarfið að fullu starfi.
„Ég er reiðubúinn að starfa af
fullum krafti og ætla mér að gera
það nái ég kjöri. Ef mér endist
dagurinn til þá er þetta fullt starf.
Ég held að það sé nóg starf dag og
nótt að vera formaður KSÍ. Það
byggist annars á hverjum og
einum hversu mikið hann gefur af

&2¡44!",!¨)¨%«,

sér í starfið. Það eru nóg tækifæri
til að hafa óþrjótandi verkefni við
að vinna að framgangi knattspyrnunnar,“ sagði Geir sem er að
gefa frá sér gott starf sem er þar
að auki vel launað.
„Það er rétt. Ég hef sinnt því
starfi lengi og varð að glíma við
þessa ákvörðun sem ég tók. Ég
ætlaði ekki að vera eilífur í þessi
starfi og það er ljóst að ég verð
ekki framkvæmdastjóri KSÍ sama
hvort ég nái kjöri eður ei,“ segir
Geir Þorsteinsson.
HENRY FRETTABLADIDIS

ætlar að virkja fimmtu og sjöttu
bekkinga í skólum landsins og
stendur fyrir Skólaþraut FRÍ í
fyrsta sinn. Þrautin mun fara
fram frá 1. febrúar til 1. maí og
verður öllum grunnskólum í
landinu boðið að taka þátt í henni.
Keppnisgreinar verða 120
metra spretthlaup, hástökk og
kúluvarp. Íþróttakennarar
skólanna geta framkvæmt
þrautina í þremur leikfimitímum
og og stuðst verður við unglingatöflur FRÍ við útreikninga
stigakeppninnar. Átta efstu
einstaklingum í hvorum aldursflokki af hvoru kyni verður síðan
boðið á lokamót sem verður
haldið um miðjan maí.
ËOJ

F í t o n / S Í A

&«4"/,4) KSÍ hefur gefið út á
hvaða völlum verður leikið í
úrslitakeppni EM U19 kvenna
sem fram fer hér á landi í júlí
næstkomandi. Leikið verður á sjö
völlum, Akranesvelli, Grindavíkurvelli, Hlíðarenda, Kópavogsvelli, KR-velli, Laugardalsvelli og
Víkingsvelli.
Annar hluti undankeppninnar
fer fram í apríl næstkomandi en
24 lið í sex riðlum keppa þar um
sjö laus sæti þar sem sigurvegari
hvers riðils og liðið með bestan
árangur í 2. sæti komast í
úrslitakeppninni á Íslandi.
Það verður dregið í riðla úrslitakeppninnar í lok maí og verða
tveir leikir sýndir beint á
sjónvarpsstöðinni Eurosport. ËËJ

 JANÒAR  &®345$!'52

(!-).'*!.  %.$! *ASON +IDD HEFUR SËTT UM SKILNAÈ FR¹ EIGINKONU SINNI *OUMANA

EFTIR TÅU ¹RA HJËNABAND SEM VAR ENGINN DANS ¹ RËSUM AÈ ÖVÅ ER HANN SEGIR
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

*ASON +IDD STENDUR Å ERFIÈU SKILNAÈARM¹LI

Segir eiginkonuna hafa
lamið sig í mörg ár
+®2&5"/,4) Ein skærasta stjarna

NBA-deildarinnar, Jason Kidd,
leikmaður New Jersey Nets, hefur
sótt um skilnað frá eiginkonu
sinni til síðustu tíu ára. Málið
hefur vakið mikla athygli vestra
enda sakar Kidd eiginkonu sína
um áralanga misnotkun, líkamlega sem andlega. Kidd sótti um
skilnað degi eftir að hann fór fram
á tímabundið nálgunarbann á
eiginkonuna.
Í
skilnaðarumsókninni
er
nákvæm lýsing á hegðun eiginkonu hans, Joumana Kidd, og
henni lýst sem sjúklega afbrýðisamri. Í umsókninni kemur fram
að Joumana hafi notað átta ára
son þeirra til að laumast inn í

klefa Nets og stela síma Jasons.
Joumana fór síðan í gegnum símaskrána og sms eiginmannsins og
eftir það skildi hún soninn eftir og
fékk sér sæti inni í sal þar sem
Jason var að keppa með Nets í
NBA-deildinni. Þaðan jós hún fúkyrðum yfir eiginmann sinn meðan
á leik stóð.
Jason heldur því einnig fram
að hún hafi kýlt, sparkað og fleygt
heimilismunum í sig eftir því sem
hún versnaði með árunum. Jason
heldur því einnig fram að hún hafi
falið staðsetningarbúnað í bíl hans
og tölvu. Þau hjónin eiga þrjú
börn, átta ára son og fjögurra ára
tvíbura.
HBG
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&¾DDIST  APRÅL  &AÈIR HANS LÁST
ÖEGAR HANN VAR UNGUR AÈ ALDRI OG VAR
HANN ¹SAMT BRËÈUR SÅNUM OG STJÒPMËÈUR
ALINN UPP AF MËÈUR SINNI OG STJÒP
FÎÈUR ¶AÈ KOM FLJËTLEGA Å LJËS AÈ
%DDIE HAFÈI H¾FILEIKA Å GAMAN
LEIK OG FIMMT¹N ¹RA VAR HANN
FARINN AÈ SEMJA GRÅNATRIÈI OG VAR
MEÈ UPPISTAND ¹ LITLUM KR¹M
¶AR VAR TEKIÈ EFTIR HANS H¾FILEIK
UM OG ÖAÈ VAR SÅÈAN Å Ö¾TTINUM
3ATURDAY .IGHT ,IVE SEM
HANN SLË Å GEGN -URPHY
LEIKUR $AGFINN DÕRAL¾KNI
¹ 3TÎÈ  Å KVÎLD
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Svínakótiletturnar hennar Nigellu
6EL HEPPNAÈIR MATREIÈSLUÖ¾TTIR ERU MEÈ BESTA
SJËNVARPSEFNI SEM TIL ER OG ENGINN KEMST MEÈ
T¾RNAR ÖAR SEM .IGELLA ,AWSON HEFUR H¾LANA
-IKILL VAR ÖVÅ FÎGNUÈUR MINN ÖEGAR ÁG KOMST
AÈ ÖVÅ AÈ 3JËNVARPIÈ HEFUR TEKIÈ TIL SÕNINGA
SP¹NNÕJA Ö¾TTI MEÈ ÖESSUM MUNÒÈARFULLA
MATREIÈSLUMEISTARA /G VARÈ EKKI SVIKINN Å FYRSTA
Ö¾TTINUM
(ELSTI KOSTUR .IGELLU ER AÈ HÒN HENDIR ÎLLUM
HEILBRIGÈISVIÈMIÈUM ÒT Å HAFSAUGA OG L¾TUR
BRAGÈIÈ R¹ÈA EF TIL VILL LIGGUR SNILLDIN Å ÖVÅ ÖEGAR
.IGELLA ELDAR VIRÈIST ÖAÈ ALLT AÈ ÖVÅ bSYNDSAM
LEGTn ¥ TÁÈUM Ö¾TTI STEIKTI HÒN MEÈAL ANNARS
SVÅNAKËTILETTUR !ÈFARIR .IGELLU ERU HINS VEGAR
SLÅKAR AÈ Ö¾R VIRÈAST VERA DRÎG AÈ ALLT ÎÈRU ¶AÈ
ER EKKI LAUST VIÈ AÈ ÁG HAFI FARIÈ ÎRLÅTIÈ HJ¹ MÁR
ÖEGAR HÒN BARÈI KËTILETTURNAR MEÈ KÎKUKEFLI OG
BARMAÈI SÁR YFIR ÖVÅ AÈ ÖURFA AÈ SKERA FITUNA AF
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 (EIMSBIKARMËTIÈ Å ALPAGREIN
UM "EIN ÒTSENDING FR¹ KEPPNI Å BRUNI
KVENNA Å !LTENMARKT:AUCHENSEE Å !USTURRÅKI
 (LÁ
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3NILLINGARNIR 
 5NGAR OFURHETJUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 ,UBBI 4HE 3HAGGY $OG "ANDA

RÅSK FJÎLSKYLDUMYND FR¹  UM STR¹K SEM
BREYTIST Å HUND -EÈAL LEIKENDA ERU %D "EG
LEY *R 3HARON ,AWRENCE *ON 0OLITO *AMES
#ROMWELL OG *EREMY 3ISTO
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$ERREN "ROWN 34®¨ 

FJÎLSKYLDAN TJ¹NDA OG NÕJASTA Ö¹TTARÎÈ
LANGLÅFUSTU OG EINNAR ALLRA FARS¾LUSTU GAMAN
Ö¹TTARAÈAR Å SÎGU SJËNVARPSINS

 6INS¾LASTA STÒLKAN -ISS #ON

 8 &ACTOR  *UDGES HOME 

GENIALITY "ANDARÅSK GAMANMYND FR¹ 
&") KONA VILLIR ¹ SÁR HEIMILDIR OG TEKUR Ö¹TT
Å FEGURÈARSAMKEPPNI TIL AÈ REYNA AÈ KOMA
Å VEG FYRIR AÈ SPRENGJU¹R¹S VERÈI GERÈ ¹
ÒRSLITAKVÎLDINU ,EIKSTJËRI ER $ONALD 0ETR
IE OG MEÈAL LEIKENDA ERU 3ANDRA "ULLOCK
-ICHAEL #AINE "ENJAMIN "RATT OG #ANDICE
"ERGEN E

34®¨  "¥«

%VERYBODY ,OVES
2AYMOND 3+*2 %)..

 7HITE #HICKS (VÅTAR GELLUR
 !NOTHER 0RETTY &ACE
 -EN 7ITH "ROOMS
 $E ,OVELY $¹ SAMLEGT
 7HITE #HICKS (VÅTAR GELLUR
 !NOTHER 0RETTY &ACE
 -EN 7ITH "ROOMS
 $E ,OVELY $¹ SAMLEGT 3TJÎRNUM
PRÕDD STËRMYND UM LÅF OG ¹STIR TËNSK¹LDSINS
#OLES 0ORTER 

 4HE 3IEGE 5MS¹TRIÈ 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM
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0HOENIX

#LEVELAND

 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI
 (ESTAKLÒBBURINN 3ADDLE #LUB
 .ÕJA VONDA NORNIN
 +RINGLUKAST "EY"LADE
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 3IMPSONS  3IMPSONS

"RESK GAMANMYND FR¹  ,¹NLAUS FJ¹R
H¾TTUSPILARI UPPGÎTVAR AÈFERÈ TIL ÖESS AÈ SJ¹
FYRIR SIGURVEGARA Å VEÈREIÈUM ,EIKSTJËRI ER
$AVID #AFFREY OG MEÈAL LEIKENDA ERU $AN
!YKROYD 2OBBIE #OLTRANE OG "RENDA "LET
HYN

 $AGSKR¹RLOK



ION  (ÒS Å ANDLITSLYFTINGU

 &IRESTORM 3TRANGLEGA BÎNNUÈ
BÎRNUM
 #RADLE  THE 'RAVE
 4HE 3IEGE

(EIMSËKN

 $OCTOR $OLITTLE $AGFINNUR DÕRA
L¾KNIR 3EM BARN VAR $AGFINNUR DÕRAL¾KNIR
ÖEIM G¹FUM G¾DDUR AÈ GETA R¾TT VIÈ DÕRIN
!ÈALHLUTVERK %DDIE -URPHY ,EIKSTJËRI "ETTY
4HOMAS  ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 $ERREN "ROWN 4HE (EIST
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 6EÈHLAUPANEF /N THE .OSE

 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 6ALENTÅNA
 %XTREME -AKEOVER (OME %DIT

.µ44 $ERREN "ROWN 2¹NIÈ 3ÁRSTAK
UR Ö¹TTUR ÖAR SEM SJËNVHVERFINGA OG HUGAR
BRELLUMEISTARINN $ERREN "ROWN REYNIR VIÈ SITT
ERFIÈASTA OG H¾TTULEGASTA VERKEFNI TIL ÖESSA
¥ Ö¾TTINUM REYNIR HANN AÈ SANNF¾RA HËP
AF VIRÈULEGUM KAUPSÕSLUMÎNNUM UM AÈ
FREMJA ÖAULSKIPULAGT VOPNAÈ PENINGAR¹N OG
R¾NA  ÖÒSUND PUNDUM

 -ATCHSTICK -EN 3VIKAHRAPP
AR ¶R¾LFYNDIN OG DRAMATÅSK GL¾PAGAMAN
MYND 2OY OG FÁLAGI HANS ERU SVIKAHRAPPAR
AF VERSTU GERÈ !ÈALHLUTVERK .ICOLAS #AGE
3AM 2OCKWELL !LISON ,OHMAN ,EIKSTJËRI
2IDLEY 3COTT  "ÎNNUÈ BÎRNUM

 4EXAS 2ANGERS ,ÎGVERÈIR Å
4EXAS 6ESTRI SEM GERIST Å 4EXAS ¹ NÅTJ¹NDU
ÎLD !ÈALHLUTVERK *AMES 6AN $ER "EEK
2ACHAEL ,EIGH #OOK !SHTON +UTCHER $YLAN
-C$ERMOTT  3TRANGLEGA BÎNNUÈ B
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å







4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
%NTERTAINMENT 4ONIGHT E
&RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
¥SLAND Å DAG

!MERICAN $AD  E ¶RIÈJA SERÅAN
UM 3TAN OG BAR¹TTU HANS GEGN HRYÈJUVERK
UM &R¹B¾RAR TEIKNIMYNDIR FR¹ HÎFUNDUM
&AMILY 'UY ÖAR SEM AÈALSÎGUHETJAN ER 3TAN
3MITH OG FJÎLSKYLDA HANS 3TAN ER ÒTSENDARI
#)! OG ER ÖVÅ ALLTAF TIL TAKS Å BAR¹TTUNNI GEGN
ËGNUM HEIMSINS &JÎLSKYLDA HANS ER EKKI
EINS OG AÈRAR FJÎLSKYLDUR ÖVÅ AÈ ¹ HEIMILINU
BÒA MA KALDH¾ÈIN GEIMVERA OG ÖÕSKU
M¾LANDI FISKUR

 "ON *OVI /NE ,AST 7ILD .IGHT
4ËNLEIKAR MEÈ "ON *OVI
 3IRKUS 2VK E
 3OUTH 0ARK E .ÅUNDA SERÅAN

UM #ARTMAN +ENNY +YLE 3TAN OG LÅFIÈ Å
3OUTH 0ARK EN ÖAR ER ALLTAF EITTHVAÈ FURÈU
LEGT Å GANGI

 #HAPPELLES 3HOW  E ®NNUR
SERÅAN AF ÖESSUM VINS¾LUM GAMANÖ¹TTUM
ÖAR SEM $AVE #HAPPELLE L¾TUR ALLT FLAKKA

 "RAT #AMP 53! E (VAÈ GERIR

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 -ELROSE 0LACE E
 4HE +ING OF 1UEENS E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 -ELROSE 0LACE
 %VERYBODY LOVES 2AYMOND E
 4RAILER 0ARK "OYS ¶¾TTIR UM VININA
2ICKY OG *ULIAN SEM HAFA OFTAR EN EKKI VILLST
ÒT AF BEINU BRAUTINNI Å LÅFINU 5PPVÎXTUR
INN Å HJËLHÕSAHVERFINU VAR EKKI BEINLÅNIS UPP
BYGGJANDI OG HAFA ÖEIR EYTT STËRUM HLUTA LÅFS
SINS ¹ BAK VIÈ L¹S OG SL¹ *ULIAN VILL BYRJA NÕTT
OG BETRA LÅF OG NEITAR ÎLLUM SAMSKIPTUM VIÈ
2ICKY EN GAMLA LÅFSMYNSTRIÈ ER LÅFSEIGT

 4RAILER 0ARK "OYS
 4HE "ACHELOR 6))) "ANDARÅSK RAUN
VERULEIKASERÅA ÖAR SEM L¾KNIRINN 4RAVIS 3TORK
LEITAR AÈ DRAUMADÅSINNI

 +OJAK 3KÎLLËTTA LÎGGAN MEÈ RAUÈA
SLEIKIPINNANN ER M¾TT AFTUR .Ò ER ÖAÈ 6ING
2HAMES SEM LEIKUR +OJAK +OJAK REYNIR AÈ
BJARGA EFNILEGUM UNGLINGSPILTI SEM GENGUR TIL
LIÈS VIÈ GL¾PAKLÅKU TIL AÈ GETA BORGAÈ SKËLA
GJÎLDIN Å EINKASKËLA

ÖÒ VIÈ UNGLING SEM BLËTAR ÖÁR BRÕTUR LÎG
OG HLUSTAR EKKI ¹ NEITT SEM ÖÒ SEGIR ¶ETTA
VANDAM¹L ÖURFA NÅU FJÎLSKYLDUR AÈ TAK
AST ¹ VIÈ ¶ESSAR FJÎLSKYLDUR STËÈU FRAMMI
FYRIR ERFIÈRI ¹KVÎRÈUN OG ¹KV¹ÈU AÈ LOKUM
AÈ SENDA BÎRNIN SÅN Å 3AGE 7ALK SKËLANN
3AGE 7ALK SKËLINN ER STAÈSETTUR Å ËBYGGÈ
UM /REGON

T

ARMËTUM Å ALPAGREINUM

3+*2%)..

T

 !LPASYRPA 3AMANTEKT AF HEIMSBIK

 (EIMSBIKARMËT Å !LPA
GREINUM 2²6

KJÎTINU b¡G GEYMI HANA OG STEIKI MÁR SNARL
Å KVÎLD n SAGÈI HÒN OG GLOTTI LYMSKULEGA Å
MYNDAVÁLINA ¶VÅ N¾ST VAR RÎÈIN KOMIN AÈ
RASPINU OG SVEI MÁR Ö¹ EF ÁG ROÈNAÈI EKKI
SEM HÒN VELTI KËTILETTUNUM VANDLEGA FRAM OG
TIL BAKA Å RASPINU ÖAR TIL Ö¾R VORU MEÈ ÎLLU
HULDAR
¶¹ VAR ÖAÈ STEIKINGIN FÒFF M¹ SÕNA SVONA
Å SJËNVARPI .IGELLA L¾TUR EINS OG SNARKIÈ Å
OLÅUNNI SÁU ¹STARORÈ Å EYRA HENNAR OG RÁTT
¹ÈUR EN HÒN BAR MATINN ¹ BORÈ STËÈST HÒN
EKKI LENGUR M¹TIÈ b¡G GET EKKI BEÈIÈ LENGUR n
SAGÈI HÒN TËK KËTILETTUNA UPP MEÈ BERUM
HÎNDUM OG SÎKKTI TÎNNUNUM Å STÎKKA
SKORPUNA !F VIÈBRÎGÈUM HENNAR AÈ D¾MA
BRAGÈAÈIST KËTILETTAN UNAÈSLEGA ¡G SVITNAÈI
$AGINN EFTIR FËR ÁG Å (AGKAUP OG ¾TLAÈI AÈ
KAUPA SVÅNAKËTILETTUR ¶¾R VORU BÒNAR

 0EPPER $ENNIS E ¶AÈ ER

 3TILL 3TANDING E "ANDARÅSK GAM

2EBECCA 2OMIJN SEM LEIKUR AÈALHLUTVERKIÈ Å
ÖESSUM Ö¹TTUM EN HÒN ER SENNILEGA ÖEKKT
UST FYRIR HLUTVERK SITT Å STËRMYNDUNUM UM 8
MENNINA

 8 &ILES E 2¹ÈG¹TUR 3IRKUS SÕNIR
8 FILES FR¹ BYRJUN -ULDER OG 3CULLY RANNSAKA
DULARFULL M¹L SEM EINFALDLEGA ERU EKKI AF
ÖESSUM HEIMI

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 %VERYBODY LOVES 2AYMOND
 .IGHTMARES AND $REAMSCAPES

.µ44 (ROLLVEKJANDI SM¹SÎGUR ÒR SMIÈJU
3TEPHENS +ING
ANSERÅA UM HINA SKRAUTLEGU -ILLER FJÎLSKYLDU
"ILL VERÈUR FORFALLINN SPILAFÅKILL EFTIR AÈ HANN
KYNNIST LEIK SEM "RIAN ER FR¹B¾R Å

 (OUSE E
 #LOSE TO (OME E
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E

3+*2 30/24
 ,IÈIÈ MITT E
 !# -ILAN *UVENTUS FR¹  JAN
 5PPHITUN
 ,IÈIÈ MITT E
 ,IVERPOOL "OLTON FR¹  JAN
 5PPHITUN E
 !# -ILAN *UVENTUS FR¹  JAN
 5PPHITUN E
 $AGSKR¹RLOK
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8 &ACTOR 
8 &ACTOR ER SÎNGH¾FILEIKA
KEPPNI ÖAR SEM KEPP
ENDUR ERU ¹ ÎLLUM ALDRI
ALLT FR¹ SEXT¹N ¹RA OG UPP
ÒR %INSTAKLINGAR OG HËPAR
TAKA Ö¹TT Å KEPPNINNI OG
REYNA AÈ SANNF¾RA DËM
ARANA %INAR "¹RÈARSON
%LLÕ OG 0¹L «SKAR UM AÈ
ÖEIR EIGI ERINDI Å SJ¹LFA
ÒRSLITAKEPPNINA SEM
FRAM FER Å 3M¹RALINDINNI
¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS SKÕRIST
ENDANLEGA HVAÈA TËLF
ATRIÈI KOMAST Å ÒRSLIT
$ËMARARNIR F¹ ÖAÈ ERFIÈA
VERKEFNI Å Ö¾TTINUM AÈ SENDA HEIM SEX SÅÈUSTU ATRIÈIN ¹ÈUR EN SJ¹LF ÒRSLITA
KEPPNIN HEFST Å 6ETRARGARÈINUM EN HÒN HEFST  JANÒAR

¶RIÈJA SERÅAN UM 3TAN OG BAR¹TTU HANS
GEGN HRYÈJUVERKUM &R¹B¾RAR TEIKNI
MYNDIR FR¹ HÎFUNDUM &AMILY 'UY ÖAR
SEM AÈALSÎGUHETJAN ER 3TAN 3MITH
OG FJÎLSKYLDA HANS 3TAN ER ÒTSENDARI
#)! OG ER ÖVÅ ALLTAF TIL TAKS Å BAR¹TTUNNI
GEGN ËGNUM HEIMSINS &JÎLSKYLDA
HANS ER EKKI EINS OG AÈRAR FJÎLSKYLDUR
ÖVÅ AÈ ¹ HEIMILINU BÒA MEÈAL ANNARS
KALDH¾ÈIN
GEIMVERA OG
ÖÕSKUM¾L
ANDI FISKUR
"EITTUR
HÒMOR
OG MIKIÈ
GLENS

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR
 «SKASTUNDIN  -ORGUNLEIKFIMI
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR
 3AGNASLËÈ
 &RÁTTIR
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGA 3LËÈ FIÈRILDANNA 
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 &LAKK
 6EÈURFREGNIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
 ,ÎG UNGA FËLKSINS
 6ELKOMIN RIGNING
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA E
 3ÎGUMENN ¡G FYLGDIST MEÈ HLJËÈ
SKRAFI FËLKSINS E
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ITLA FLUGAN E
 +VÎLDGESTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

 0RESIDENTS #UP  /FFICIAL
 'ILLETTE 3PORTPAKKINN
 8 'AMES  p Ö¹TTUR  3JÎUNDI
Ö¹TTURINN UM 8 'AMES LEIKANA ¹RIÈ 
SEM HALDNIR VORU Å ,OS !NGELES &R¹B¾R
TILÖRIF HAFA SÁST Å ÖESSUM Ö¹TTUM Å VETUR OG
SEM D¾MI M¹ NEFNA HAFA ¹HORFENDUR FENGIÈ
AÈ SJ¹ TVÎFALT HELJARSTÎKK ¹ VÁLHJËLI

 3P¾NSKI BOLTINN p UPPHITUN
 !MERÅSKI FËTBOLTINN 5PPHITUN
FYRIR LEIKI HELGARINNAR Å AMERÅSKA FËTBOLTANUM

 0RO BULL RIDING .AUTAREIÈ ER EIN
VINS¾LASTA ÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM UM
ÖESSAR MUNDIR

 7ORLD 3UPERCROSS '0 
 3ÒPERKROSS ER ¾SISPENNANDI KEPPNI ¹
MËTORKROSSHJËLUM SEM FRAM FER Å ÅÖRËTTAHÎLL
UM ¹ BRAUTUM MEÈ STËRUM STÎKKPÎLLUM

T

 ."! DEILDIN 0HOENIX #LEVE
LAND "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 0HOENIX
3UNS OG #LEVELAND #AVALIERS Å ."! KÎRFU
BOLTANUM 0HOENIX ER EITT SKEMMTILEGASTA
LIÈIÈ Å DEILDINNI UM ÖESSAR MUNDIR OG SPILAR
MJÎG HRAÈAN KÎRFUKNATTLEIK ÖAR SEM MIKIÈ
ER SKORAÈ

 .ÕJAR EIGNIR p .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða í
annað sinn 22. febrúar nk.
Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir
okkur öll.
Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt
klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun.

 $EN LILLE PRINSESSE  3+2, 
'NOTTERNE  'URLI 'RIS  4HOMAS OG 4IM
 #HARLIE  ,OLA  (AMMERSLAG I $UBAI
 #HEFREDAKTÐRERNES KLUB  .ATIONEN 
(VAl S½ $ANMARK
REFORM AF DEN OFFENTLIGE
SEKTOR  'ULDGRAVERNE I 'RÐNLAND 
+ENDER DU TYPEN  46 !VISEN  4ASK
&ORCE  'RÐN GL¾DE  2ABATTEN 
!FTENSHOWET  !FTENSHOWET  &ILM FOR
&OLKET HUNDREDE ½R MED .ORDISK &ILM 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJ
RET "ECOMING  "OOGIE ,ISTEN  &
FOR &½R  3VAMPE"OB  &RA "ARBIE TIL "ABE
 (UNNI SHOW  0EDDERSEN OG &INDUS
 !FTENSHOWET 46 !VISEN MED 3PORT
 6EJRET P½ $2  $ISNEY 3JOV  A(!
!WARD   46 !VISEN  /PEN 2ANGE
 #HILL &ACTOR  "OOGIE ,ISTEN

 +LASSE A  3ISTE NYTT  3CHRÎDINGERS
KATT  4ALLENES HISTORIE  3ISTE NYTT 
/DDASAT .YHETER P½ SAMISK  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA .ORDLAND  3ISTE NYTT  6 CUP
ALPINT 5TFOR SUPERKOMBINASJON MENN  3ISTE
NYTT  6 CUP SKISKYTING 3PRINT KVINNER 
3ISTE NYTT  6 CUP ALPINT 3LAL½M SUPERKOMB
INASJON MENN  3ISTE NYTT  %- SKÐYTER
  OG  M MENN  3ISTE NYTT
 3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½
SAMISK  .2+S SPORTSFREDAG  .YHETER
P½ TEGNSPR½K  &RANKLIN  -EKKE -IKKEL
 0INGVINEN *ASPER  ,URE ,UCY 
$ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  .ORGE
RUNDT  "EAT FOR BEAT  .YTT P½ NYTT 
&ÐRST  SIST  0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT
 3EKS FOT UNDER  0ET 3HOP "OYS %T LIV
MED POP  !LFRED (ITCHCOCK PRESENTERER

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og
kvenna sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum til fyrirmyndar.
Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum:
1. Hvunndagshetjan
Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn
atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma.
2. Uppfræðari ársins
Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr
og látið gott af sér leiða.
3. Framlag til æskulýðsmála
Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum metnaði og alúð.
4. Til atlögu gegn fordómum
Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.
5. Heiðursverðlaun
Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.
6. Samfélagsverðlaunin
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af
mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll.
Sendið tilnefningar með því að fara inn á visir.is, með tölvupósti á netfangið
samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð
24, 105 Reykjavík. Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka allar
innsendar tilllögur til skoðunar. Verðlaunahafar verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn
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Skiptar skoðanir um Middleton á Íslandi
Breska konungsfjölskyldan hefur
verið í kastljósinu undanfarna
daga, sér í lagi Vilhjálmur
og kærasta hans, Kate
Middleton, og gera
fjölmiðlar því skóna
að trúlofun sé handan við hornið. Middleton hefur þegar
unnið hug og hjörtu
bresku þjóðarinnar en á Íslandi eru
skoðanir skiptar meðal aðdá… fær hin níutíu og sex ára Ólöf
Sigurrós Ólafsdóttir, sem lætur
aldurinn ekki aftra sér og
syngur af lífi og sál á söngvökum Félags eldri borgara.
1

2

3

4
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¶YKIR VEL ÖEGIN
ANDLITSLYFTING
FYRIR KONUNGS
FJÎLSKYLDUNA

enda aðalsfólks. „Við erum hæstánægð með hana, hún er frábær,“
segir Eyrún Ingadóttir, kammerjómfrú Hins konunglega fjelags.
„Hún minnir um margt á Díönu
heitna prinsessu, móður Vilhjálms,
er alþýðleg og prúð og á ábyggilega eftir að reynast konungsfjölskyldunni vel eftir hremmingar síðustu ára.“
Hildur Helga Sigurðardóttir blaðamaður er hins vegar
ekki jafn hrifin af Middleton.
„Hún virðist gjörsneydd
öllum persónuleika út á við
en hann á kannski eftir að
koma í ljós þegar konungsfjölskyldan
hefur
níðst á henni í nokkur
ár.“

Engu að síður telur Hildur hana
vel þegna andlitslyftingu fyrir
konungsfjölskylduna, sem þurfi á
fersku blóði að halda umfram
blátt. „Það er ekki mikið um frambærilegar prinsessur nú til
dags auk þess sem það er
bara hollt fyrir þessa fjölskyldu að giftast út fyrir
eigin raðir. Þau geta verið
Díönu ævinlega þakklát að
prinsarnir eru myndarlegir og börnin eiga
sjálfsagt bara eftir að
fríkka með aðstoð
Middleton.“
(),$52 (%,'! ¶YKIR

-IDDLETON GJÎRSNEYDD
PERSËNULEIKA

Hildur vonar þó að Middleton
reynist ekki jafn saklaus og trúgjörn og Díana var lengi framan af
og hafi bein í nefinu. „Og vonandi
hefur konungsfjölskyldan lært
eitthvað af reynslunni. Ef hún heldur rétt á spilunum gæti þessi
stúlka
reynst
þeim afar dýrmæt.“
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H¾ST¹N¾GÈ
MEÈ -IDDLET
ON OG ÖYKIR
HÒN MINNA ¹
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 ELDHÒS¹HALD  HVAÈ  ÖANGAÈ TIL 
HLJËMA  SAMTÎK  LEYNIR  RÅFA 
GRÅSKUR BËKSTAFUR  L¹GV¾R NIÈUR 
KÒGUN  GUÈ  STEINTEGUND
,«¨2¡44
 OFNEYSLA  TVEIR EINS  KRAPPUR  FLÕTI
 HEIMS¹LFA  F¾ÈA  SUSS 
H¹STÁTT  OT  GANGÖËFI
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 AA  FELUR  RASPA  PÅ 
SUÈ  OKI  RA  TALK
,«¨2¡44  ËHËF  UU  SNARPUR 
ASA  AMERÅKA  ALA  USS 
AÈAL  POT  IL
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-!'.) 6AR NEITAÈ UM VEGABRÁFS¹RITUN TIL "ANDARÅKJANNA EN VONAST TIL AÈ M¹LIÈ SKÕRIST Å DAG
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!ÈD¹ENDUR HËTA AÈGERÈ
UM GEGN YFIRVÎLDUM
Magna Ásgeirssyni hefur verið
neitað um vegabréfsáritun til
Bandaríkjanna en hann er bókaður
í tónleikaferð þar með Rock Star:
Supernova. Söngvarinn vildi lítið
tjá sig um málið þegar Fréttablaðið hafði samband við hann. „Það
varð
eitthvað smá klúður í
umsókninni en fólkið í Los Angeles er að vinna í þessu og reynir allt
hvað það getur gert,“ sagði Magni.
Hann taldi góðar líkur á því að
greitt yrði úr flækjunni í dag og
hann gæti því haldið utan sem
fyrst.
Magni er sem kunnugt er bókaður í tónleikaferð með hljómsveitinni Rock Star: Supernova og
Húsbandinu en eins og komið
hefur fram í fjölmiðlum eru allar
líkur á því að hann taki stöðu gítarleikara í síðarnefndu hljómsveitinni.
Magni greindi fyrst frá þessu á
aðdáendasíðu sinni, magni-ficent.

2/#+ 34!2 350%2./6! -AGNI ER

BËKAÈUR ¹ SEX VIKNA TËNLEIKAFERÈ MEÈ
HLJËMSVEITINNI UM "ANDARÅKIN

com, og sagði að líf hans væri nógu
flókið um þessar mundir þótt ekki
bættist ofan á að honum hefði
verið neitað um vegabréfsáritun.
„Ég hef ekki hugmynd um hvers
vegna,“ skrifar Magni sem augljóslega tekur þessu mjög persónulega. „Kannski er ég ekki
nógu sérstakur sem listamaður,“
bætir hann við. „Þetta er móðgun
við mig sem listamann og ég ætla

ekki að taka þessu þegjandi og
hljóðalaust,“ bætir hann við.
Ekki stóð á viðbrögðum aðdáenda hans sem voru margir hverjir undrandi á þessari ákvörðun
bandarískra yfirvalda og eru
hneykslaðir yfir framkomunni í
garð söngvarans. Margir hinna
bandarísku gesta segjast skammast sín fyrir stjórnvöld sín og bjóðast til að ræða málin við þingmenn
fulltrúadeildarinnar eða sendiherrann. „Hringdu í Valgerði
Sverrisdóttur utanríkisráðherra
og láttu hana redda þessu,“ skrifar
notandinn goodonyou. „Hún þarf á
atkvæðum þínum að halda,“ bætir
hann við. Notandinn Ida segist
hafa sent bréf til Valgerðar og
biðlar til annarra að gera slíkt hið
sama til að þrýsta á vegabréfsáritunin verði veitt sem fyrst því annars verði gripið til stórtækra
aðgerða.

%INS OG GREINT VAR FR¹ Å &RÁTTABLAÈINU
HAFA ÖEIR $ANÅEL GÒST (ARALDS
SON OG +RUMMI Å -ÅNUS BUNDIST
TRYGGÈARBÎNDUM OG HEFUR SVEITIN
NÒ B¾ÈI VERIÈ SKÅRÈ OG
FENGIÈ LIÈSAUKA (LJËM
SVEITIN HEFUR VERIÈ
NEFND %SJAN OG HAFA
ÖEIR &ROSTI *ËN 2UN
ËLFSSON OG (ALLDËR
HLJËMBORÈSLEIKARI
ÒR JAÈARSVEIT
INNI 4HE %ND
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Piparsveinn í fjárhagskröggum

SÚR HVALUR
SÚRT RENGI
HARÐFISKUR

„Það fór eiginlega allt illa sem gat
farið illa meðan á þessu Bacheolordæmi stóð,“ segir piparsveinninn
víðfrægi, Steingrímur Randver
Eyjólfsson. Í Lögbirtingablaðinu kemur fram að bú Steingríms
verði tekið til gjaldþrotaskipta
hinn 19. mars. Steingrímur segir
hins vegar að
hann sé búinn
að redda málunum fyrir
horn en viðurkennir að
raunveruleikaþátturinn hafi
farið ansi
illa
með
hann. „Ég
*%..µ &ANG
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AÈI HJARTA
3TEINGRÅMS Å
Ö¹TTUNUM EN
SAMBANDIÈ
HÁLT EKKI

ætla ekki að skella skuldinni á
þáttinn sjálfan heldur eru þetta
svona óbeinar afleiðingar af
honum,“ segir hann.
Steingrímur hefur látið lítið
fyrir sér fara síðan fárið vegna
þáttarins gekk yfir og segist einfaldlega hafa verið að vinna eins
og skepna til að greiða niður skuldir. „Ég hef eiginlega bara verið að
vinna og borga,“ segir hann.
Steingrímur er í málaferlum
vegna útistandandi skulda sem
hann á inni hjá aðilum úti í bæ og
segir að þetta sé leiðindamál. „Ég
er duglegur strákur og á eftir að
ná mér upp úr þessu,“ segir Steingrímur. „Ég vissi að þetta stefndi í
óefni þegar við byrjuðum að taka
upp þáttinn og ég lét þau vita af
því. Ég var hins vegar samningsbundinn þættinum og var hótað
háum skaðabótagreiðslum ef ég
hætti við. Ég átti því í fá hús að
venda,“ útskýrir Steingrímur sem
segist hafa verið ein taugahrúga

þegar
endalok
þáttarins nálguðust enda vissi
hann þá að fjármálin
heima
fyrir voru á
rangri leið. Hann
horfir hins vegar
björtum
augum
til framtíðar og
segist fullviss
um að nú geti
hlutirnir bara
batnað.
FGG

34%).'2¥52 3EGIR

GJALDÖROTIÈ
VERA ËBEINAR
AFLEIÈINGAR
AF Ö¹TTTÎKU
SINNI Å
"ACHELOR

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\WVSW[O
3¥-!.²-%2 &2¡44!",!¨3).3   FAX   2ITSTJËRN   FAX   RITSTJORN FRETTABLADIDIS
$2%)&).' DREIFING POSTHUSIDIS !UGLÕSINGADEILD AUGLYSINGAR FRETTABLADIDIS 6EFFANG VISIRIS

6)¨ 3%'*5- &2¡44)2

"!+¶!.+!2
¶/2"*!2'!2 3
'5..,!5'3$«4452

10. dagur

Þ

egar þetta er skrifað er ég á
tíunda degi áramótaheitis. Hafi
reynslan kennt mér eitthvað er það
að kúrar virka ekki. Í ár er það því
lífsstílsbreyting sem að er stefnt.
Það er góður byr í seglunum og 620
grömm farin. Eftir standa 6.380.
Skemmtilegasti þáttur nýja lífsstílsins er einmitt að stíga á vigtina
og fylgjast með grömmunum fjúka.
Mikilvægt er að eiga vigt sem
mælir þyngd nákvæmlega. Silkináttkjóll getur skipt sköpum.

34234) ókostur nýja lífsstílsins
er sennilega sá að maður er allt að
því óvinnufær. Blöðruna þarf að
tæma títt vegna vatnsþambs upp á
nokkra lítra per dag. Hæfilegum
metnaði fylgir líka vigtun reglulega yfir daginn. Sömuleiðis þarf
að vigta og mæla hvern bita
nákvæmlega til að sannreyna að
brauðsneiðin vegi 30 grömm og að
áleggið, sem er að eigin vali, vigti
25. Þetta er þó smávægilegt gjald
fyrir nýjan lífsstíl.
(%,34!

klögumál mitt í fyrri
megrunum hefur tengst því að
þurfa að borða minna. En í nýja
lífsstílnum ku árangurinn felast í
því að borða sig grannan. Kúrinn
er sagður skila tonni á móti því
tonni sem fólk bætir venjulega á
sig í öðrum kúrum. Á nýju ári hef
ég af áfergju lesið viðtöl við fólk
sem hefur náð undraverðum
árangri með því einu að breyta
öllum lifnaðarháttum og misst tugi
kílóa fyrir vikið. Áhugasöm hef ég
skoðað myndir af hvunndagshetjum á slitnu stofugólfinu heima hjá
sér, gjarnan vopnað vídeóspólu
með Ágústu Johnson.

,%)¨)2.!2

í baráttunni við
aukakílóin eru margar. Ég man
eftir fínum frúm á Scarsdale Medical, 14 daga dietkúrnum, auk hefðbundinna sítrónukúra, mjólkurduftskúra
og
kolvetniskúra.
Nýstárlegri leiðir eru kaffi/sígókúrinn og vodkakúrinn. Frumlegast fannst mér þó að lesa frétt um
norskan mann sem ætlar að borða
sig nógu feitan til að komast í
magaminnkunaraðgerð.

¨52 fyrr fór ég að huga að ára-

mótaheitinu í desember og taldi
kaloríurnar á jólahlaðborðum. Um
miðjan janúar var ég sprungin í
samfloti við meirihluta þjóðarinnar. Í mars var heitið gleymt og hið
ljúfa líf tók við þangað til í desember að áhyggjurnar helltust yfir
mann. Aldrei meir. Nú er nýtt líf
hafið og að ári verða 6.380 grömmin farin.

.34! áramótaheit verður svo
sennilega að bæta samband við
fjölskyldu og vini sem óhjákvæmilega fer í súginn með nýju lífi
svangrar og viðskotaillrar konu.
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