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Í tuttugu og fimm ára 
gömlum gönguhópi

Sveinn Jónsson er félagi í tuttugu og fimm ára gömlum göng hó hlaupið íð

Farið á fjöll
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NISSAN PATHFINDERReynsluakstur BLS. 2

KÖTTURINN Í SEKKNUMÁstandsskoðun BLS. 4

METINGUR JEPPAMANNAFjallasport BLS. 6

ÞORRABLÓT Á FJÖLLUM4x4 ferðaklúbburinn BLS. 8
BREYTTIR BÍLAR Í KASAKASTANArctic Trucks  BLS. 10

ÞAÐ BORGAR SIG AÐHALDA KYRRU Í BÍLNUMÖryggisatriði í ferðum BLS. 12
GLAÐUR MEÐ GÓÐAN BÍLBjörn Hl

EFNISYFIRLITBreyttir jeppar til 
Kasakstan

Allt upp í loft á HM

Mun færri vilja sjá 
Framsóknarflokkinn í ríkisstjórn 
eftir næstu kosningar, en í sam-
bærilegri könnun sem gerð var 26. 
ágúst 2006, samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins 
sem unnin var síðastliðinn laugar-
dag. Nú segjast 28,7 prósent þeirra 
sem taka afstöðu vilja sjá Fram-
sóknarflokkinn í ríkisstjórn, en 
hlutfallið var 38,7 prósent í ágúst.

Sá flokkur sem helst vinnur á er 
Frjálslyndi flokkurinn. Í nýju 
könnuninni segjast 22,6 prósent 
vilja ríkisstjórn þar sem flokkur-
inn á aðild, en í ágúst var hlutfallið 
14,8 prósent. 

Aðrir flokkar standa svipað að 
vígi hvað þetta varðar og í ágúst. 
50,4 prósent vilja Sjálfstæðisflokk-
inn í ríkisstjórn eftir kosningarnar 
í vor, sem er 3,3 prósentustigum 
minna en í ágúst. Það dregur held-
ur minna úr stuðningi við Samfylk-
inguna í ríkisstjórn, 46,8 prósent 
vilja ríkisstjórn með aðild flokks-
ins, samanborið við 48,2 prósent í 
ágúst. Vinstri græn bæta við sig 
1,5 prósentustigum og vilja 46,6 
prósent landsmanna sjá VG í ríkis-
stjórn.

Stuðningur við að núverandi 
ríkisstjórnarflokkar, Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknarflokkur, 
haldi samstarfinu áfram að lokn-
um kosningum hefur minnkað frá 
því sem var í ágúst. Í könnuninni 
sagðist 26,1 prósent þeirra sem 
tóku afstöðu vilja sjá þá flokka 
áfram í ríkisstjórn. Þetta er 6,1 
prósentustigi minna en í ágúst, 

þegar 32,2 prósent vildu að ríkis-
stjórnarsamstarfið héldi velli.

Þjóðin er þó langt frá því ein-
huga um hvaða flokka hún vill að 
myndi ríkisstjórn að loknum kosn-
ingum. Þriggja flokka stjórn með 
flokkum stjórnarandstöðunnar; 
Samfylkingu, vinstri grænum og 
Frjálslyndum; nýtur hylli 22,6 pró-
senta, sem er 14,8 prósenta munur 
frá könnuninni í ágúst. 

Þessi þróun er athyglisverð og 
sýnir fram á að tveir valkostir 
blasi við kjósendum, segir Baldur 
Þórhallsson, prófessor við stjórn-
málafræðiskor Háskóla Íslands. 
Þetta sýni að stjórnarandstaðan 
hafi skilgreint sig sem skýrari val-
kost. „Það er ekki svo mikið bil á 
milli þeirra sem vilja áframhald-
andi stjórnarsamstarf Framsókn-
ar og Sjálfstæðisflokks og þeirra 
sem vilja að stjórnarandstaðan í 
heild sinni taki við.“

Hlutfall þeirra sem vilja sam-
starf Sjálfstæðisflokks annars 
vegar og Samfylkingar eða Vinstri 
grænna hins vegar hefur jafnast 
út; nú vilja um tólf prósent lands-
manna hvort samstarfsmynstrið.

Stjórnarandstaðan 
orðin skýrari kostur 
Færri vilja sjá Framsóknarflokk í ríkisstjórn nú en í ágúst á síðasta ári. Helm-
ingur svarenda í könnun Fréttablaðsins vill Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn. 
Um 26 prósent vilja að núverandi ríkisstjórnarflokkar haldi samstarfinu áfram. 

 Úrvalsvísitala Kauphall-
ar Íslands endaði í 6.930 stigum í 
gær sem er hæsta gildi hennar 
frá upphafi. Eldra met, 6.925 stig, 
var sett þann 15. febrúar í fyrra.

Árið fer vel af stað á innlend-
um hlutabréfamarkaði en vísitalan 
hefur hækkað um 8,1 prósent frá 
áramótum. FL Group (+15,3%), 
Teymi (+13,1%), Actavis (+10,5%) 
og Kaupþing (+10,3%) hafa 
hækkað mest á árinu.

Greiningardeildir bankanna 
spá því að Úrvalsvísitalan hækki 
um 20-25 prósent á árinu.

Metið féll í 
Kauphöllinni

 Foreldrar í 
Minnesota hafa stofnað félags-
skapinn „Afmæli án þrýstings“ til 
að stemma stigu við metingi og 
samkeppni um íburðarmestu 
afmælisveislurnar fyrir börnin. 
Þessa tilhneigingu kalla þau 
„vígbúnaðarkapphlaup um 
afmælisveislur“.

Samtökin stinga upp á því að 
foreldrar fylgi nokkrum grunn-
reglum, sem stuðli að hógværari 
og streitumminni veislum. Í 
fyrsta lagi eigi ekki að gefa gjafir, 
heldur biðja gjafmilda að styrkja 
góðgerðarsamtök. Þá skuli látið af 
„þemaveislum“. Börnin eigi 
frekar að fara út í garð í leiki.

Íburðarminni 
afmælisveislur



Valdimar, ætlarðu að slá í 
gegn með Frjálslyndum?

 Ljóst er að tölvu-
búnaður sá sem lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu gerði upptækan 
hjá Ágústi Magnússyni, sem var í 
afplánun á fangahjálparheimilinu 
Vernd, inniheldur barnaklám, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins. Búnaðurinn inniheldur 
mikið af efni sem allt verður yfir-
farið. Í gær höfðu engar vísbend-
ingar fundist um að þar væri að 
finna myndir af íslenskum börn-
um en það hafði heldur ekki verið 
útilokað.

Ágúst var dæmdur í fimm ára 
fangelsi fyrir kynferðisofbeldi 
gegn sex drengjum árið 2004. 
Hann hefur afplánað tæplega tvo 
þriðju hluta refsitímans og var 
kominn á Vernd þar sem hann 
hafði nettengdar tölvur og virðist 
hafa verið byrjaður að brjóta af 
sér. Í fréttaskýringaþættinum 
Kompási á Stöð 2 var sett upp tál-
beita fyrir barnaníðinga á netinu. 
Ágúst vildi hitta tvo unglinga, pilt 
og stúlku. Þegar hann mætti á 
staðinn til að hitta stúlkuna með 
kynferðisathafnir í huga, hitti 
hann fyrir umsjónarmann Komp-
áss. Ágúst játaði síðan í viðtali við 
hann að hann væri enn haldinn 
barnafíkn. Hann hefur nú verið 
fluttur á Litla-Hraun aftur. 

Vernd er í nágrenni Laugarnes-
skóla. Sigríður Heiða Bragadóttir 
skólastjóri segir það ekki góða til-
hugsun að hafa menn með kyn-
ferðislegar tilhneigingar til barna 
nærri skólanum. Hún segist hafa 
sent foreldrum allra barna í skól-
anum fjölpóst á fimmtudaginn í 
síðustu viku, þar sem þeim hafi 
verið greint frá því að kennarar 
hafi verið beðnir um að ræða við 

börnin um hvernig þau eigi að 
bregðast við þegar fullorðnir ein-
staklingar bjóði þeim til sín eða 
með sér eitthvert. Jafnframt hafi 
foreldrarnir verið hvattir til þess 
að ræða við börn sín. Tilefnið hafi 
verið að maður hafi haft uppi kyn-
ferðislega tilburði við barn í hverf-
inu fyrir nokkrum dögum. For-
eldri barnsins hafði komið að máli 
við Sigríði Heiðu og sagt henni frá 
athæfi mannsins.

Samkvæmt upplýsingum sem 
Fréttablaðið aflaði sér mun þar 

vera um að ræða mann sem áreitti 
fjórar ungar stúlkur í Vogahverfi. 
Þá yngstu, sem er fimm ára, komst 
hann í tæri við á leikvelli við 
Laugalæk. Sá maður, sem er 26 
ára, hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 26. janúar.

Nýstofnuð kynferðisbrotadeild 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins 
hefur málið til rannsóknar. Maður-
inn á brotaferil að baki, meðal ann-
ars fíkniefnabrot, en ekki önnur 
kynferðisbrot.

Barnaklám í tölvu 
níðings í afplánun
Barnaklám hefur fundist í tölvubúnaði sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
gerði upptækan hjá dæmdum barnaníðingi. Hann var í afplánun á Vernd en er 
aftur kominn á Litla-Hraun. Skólastjóri hvetur foreldra til að ræða við börn sín.

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

NISSAN ALMERA ACENTA
Nýskr. 05.05 - Beinskiptur - Ekinn 18 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

1.560.000.-
 Sú ítarlega meðferð sem Ágúst Magn-

ússon fékk á Litla-Hrauni virðist ekki hafa haldið 
eftir að hann var fluttur á Vernd. 
Þetta segir Valtýr Sigurðsson 
fangelsismálastjóri.

„Það verður að senda hann á 
Vernd eins og aðra,“ segir Valtýr. 
„Þar er hann undirbúinn eins og 
aðrir til þess að fara út í 
samfélagið. Með því að setja hann 
á Vernd töldum við okkur vera að 
minnka áhættuna á að hann fremdi 
frekari brot. Við bíðum eftir að 
sjá hvað verður úr þessu lögreglu-
máli sem er að fara í gang í hans 

tilviki. Síðan verður tekin ákvörðun í kjölfar þess 
hvort það fer dómstólaleiðina eða hvernig verður 
með það farið.“

Valtýr sagði að fylgst hefði verið með Ágústi af 
bestu getu eins og öðrum sem væru í afplánun á 
Vernd. Ákvörðunin um að færa hann þangað af 
Litla-Hrauni hefði verið tekin að mjög vel ígrund-
uðu máli. Hann hefði að öllu jöfnu farið á reynslu-

lausn í maí. Því hefði þótt betra að hafa hann undir 
því eftirliti sem væri til staðar á vernd heldur en 
ekki.

Mál Ágústs kom til umræðu á Alþingi í gær. 
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra sagði að verið 
væri að skoða mörg álitaefni í tengslum við það og 
vafalaust yrði birt skýrsla um það síðar.

Vist á Vernd hluti af meðferð

 Forstjórar tíu af 
þekktustu fyrirtækjum Banda-
ríkjanna birtu í gær áskorun á 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta, þar sem þeir hvetja hann til 
að styðja að komið verði á 
reglum um takmörkun á losun 
gróðurhúsalofttegunda í landinu. 

„Við getum og verðum að 
grípa tafarlaust til ráðstafana til 
að koma á samhæfðu kerfi 
hagrænna hvata til loftslags-
verndar,“ segir í áskoruninni, 
sem forstjórarnir birtu daginn 
áður en Bush heldur árlega 
stefnuræðu sína. Bush-stjórnin 
hefur hingað til ekki viljað ljá 
máls á því að lögleiða losunartak-
markanir, þótt Bandaríkin séu 
langmesti loftmengunarvaldur 
heims.

Hvetja til losun-
artakmarkana

Maðurinn sem slasaðist í 
snjóflóði í Hrappsstaðarskál í 
Hlíðarfjalli á sunnudag er þungt 
haldinn og er honum haldið sofandi 
í öndunarvél á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Akureyri. Þetta segir 
Þorvaldur Ingvarsson lækningafor-
stjóri. Hann segir að maðurinn hafi 
ekki hlotið beinbrot í snjóflóðinu. 
Hann hafi liðið súrefnisskort eftir 
að snjóflóðið féll á hann og hann 
hafi átt í öndunarerfiðleikum. 

Maðurinn var í vélsleðaferð með 
félögum sínum þegar snjóflóðið, 
sem var um 600 metrar að breidd, 
féll á hann. Félagar mannsins grófu 
hann upp úr snjónum og gerðu á 
honum endurlífgunartilraunir. 
Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti 
hann á sjúkrahús.

Haldið sofandi 
í öndunarvél

 Ráðist var á mann í 
Þorlákshöfn í fyrrinótt. Maðurinn 
var gestkomandi í húsi þar í bæ 
og hafði lagst til svefns þegar 
árásamenn tóku hann höndum, 
drógu hann út úr húsinu, mis-
þyrmdu honum og skildu hann 
eftir á nærklæðum og hálfmeðvit-
undarlausan.

Lögreglan segir að maðurinn 
hafi leitað á náðir fólks í nær-
liggjandi húsi. Maðurinn var 
fluttur á Heilsugæslustöðina á 
Selfossi þar sem í ljós kom að 
hann var með brotnar tennur auk 
annarra áverka. Lögreglan á 
Selfossi kveðst vita hverjir 
árásarmennirnir séu.

Misþyrmdu 
næturgesti

 Að minnsta kosti hundrað 
manns létust í skotárásum og 
sprengingum sem beindust að 
skotmörkum Sjíta í Bagdad, 
höfuðborg Íraks, í gær. Tæplega 
áttatíu manns létust í sprengingu 
á markaði í mannskæðustu árás 
sem orðið hefur í Írak í einn og 
hálfan mánuð. Í lok nóvember lét-
ust 215 manns í árás í Bagdad 
sem talið er að al-Kaída hafi stað-
ið á bakvið og fól í sér hrinu bíl-
sprengja og sjálfsmorðsárása.

Uppreisnarmenn Súnníta og 
herskáir Sjítar hafa gert höfuð-
borgina og umhverfi hennar að 
vígvelli átaka sín á milli. Árásir 
uppreisnarmanna Súnníta hafa 

verið að færast í aukana undan-
farna daga vegna Ashura trúar-
hátíðar Sjía sem hófst á sunnu-

dag. Á fimmtudaginn síðastliðinn 
létust 142 Írakar, þar af 65 
háskólastúdentar í einni spreng-
ingu.

Alls féllu 25 bandarískir her-
menn í Írak á laugardaginn. Fleiri 
hermenn Bandaríkjahers í Írak 
hafa ekki látist á einum degi í tvö 
ár. Er þetta þriðja mesta mannfall 
á einum degi síðan stríðið hófst í 
mars 2003.

Á sunnudag komu um 3.200 
bandarískir hermenn til Íraks, en 
þeir eru fyrsti hluti af 21.500 
manna liðsauka sem George W. 
Bush Bandaríkjaforseti hefur 
ákveðið að senda til Íraks.

Hundrað féllu í árásum í gær

 Samstarfsfólk 
Margrétar Sverrisdóttur í 
borgarstjórnarflokki frjálslyndra 
styður hana heilshugar til 
forystustarfa, að því er kemur 
fram í tilkynningu, sem undir 
skrifa þau Guðrún Ásmundsdótt-
ir, Kjartan Eggertsson, Ólafur F. 
Magnússon, Ásta Þorleifsdóttir
og Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Eru verk Margrétar sögð bera 
vott um víðsýni og stefnumál 
hennar mikilvægt innlegg í 
landsmálin. Henni sé vel treyst til 
góðra verka og með hana í 
forystusveit sé flokkurinn mun 
sterkari en ella.

Borgarflokkur 
styður Margréti



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

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

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

Núna bjóðum 16 betri notaða bíla á sannkölluðum gæða- og úrvalskjörum.
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Mazda E-2000 Van 2000 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 12.99 Ekinn: 95.000 km
Verð: 650.000 kr. Skr.nr. ZV559

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.03 Ekinn: 71.000 km
Verð: 1.950.000 kr. Skr.nr. OG422

VW Golf W/G 1600 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 22.000 km
Verð: 1.490.000 kr. Skr.nr. ST530

VW Polo Base Line 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 42.000 km
Verð: 1.150.000 kr. Skr.nr. YB892

Subaru Legacy W/G 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 03.04 Ekinn: 49.000 km
Verð: 1.790.000 kr. Skr.nr. SJ941

Toyota Avensis Sol 1800 Bensín sjsk. 
Á götuna: 08.05 Ekinn: 18.000 km
Verð: 2.490.000 kr. Skr.nr. MV220

Toyota Corolla Terra 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.490.000 kr. Skr.nr. TK475

Toyota Corolla Terra 1600 Bensín 5 gíra
Á götuna: 08.01 Ekinn: 91.000 km
Verð: 950.000 kr. Skr.nr. BV130

Toyota Yaris T sport 1500 Bensín 5 gíra
Á götuna: 09.03 Ekinn: 46.000 km
Verð: 1.120.000 kr. Skr.nr. MY184

Toyota Yaris Terra 1000 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 06.05 Ekinn: 62.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. YG051

Toyota Yaris Terra 1000 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 06.05 Ekinn: 61.000 km
Verð: 1.130.000 kr. Skr.nr. RA901

Nissan Micra 1300 Bensín sjsk.
Á götuna: 08.05 Ekinn: 21.000 km
Verð: 1.580.000 kr. Skr.nr. NV947

Toyota Corolla Terra  1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 37.000 km
Verð: 1.560.000 kr. Skr.nr. NA123

Toyota Land Cruiser VX 4000 Bensín sjsk
Á götuna: 06.04 Ekinn: 64.000 km
Verð: 4.290.000 kr. Skr.nr. YX774

Toyota Land Cruiser VX 3000 Dísel sjsk.
Á götuna: 08.03 Ekinn: 106.000 km
Verð: 4.150.000 kr. Skr.nr. RL586

Toyota Land Cruiser VX 3400 Bensín sjsk. 
Á götuna: 05.02 Ekinn: 99.000 km
Verð: 2.250.000 kr. Skr.nr. UJ445



 Levi‘s Classic 501 
gallabuxur eru seldar með um 
fjörutíu prósenta álagningu á 
Íslandi. Eftir að tollar og skattar 
hafa verið teknir með í reikninginn 
standa rúmar fjögur þúsund krón-
ur sem álagning verslunarinnar á 
vöru sem kostar 9.990 krónur.

Fréttablaðið hefur gert verð-
könnun á ýmsum vörum á Íslandi, 
í Svíþjóð, Danmörku, Noregi og 
Bretlandi. Tilgangurinn er að 
komast að því hversu miklu munar 
á verði þessara vara milli Íslands 
og annarra landa, og hvað orsakar 
þennan mun.

Reynt er að brjóta smásöluverð 
hérlendis niður í innkaupsverð, 
flutningsgjöld, tolla, skatta og 
álagningu auk annarra gjalda sem 
kunna að leggjast á vöruna. Í dag 
eru Levi‘s Classic 501 gallabuxur 
teknar fyrir.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Levi‘s búðinni er innkaupsverð á 
gallabuxunum um fjörutíu prósent 
af útsöluverði verslunarinnar, sem 
er 9.990 krónur. Innkaupsverðið, 
sem innifelur flutningskostnað, er 
því rétt tæpar 4.000 krónur á 
hverjar buxur.

Á innkaupsverðið leggst síðan 
15 prósenta tollur, og 24,5 pró-
senta virðisaukaskattur ofan á 
það. Þá er innkaupsverð, eftir toll 
og skatt, orðið 5.727 krónur. Þær 
4.263 krónur sem eftir standa eru 
álagning verslunarinnar.

Samkvæmt verðkönnunum 
Fréttablaðsins kosta Levi‘s Class-
ic 501 gallabuxur 9.990 krónur í 
Levi‘s búðinni í Smáralind, 9.842 
krónur í Levi‘s Original Store í 
Kaupmannahöfn, 8.816 krónur í 
Carlings Denim Gallery í Ósló, 
8.061 krónu í Levi‘s Store í Stokk-
hólmi og 6.965 krónur í The Ori-
ginal Levi‘s Store í Lundúnum.

40 prósenta álagning 
á Levi‘s-gallabuxur

CLASSIC 501

CLASSIC 501

helmingi
léttari!

Sykurskerta Kókómjólkin 
inniheldur helmingi minni 
viðbættan sykur og fitu en
hefðbundin Kókómjólk og 

orkuinnihaldið  er 
fjórðungi lægra.

Yfir 80% af mjólkursykri-
num hafa verið klofin og 

hentar drykkurinn því 
flestum þeim sem hafa

mjólkursykursóþol.

 Stjórnarandstöðuflokkarnir á Alþingi; 
Samfylkingin, Vinstrihreyfingin - grænt 
framboð og Frjálslyndi flokkurinn, sendu í 
gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu um 
Ríkisútvarpið sem markar lok þeirrar 
umræðu sem hefur staðið yfir í þinginu síð-
ustu daga og vikur um málefni Ríkisútvarps-
ins. 

„Við metum stöðuna einfaldlega svo að 
það sé fullreynt og lengri tími skipti ekki 
neinu í sambandi við sátt,“ segir Steingrímur 
J. Sigfússon, formaður VG. 

Í yfirlýsingunni kemur fram að stjórnar-
andstöðuflokkarnir hafi það markmið að láta 
fara fram endurskoðun á Ríkisútvarpinu ef 
þeir komist í ríkisstjórn í vor. „Þessi yfirlýs-
ing segir að við höfum að undanförnu reynt 
og lagt áherslu á það í allri umræðu um Rík-

isútvarpið og samtölum okkar við forystu-
menn stjórnarflokkanna að ná sátt um Ríkis-
útvarpið. Við höfum talið það gríðarlega 
mikilvægt en höfum talað fyrir daufum 
eyrum,“ sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, í gær. 

Samkomulag er um að Ríkisútvarpið verði 
ekki hlutafélagavætt heldur fundnar leiðir 
til svigrúms í rekstri með nýjum lögum sem 
tryggi sjálfstæði og fagleg viðhorf. Stjórn 
RÚV verði rekstrarstjórn og starfsmenn búi 
við ritstjórnarlegt sjálfstæði og óháðir 
stjórnmála- og viðskiptahagsmunum. Þriðja 
umræða heldur áfram á þingfundi eftir 
hádegi í dag og verða að öllum líkindum 
greidd atkvæði um frumvarpið. Í breytingar-
tillögu við frumvarpið er lagt til að lögin öðl-
ist gildi 1. september næstkomandi.

Fullreynt að ná pólitískri sátt um RÚV

 Alls um 46 
prósent þeirra sem inntir voru 
álits í skoðanakönnun Capacent-
Gallups sögðust ánægð með að 
Ríkisútvarpinu verði breytt í 
opinbert hlutafélag. Þetta er 
niðurstaða viðhorfskönnunar sem 
unnin var fyrir Ríkisúvarpið fyrr 
í vetur. Tæp 24 prósent aðspurðra 
svöruðu á þá leið að þau væru 
hvorki ánægð né óánægð með 
fyrirhugaða breytingu á rekstrar-
forminu. Afgangurinn, rétt 
liðlega þrjátíu prósent, kvaðst 
óánægður með breytinguna. Alls 
svöruðu 825 einstaklingar á 
aldrinum 16 til 75 ára og af 
báðum kynjum spurningunni í 
viðhorfskönnuninni.

Nær helmingur 
sagðist ánægður

 Stjórn Landssam-
bands veiðifélaga (LV) sendi í 
gær frá sér tilkynningu þar sem 
ákvörðun Árna Mathiesen 
fjármálaráðherra, um endurskoð-
un aðkomu ríkisvaldsins að 
framkvæmd laganna um þjóð-
lendur, er fagnað.

LV telur það ekki samrýmast 
vilja Alþingis að ríkisvaldið geri 
ýtrustu kröfur um land og leggi 
óhóflega sönnunarbyrði á 
landeigendur sem geta ekki risið 
undir þeim í sumum tilfellum því 
gögn um eignarhaldið hafa 
glatast.

Stjórn Landssambands 
veiðifélaga skorar á stjórnvöld og 
Alþingi að breyta framkvæmd 
laga um þjóðlendur til samræmis 
við upphaflegan tilgang þeirra. 

Vilja breytingar 
á lögunum

 Margmenningarfélag 
hefur verið stofnað í Borgar-
byggð. Margmenningarfélagið er 
félag áhugafólks um margmenn-
ingu og geta allir tekið þátt. 
„Hugmyndin er að stuðla að 
betra samfélagi fyrir erlenda 
íbúa, hjálpa þeim að aðlagast 
okkur og okkur að aðlagast 
þeim,“ segir Guðrún Vala 
Elísdóttir, nýkjörinn formaður 
nýja félagsins. 

Óformlegur félagsskapur 
hefur verið starfandi í Borgar-
byggð í allan vetur og var því 
ákveðið að stofna félagið form-
lega og fá kennitölu þannig að 
félagsskapurinn gæti beitt sér í 
þágu margmenningar og sótt um 
styrki til verkefna. Opið hús 
hefur verið á sunnudögum í 
Safnahúsinu í Borgarnesi og verð-
ur því haldið áfram auk þess sem 
starfsemin verður aukin frekar.

Margmenning-
arfélag stofnað



 Vi› vitum ekki

       hver flú ert ...

... nema flú notir Au›kennislykilinn

Á næstu vikum ver›ur notendum gert skylt a› nota Au›kennislykilinn vi›
innskráningu í banka á Netinu. Nánari uppl‡singar um Au›kennislykilinn
eru a› finna á www.audkenni.is e›a hjá næsta banka e›a sparisjó›i.

Trygg›u flér aukna vernd í bankavi›skiptum á Netinu
                                     – taktu Au›kennislykilinn strax í notkun.

Au›kennislykillinn er samstarfsverkefni allra
banka og sparisjó›a á landinu sem mi›ar
a› auknu öryggi vi› notkun banka á Netinu.
Allir notendur fá lykilinn sendan heim í pósti.



 Grétar Mar Jónsson, 
skipstjóri og varaþingmaður 
Frjálslynda flokksins, vill að 
nafni flokksins verði breytt í 
Frjálslyndi jafnaðarmanna-
flokkurinn. Hann ætlar að bera 
fram tillögu um nafnabreyting-
una á landsþingi Frjálslynda 
flokksins sem haldið verður dag-
ana 26, og 27. janúar.  

Grétar segir helstu ástæðuna 
fyrir því að flokkurinn eigi að 
breyta um nafn vera þá að hann 
vilji höfða til jafnaðarmanna í 
landinu, sem eigi sér ekki mál-
svara á þingi. „Samfylkingin þyk-
ist vera jafnaðarmannaflokkur 
en er það ekki. Flokkurinn gætir 
ekki hagsmuna almennings þegar 
litið er til eignarhalds yfir fiskin-
um í sjónum. Samfylkingin sættir 
sig við að fáir eigi kvótann. Jafn-
aðarmenn eiga ekki að sætta sig 
við það,“ segir Grétar Mar. 

Önnur ástæða sem Grétar 
nefnir er að Sverrir Hermanns-
son eigi nafnið Frjálslyndi flokk-
urinn. „Menn hafa sagt að Sverrir 
geti sett lögbann á notkun nafns-
ins ef það verður klofningur í 
flokknum. Tillagan að nafna-
breytingunni er varúðarráðstöf-
un ef það skyldi gerast,“ segir 
Grétar. 

Sverrir Hermannsson, stofn-
andi og fyrrverandi formaður 
Frjálslynda flokksins, segir að sé 
hluti flokksmanna að hugsa um 
nafnabreytingu virðist það vera 
ætlun þeirra að kljúfa flokkinn. 
„Þeir ætla að vera við því búnir að 
stofna nýjan flokk. Svo virðist 
vera sem þeir uni ekki við þá skip-
an mála sem verið hefur í flokkn-
um og að þeir vilji Margréti dóttur 

mína burt,“ segir Sverrir. Hann 
segir að hann hafi tryggt sér nafn 
flokksins árið 1998. 

Sverrir segir að ef ákveðinn 
hluti meðlima Frjálslynda flokks-
ins kljúfi sig út úr flokknum muni 
flokkurinn starfa áfram. „Ég 
myndi þá ætla að Margrét starfi 
áfram innan hans,“ segir Sverrir. 
Hann telur að þeir sem vilji kljúfa 
Frjálslynda flokkinn ætli sér ekki 
að nota nafn hans áfram og því 
komi ekki til þess að hann þurfi 
að koma í veg fyrir að þeir noti 
nafnið. „Ég, Margrét og okkar 
fólk munum aldrei kljúfa flokk-
inn, þeir munu kannski gera það 
og fá sér nýtt nafn.“

Guðjón A. Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, 
hafði ekki heyrt af tillögu Grét-
ars Mars um nafnabreytingu 
þegar Fréttablaðið talaði við hann 
í gær. „Ég kem ekki að þessari til-

lögu,“ segir Guðjón. Aðspurður 
segir hann að hann og hluti flokks-
manna ætli sér ekki að kljúfa 
flokkinn og taka upp nýtt nafn. 

Á landsþinginu mun Margrét 
Sverrisdóttir annað hvort bjóða 
sig fram í kosningu um embætti 
varaformanns flokksins, gegn 
Magnúsi Þór Hafsteinssyni, eða 
formanns, gegn Guðjóni A. Kristj-
ánssyni. Guðjón hefur gefið það 
út að hann styðji Magnús í kosn-
ingunni um varaformannsemb-
ættið. Margrét hefur gert upp 
hug sinn en vill ekki segja frá því 
hvort embættið hún ætlar að 
bjóða sig fram í. Hún ætlar að til-
kynna það um miðja vikuna. 

Margrét segir það fyrsta sem 
hún hugsaði, þegar hún heyrði af 
tillögunni um nafnabreytinguna, 
hvort það væri ætlun einhverra í 
flokknum að kljúfa hann. 

Varúðarráðstöfun 
að velja nýtt nafn
Grétar Mar Jónsson vill að Frjálslyndi flokkurinn heiti Frjálslyndi jafnaðar-
mannaflokkurinn. Sverrir Hermannson og Margrét Sverrisdóttir segja klofning 
líklega fyrirhugaðan. Guðjón A. Kristjánsson segir klofning ekki á dagskránni. 
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 Eigendur hvalaskoðunar-
fyrirtækjanna Eldingar og Hafsúlunnar í 
Reykjavík hafa undirritað samkomulag um 
sameiningu félaganna. 

Með sameiningunni verður til stærsta 
hvalaskoðunarfyrirtæki á landinu en 
samanlagður farþegafjöldi fyrirtækjanna 
var um fimmtíu þúsund farþegar á síðasta 
ári.  

Einar Steinþórsson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins, segir nýtt fyrirtæki hafa 
mikla möguleika á að efla þjónustu. 

„Við munum bjóða upp á ýmiss konar 
afþreyingu á sjó svo sem hvalaskoðun, 
sjóstangaveiði, fuglaskoðun og fjölbreyttar 
skemmtisiglingar. Það kemur sterklega til 
greina að kaupa nýtt skip og við ætlum að 
byggja upp fræðslu- og upplýsingasetrið 

sem er í gömlu loðnuskipi við Ægisgarð. Við 
ætlum okkur líka að bjóða upp á ferðir allt 
árið,“ segir Einar. 

Nýtt fyrirtæki hefur yfir að ráða hvala-
skoðunarskipunum Hafsúlunni og Eldingu, 
ásamt Eldingu II og Gesti sem sinna 
sjóstangaveiði og styttri skemmtisiglingum.  

Níu af hverjum tíu viðskiptavinum 
fyrirtækjanna hafa verið erlendir ferða-
menn á undanförnum árum en Íslendingum 
hefur farið fjölgandi, að sögn Einars. Hann 
tiltekur þar sérstaklega sjóstangaveiði og 
skemmtiferðir enda hefur fyrirtækið haldið 
fermingar- og brúðkaupsveislur á hafi úti.

Fyrirtækið mun sækja um fulla umhverf-
isvottun hjá Green Globe í vor og verður þá 
með fyrstu hvalaskoðunarfyrirtækjunum í 
heiminum til að öðlast slíka vottun.    

Reikna með sextíu þúsund farþegum 

 Tveir helstu forvígis-
menn málfundafélagsins Nýs afls 
ætla ekki að gefa kost á sér í 
embætti fyrir Frjálslynda 
flokkinn á komandi landsþingi. 

Þeir Jón Magnús-
son, formaður Nýs 
afls, og Höskuldur 
Höskuldsson
varaformaður
staðfestu þetta um 
helgina. „Ég hef 
ekki áhuga á því,“ 
sagði Jón, en hann 
reiknar þó með því 
að einhverjir úr 

Nýju afli gefi kost á sér til 
trúnaðarstarfa.

Samkvæmt upplýsingum 
Magnúsar Reynis Guðmundsson-
ar, framkvæmdastjóra flokksins, 
hefur Sólborg Alda Pétursdóttir, 
kennari í Mosfellsbæ og flokks-
maður frjálslyndra um árabil, 
boðið sig fram til ritara. 

Ekki í framboði

 Angela Merkel, kanslari Þýskalands, 
kynnti fyrir helgi formennskuáætlun Þjóðverja í 
Evrópusambandinu fyrri helming ársins. Hún sagði 
sambandið verða að koma sér saman um aðgerða-
áætlun um það hvernig koma megi til framkvæmda 
þeirri uppfærslu á stofnsáttmála sambandsins sem 
til stóð að gera með stjórnarskrársáttmálanum 
svonefnda, en fullgilding hans strandaði eins og 
kunnugt er þegar henni var hafnað í þjóðaratkvæða-
greiðslum í Frakklandi og Hollandi fyrir hálfu öðru 
ári.

Merkel lagði enn fremur áherslu á að samningar 
tækjust við Rússa um endurnýjun víðtæks við-
skipta- og samstarfssamnings ESB og Rússlands og 
að viðræðum á vegum Alþjóðaviðskiptastofnunar-
innar um aukið frelsi í alþjóðaviðskiptum yrði bjarg-
að út úr því öngstræti sem þær hafa festst í til 
þessa.

„Umhugsunartíminn er liðinn. Við verðum að 
komast að niðurstöðu um það fyrir júnímánuð 
næstkomandi hvað gera skuli við stjórnarskrársátt-
málann,“ sagði kanslarinn í fyrstu ræðu sinni fyrir 
fulltrúum á Evrópuþinginu. Merkel bætti því við að 

Evrópusambandið yrði að draga úr skriffinnsku og 
gera ákvarðanatöku skilvirkari. 

„Það er allri Evrópu í hag að ljúka þessu ferli 
áður en næstu kosningar til Evrópuþingsins fara 
fram árið 2009,“ sagði hún.

Viðgerð á CANTAT-3 
sæstrengnum, sem gera átti við í 
þessum mánuði, hefur verið 
frestað.

Veður og sjólag á svæðinu 
hefur verið mjög slæmt og því 
ekki gefist tækifæri til að hefja 
viðgerð á strengnum. 

Viðgerðarskipið CS Pacific 
Guardian, sem kom á bilunarstað 
hinn 15. janúar, heldur nú til 
heimahafnar í Bermúda. Þetta 
segir í tilkynningu frá Farice.

Vegna frestunarinnar var 
strengurinn gangsettur að nýju 
til Evrópu hinn 18. janúar 
síðastliðinn. Fjarskiptaumferð í 
þá átt ætti að vera með eðlilegum 
hætti þar til færi gefst á því að 
gera við strenginn. 

Reiknuðu margir notendur 
með truflun vegna viðgerðar.

Viðgerð á sæ-
streng frestað

Hefur þú séð kynlífsmynd-
bandið með Guðmundi í 
Byrginu?

Finnst þér að Árni Johnsen eigi 
að vera á framboðslista Sjálf-
stæðisflokks í Suðurkjördæmi?
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Njóttu ávöxtunarinnar og stofnaðu netreikningana 
SPRON Vaxtabót og SPRON Viðbót á spron.is

14,5%

Frábær ávöxtun sparnaðarreikninga SPRON á síðasta ári 
endurspeglaðist m.a. í hávaxtanetreikningunum SPRON
Vaxtabót og SPRON Viðbót. Nú hafa vextir þeirra reikninga 
verið hækkaðir enn frekar!

SPRON innlánsreikningar

Á meðfylgjandi samanburðartöflu, sem birtist í Morgunblaðinu 18. janúar 2007, 

má sjá að ávöxtun innlánsreikninga SPRON árið 2006 var hreint út sagt frábær

enn eitt árið í samanburði við ávöxtun annarra banka og sparisjóða.

Morgunblaðið 18. janúar 2007

Frábær ávöxtun

innlánsreikninga SPRON 2006

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 21. janúar 2007

14,5%

6%

SPRON Vaxtabót  – allt að 14,5% vextir*

Óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu.

SPRON Viðbót – allt að 6% vextir*

Verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu.



Veldu létt og mundu eftir ostinum!

Mikil mildi
 Forseti Serbíu skoraði í 

gær á lýðræðissinnaða stjórnmála-
flokka landsins að leggja ágrein-
ingsmál sín til 
hliðar og taka 
höndum saman 
um að mynda 
samsteypu-
stjórn, eftir að 
flokkur her-
skárra þjóðern-
issinna varð 
stærsti flokkur-
inn á þingi sam-
kvæmt niður-
stöðum kosninga sem fram fóru í 
landinu á sunnudag. 

Hið mikla kjörfylgi þjóðernis-
sinna, sem fengu 28,3 prósent 
atkvæða, er ekki síst rakið til þess 
að spurningin um framtíð Kosovo-
héraðs er nú mjög ofarlega á dag-
skrá. Strax í næstu viku er von á 
sérlegum erindreka Sameinuðu 
þjóðanna til Belgrad til að skila af 
sér tillögu að framtíðarfyrirkomu-
lagi á þjóðréttarlegri stöðu Kosovo. 
Kosovo-Albanar, sem eru í yfir-
gnæfandi meirihluta íbúa í hérað-
inu, vilja fullt sjálfstæði en serb-
neskir þjóðernissinnar líta á héraðið 
sem óaðskiljanlegan hluta Serbíu. 

Bozidar Djelic, sem talinn er 
líklegasta forsætisráðherraefni 
lýðræðisflokkanna, lagði á það 
áherslu í gær að birting SÞ-tillagn-
anna gæti spillt fyrir ríkisstjórnar-
myndun, og ef þær gengu út á að 
Kosovo hlyti sjálfstæði myndu þær 
aðeins verða til að efla þjóðernis-
sinna enn frekar. Fastlega er reikn-
að með að tillögurnar hljóði upp á 
skilyrt fullveldi Kosovo til handa. 

Að hinni eldfimu Kosovodeilu 

frátalinni eru fleiri mál sem auð-
veldlega geta gert stjórnarmynd-
unarumleitanir erfiðar. Þar á 
meðal er hvernig taka skal á 
framsali á eftirlýstum meintum 
stríðsglæpamönnum, svo hvaða 
leiðir skuli reynt að fara til að 
rjúfa einangrun Serbíu og mjaka 
landinu nær því að fá að hefja 
aðildarviðræður við Evrópusam-
bandið. 

„Nýja ríkisstjórn verður að 
mynda hið snarasta,“ sagði Boris 
Tadic, forseti Serbíu, en Lýðræð-
isflokkur hans fékk flest atkvæði, 
22,6 prósent, að frátöldum flokki 
þjóðernissinna sem heldur hug-

myndafræði 
Slobodans 
Milosevic heit-
ins í hávegum. 
Tadic sagði að 
hann myndi 
fela þeim 
stjórnarmynd-
unarumboðið 
sem bestar 
horfur hefði á 
því að ná 
árangri í að 

koma saman meirihlutastjórn 
lýðræðisaflanna. 

Leiðtogi þjóðernissinna, Tom-
islav Nikolic, sagði í gær að Tadic 
ætti að fela stærsta flokknum á 
þingi stjórnarmyndunarumboðið. 
„En ég veit að hann mun ekki gera 
það,“ sagði Nikolic og spáði því að 
kosið yrði á ný áður en þetta ár 
væri úti þar sem „hinir svoköll-
uðu lýðræðissinnar geta ekki 
komið sér saman um nokkurn 
hlut, hvað þá um nýja ríkisstjórn“.

Vill samvinnu 
lýðræðisafla
Flokkur herskárra þjóðernissinna varð stærsti 
flokkurinn í þingkosningum í Serbíu. Forseti lands-
ins skorar á lýðræðisflokkana að mynda ríkisstjórn 
áður en skýrsla SÞ um framtíð Kosovo verður birt.

Innritun í símum 588-3630 og 588-3730, eða í skólanum að Síðumúla 17, tölvu-
póstur: ol-gaukur@islandia.is Í boði er fjölbreytt nám með vönduðu námsefni
fyrir alla aldursflokka, bæði byrjendur og þá sem kunna eitthvað fyrir sér.
Nánari upplýsingar um skólann og námsleiðir er að fá á heimasíðunni:
www.gitarskoli-olgauks.is eða í skólanum á innrit-
unartíma, en innritað er alla virka daga kl. 14:00
til 17:00. 

www.gitarskoli-olgauks.is

Hægt að fá leigða
HEIMAGÍTARA
kr. 3500 á önn

INNRITUN DAGLEGA KL. 14-17
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Heimasíða:
www.gitarskoli-olgauks.is

588-3630
588-3730

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Karlmaður á þrítugs-
aldri var dæmdur í tveggja mán-
aða skilorðsbundið fangelsi í 
Héraðsdómi Suðurlands í gær 
fyrir þjófnað. Hann stal pening-
um, tölvu og flatskjá auk annarra 
hluta úr húsnæði Mjólkurbús 
Flóamanna á Selfossi þegar hann 
starfaði sem öryggisvörður 
Securitas. Brotin voru framin 
vorið 2006, en maðurinn hafði 
aðgang að húsnæðinu vegna vinnu 
sinnar.

Maðurinn hafði áður verið 
dæmdur fyrir ölvunarakstur og 
líkamsárás, en þrátt fyrir það var 
hann ráðinn hjá Securitas í ágúst 
2005. Samkvæmt reglum Securit-

as þurfa allir sem sækja um starf 
að skila hreinu sakavottorði.

„Ég held hérna á vottorðinu 
sem hann skilaði og þar segir að 
hann hafi engin brot framið,“ segir 
Árni Guðmundsson, forstöðumað-
ur gæslusviðs Securitas. „Ég veit 
ekki hvernig stendur á þessu.“

Maðurinn játaði þjófnaðinn og 
sagðist hafa verið í fíkniefna-
neyslu þegar hann framdi brotin. 
Góssið hafi verið selt til þess að 
fjármagna neysluna.

Árið 1997 gekkst hann undir 
sátt fyrir ölvunarakstur og árið 
2002 var hann dæmdur til 25.000 
króna sektar fyrir líkamsárás.

Auk skilorðsbundnu fangavist-

arinnar var hann dæmdur til að 
greiða Mjólkursamsölunni 180 
þúsund krónur í skaðabætur.

Sakamaður með hreint vottorð

Hvað heitir fyrrverandi 
þingmaður Samfylkingarinnar 
sem gengið hefur til liðs við 
Frjálslynda flokkinn?

Hverjir slasast oftast í hesta-
slysum?

Hvaða bandaríski leikari 
hvatti bandarísk stjórnvöld til 
að biðjast afsökunar á stríðinu í 
Írak við upphaf Sundance-kvik-
myndahátíðarinnar?

 Átján ára piltur var í 
Héraðsdómi Suðurlands dæmdur 
til 40.000 króna sektargreiðslu 
fyrir að brjótast inn í hjólhýsi í 
júlí 2005. 

Pilturinn braut plastrúðu í 
hjólhýsinu, sem stendur í 
þyrpingu slíkra farartækja rétt 
utan við Laugarvatn, og stal 
þaðan slökkvitæki, einum kassa 
af Prins Póló súkkulaði og 
töluverði magni af áfengi. 

Hann mætti ekki fyrir 
héraðsdóm og því féll dómurinn 
að honum fjarstöddum. Hann 
hefur tvívegis áður hlotið dóma 
fyrir þjófnaðarbrot.

Stal slökkvitæki 
og Prins Póló





Smiðjuvegi 5
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 „Ég á bara vinnuföt-
in eftir sem ég var í úti á sjó og 
svo náttúrlega það sem þau stálu,“ 
segir Magnús Ásgeirsson sjómað-
ur, en íbúð hans í Þorlákshöfn 
brann til kaldra kola aðfaranótt 
síðastliðins laugardags. 

Par á þrítugsaldri var á sunnu-
dag úrskurðað í gæsluvarðhald 
vegna gruns um að þau hefðu 
kveikt í íbúð Magnúsar eftir að 
hafa brotist inn í hana. Maðurinn 
var handtekinn þegar hann reyndi 
að nota greiðslukort Magnúsar 
síðdegis á sunnudag. Í kjölfarið 
gerði lögregla húsleit hjá unnustu 
hans og fannst þar þýfi úr innbrot-
inu.

Auk parsins hafa þrír aðrir 
verið handteknir í tengslum við 
verknaðinn. Tveimur þeirra var 
sleppt að loknum yfirheyrslum en 
ákvörðun vegna gæsluvarðhalds-
kröfu lögreglunnar yfir þeim 
þriðja lá ekki fyrir síðdegis í gær.

Magnús segir að um mikið til-
finningalegt tjón sé að ræða enda 
hafi allir persónulegir munir hans 
horfið í eldhafinu. „Þau stálu bara 
veskinu og einhverju tölvudóti. 
Það er náttúrlega mjög óskemmti-
leg tilfinning að lenda í svona.“

Hann segist þekkja til tveggja 
þeirra sem handteknir voru fyrir 
verknaðinn en hann hafi ekki átt 
neitt sökótt við þá. „Ég skulda 
þeim ekkert eða neitt svoleiðis. 
Það er ekkert þannig í gangi. Þetta 
er ekkert persónulegt gagnvart 
mér.“ 

Magnús var ekki heima þegar 
fólkið braust inn þar sem hann 
hafði farið út til veiða klukkan 
fjögur um nóttina. Hann segist 
ekki hafa komist strax í land eftir 
að hann fékk fregnirnar af brun-
anum. „Við vorum búnir að leggja 
svolítið af línu þannig að við þurft-
um að draga það upp. Ég var kom-
inn í land um hálfellefuleytið og 

búinn að landa svona hálftíma 
síðar. Þegar ég fór svo heim var 
bara verið að negla fyrir glugg-
ana. En maður á marga góða að. 
Öll fjölskyldan býr hérna. Það 
hjálpar auðvitað alveg helling.“

Þó að Magnús hafi ekki verið 
heima voru nágrannar hans, kona 
og tvö börn, sofandi í áfastri íbúð. 
Þau sluppu ómeidd eftir að annar 
nágranni varð var við reykjarlykt 
og gerði þeim viðvart. Rannsóknar-

deild lögreglunnar í Reykjavík 
var á vettvangi í gær við að reyna 
að staðfesta eldsupptök. Magnús 
vildi sjálfur ekki útiloka neitt fyrr 
en rannsókninni væri lokið. „Mér 
finnst það samt nokkuð ólíkleg 
atburðarás að það hafi verið brot-
ist inn og svo kviknað óvart í. En 
það er verið að rannsaka málið. 
Það er náttúrlega ekki búið að 
sanna íkveikju.“

Eldurinn tók allt 
nema vinnufötin
Magnús Ásgeirsson missti nánast allt sem hann átti utan fatanna sem hann var 
í þegar íbúð hans í Þorlákshöfn brann til kaldra kola. Talið er að kveikt hafi 
verið í heimili hans. Tvennt situr í gæsluvarðhaldi grunað um verknaðinn.

 Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, telur mögu-
leika á samstarfi Íslendinga og 
Indverja um nýtingu hreinna 
orkulinda svo sem jarðhita. Þetta 
kom fram í ræðu hans í gær á 
setningarathöfn á alþjóðlegri ráð-
stefnu um sjálfbæra þróun sem 
haldin er í Delí á Indlandi. 

Á ráðstefnunni verður meðal 
annars fjallað um hættuna á 
varanlegum loftslagsbreytingum 
og áhrif þeirra á lífshætti og 
lífsskilyrði í heiminum, þróun orku-
mála í veröldinni og hlutverk end-
urnýjanlega orkugjafa, ekki síst 
með tilliti til Indlands og Kína, 
vatnsbúskap í Asíu og Afríku, 

tækninýjungar og baráttuna gegn 
fátækt. Í ræðu sinni útlistaði Ólafur 
einnig hvernig hann teldi að Ísland 
gæti orðið miðstöð fyrir samræður, 
rannsóknir og ákvarðanir á sviði 
hreinnar orku og stuðlað þannig að 
breyttri orkunýtingu á heimsvísu 
um leið og hamlað yrði gegn hætt-
um vegna loftslagsbreytinga. 

Fjölmargir indverskir forystu-
menn, þekktir vísindamenn, fræði-
menn, forstjórar alþjóðlegra stór-
fyrirtækja, leiðtogar á sviði 
umhverfismála og forystumenn 
stofnana og samtaka eru á ráð-
stefnunni auk stjórnmálamanna og 
stendur hún fram á miðvikudag.

 Kjördæmaþing verður 
haldið hjá framsóknarmönnum í 
Suðurkjördæmi laugardaginn 27. 
janúar og verður þá farið yfir 
stöðu mála eftir úrslitin í 
prófkjörinu um helgina. 

„Við erum ekkert sáttir við að 
hafa ekki náð tilsettum markmið-
um en það er fullt af góðu fólki á 
listanum,“ segir Arngrímur 
Guðmundsson, formaður fulltrúa-
ráðs Framsóknarfélaganna á 
Suðurnesjum, „og við munum að 
sjálfsögðu styðja þann lista sem 
verður settur upp. Það er fullt af 
glæsilegu fólki þarna þó að það 
séu alltaf vonbrigði að missa sinn 
þingmann út,“ segir hann.

Eins og kunnugt er hafnaði 
Hjálmar Árnason, þingmaður 
Reyknesinga, í þriðja sæti og 
lýsti því þá yfir að hann hygðist 
hætta í stjórnmálum. 

Segir fullt af 
glæsilegu fólki

Einn helsti leiðtogi 
íslamista í Sómalíu, Sheikh Sharif 
Sheikh Ahmed, hefur gefið sig 
fram við bandarísk og kenýsk 
stjórnvöld og dvelur núna undir 
þeirra vernd í Nairobi, höfuðborg 
Kenýa.

Ahmed, sem telst til hófsamari 
leiðtoga íslamista, er talinn geta 
spilað lykilhlutverk í sáttaviðræð-
um milli íslamista og stjórnvalda í 
Sómalíu og með því komið í veg 
fyrir uppreisnarástand sem marg-
ir leiðtogar íslamista hafa hótað 
víða í landinu.

Stjórnarhermenn Sómalíu og 
Eþíópíu hröktu íslamista úr höfuð-
borg Sómalíu og mestum suður-

hluta landsins í desember en átök 
hafa verið að brjótast út síðan milli 
ættbálka og vegna óánægju íbúa 

með veru Eþíópíuhers í landinu.
Stjórnvöld í Sómalíu fengu byr 

í seglin á laugardag þegar sá síð-
asti af helstu stríðsherrum Sómal-
íu, Mohamed Dheere, afhenti 
stjórnarhernum vopn sín og liðs-
afla. Hótanir bárust þó samdæg-
urs frá vígamönnum íslamista um 
áframhaldandi árásir þangað til 
ríkisstjórnin samþykkti viðræður 
og Eþíópíuher hyrfi úr landinu.

Ráðherraráð Evrópusambands-
ins hvatti í gær stjórnvöld í Sómal-
íu til að hefja viðræður við hópa í 
landinu og finna varanlega friðar-
lausn.

Afrísku friðargæsluliði hefur 
verið boðið til Sómalíu.

Íslamistaleiðtogi gefur sig fram

 Bandaríska 
varnarmálaráðuneytið hefur birt 
reglur um starfsemi dómstólanna 
sem eiga að fjalla um mál 
fanganna í Guantanamo á Kúbu. 
Nýju reglurnar hafa sætt 
gagnrýni fyrir ýmis ákvæði, þar 
sem brotið þykir á réttindum.

Meðal annars er umdeilt að við 
réttarhöldin megi notast við 
óstaðfestan orðróm eða vitnis-
burð sem fenginn er með 
þvingunum, auk þess sem hægt 
er að halda sönnunargögnum 
leyndum fyrir sakborningum.

Deila um reglur

Bæjarráð Akraness 
mótmælti því á fundi á fimmtu-
dag að tekið yrði gjald af öku-
mönnum sem keyrðu í gegnum ný 
fyrirhuguð Hvalfjarðargöng. 
Karen Jónsdóttir, einn af þremur 
fulltrúum bæjarráðs, segir að 
ekki sé rétt að fólk þurfi að greiða 
fyrir að fara um nýju göngin 
þegar búið sé að borga þau gömlu 
niður. „Við viljum að ríkið taki 
yfir rekstur ganganna og að þau 
verði gjaldfrjáls.“

Karen fagnar viðræðum um 
fyrirhugaðar framkvæmdir við 
tvöföldun vegar á Kjalarnesi og í 
Hvalfjarðargöngum.

Fólk borgi ekki 
í nýju göngin



Kaupþing er aðalstuðningsaðili landsliðsins í badminton.

Íslenska landsliðið í badminton stóð sannarlega undir væntingum og 
sigraði í Evrópukeppni B-þjóða. 

Við óskum liðinu til hamingju með glæsilega frammistöðu og 
verðskuldaðan Evrópumeistaratitil.



 Niðurstöður 
könnunar Fréttablaðsins gefa enn 
frekari vísbendingu um erfiða 
stöðu Framsóknarflokksins, segir 
Baldur Þórhallsson, prófessor við 
stjórnmálafræðiskor Háskóla 
Íslands. Hann segir niðurstöðurn-
ar enn fremur benda til þess að 
kjósendur sjái flokkinn ekki fyrir 
sér í öðru ríkisstjórnarsamstarfi 
en með Sjálfstæðisflokki.

„Í þessu samhengi er athyglis-
vert að sjá að það er minni stuðn-
ingur við núverandi ríkisstjórnar-
samstarf en áður. Það er augljóst 
að Framsóknarflokkurinn á ekki 
upp á pallborðið hjá kjósendum,“ 
segir Baldur.

„Þriggja flokka 
samstarf stjórnar-
andstöðuflokkanna 
vex verulega, og 
það er nokkuð 
athyglisvert,“ segir 
Baldur. „Ég held að 
þetta sýni að stjórn-
arandstaðan hefur 
sett sig fram sem 
skýrari valkost. 

Það er ekki svo mikið bil á milli 
þeirra sem vilja áframhaldandi 
stjórnarsamstarf Framsóknar og 
Sjálfstæðisflokks, og þeirra sem 
segjast vilja að stjórnarandstaðan í 
heild sinni taki við.“

Baldur segir að stjórn og 

stjórnarandstaðan standi hnífjafnt, 
en staða Sjálfstæðisflokksins sé 
afar sterk. „Þess vegna getum við 
átt von á spennandi kosningabar-
áttu og spennandi kosningum.“

Baldur segir það athyglisvert 
að sjá að fleiri vilji sjá Frjálslynda 
flokkinn í ríkisstjórn en segist 
ætla að kjósa hann, og út frá því 
megi draga þá ályktun að flokkur-
inn geti átt eitthvað inni.

„Samfylkingin á trúlega einnig 
nokkuð fylgi inni hjá kjósendum, 
ef miða má við að hún missir tals-
vert fylgi, en heldur nokkurn veg-
inn velli þegar kemur að því að 
velja flokka til ríkisstjórnarsam-
starfs,“ segir Baldur.

 Stuðningur bæði 
framsóknarmanna og sjálfstæðis-
manna við áframhaldandi ríkis-
stjórnarsamstarf flokkanna minnk-
ar samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins á 
laugardaginn. 

Í könnuninni nú vildu 68 prósent 
þeirra sem sögðust myndu kjósa 
Framsóknarflokkinn, og tóku 
afstöðu tóku til ríkisstjórnarsam-
starfs að loknum kosningum, halda 
samstarfinu áfram. Sambærileg 
tala fyrir stuðningsmenn Sjálf-
stæðisflokksins er 53,4 prósent.

Í könnun sem gerð var 26. ágúst 
2006 sögðust 72,1 prósent fram-
sóknarmanna vilja áframhaldandi 
ríkisstjórnarsamstarf, en 62,3 pró-
sent þeirra sem sögðust ætla að 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn.

Í könnun Fréttablaðsins í ágúst 
á síðasta ári vildu um 14,5 prósent 
sjálfstæðismanna samstarf Sam-
fylkingar og Sjálfstæðisflokks að 
loknum kosningum, en 10,7 prósent 
vildi samstarf við Vinstri græn. Nú 
virðist áhuginn á samstarfi við VG 
næstum tvöfaldast, og vilja 20,3 
prósent sjálfstæðismanna nú helst 
samstarf við VG, en 10,8 prósent 
vilja samstarf við Samfylkingu.

Í könnuninni sem unnin var síð-
astliðinn laugardag vildu flestir 
stuðningsmanna Samfylkingarinn-
ar, 40,5 prósent þeirra sem tóku 
afstöðu, þriggja flokka samstarf 
Samfylkingar, VG og Frjálslynda 
flokksins, en 21,4 prósent vildu 
samstarf Samfylkingar og Sjálf-
stæðisflokks að kosningum lokn-
um. Þriðji kosturinn var svo meiri-
hlutasamstarf með VG, sem 20,2 
prósent vildu helst.

Áhugi stuðningsmanna VG á 
tveggja flokka samstarfi með Sam-
fylkingu að loknum kosningum 
hefur minnkað mikið. Í könnun í 

ágúst síðastliðnum vildu flestir 
stuðningsmenn VG slíkt samstarf, 
45,5 prósent þeirra sem tóku 
afstöðu. Í könnuninni sem gerð var 
á laugardag vildu einungis 25,4 pró-
sent slíkt samstarf. Fleiri en áður 
vildu þó þriggja flokka stjórn VG, 
Samfylkingar og Frjálslyndra, alls 
38 prósent. Í könnuninni á laugar-
dag sögðust 22,5 prósent stuðnings-
manna VG vilja í stjórnarsamstarf 
við Sjálfstæðisflokkinn, sem er 
aukning um 9,5 prósentustig frá 
ágúst á síðasta ári.

Áhugi stuðningsmanna Frjáls-
lynda flokksins á að mynda þriggja 
flokka stjórn með hinum stjórnar-
andstöðuflokkunum virðist aukast 
mikið milli kannana. Í könnun 

Fréttablaðsins í ágúst síðastliðnum 
vildi þriðjungur stuðningsmanna 
Frjálslyndra slíka þriggja flokka 
stjórn, en í könnuninni sem unnin 
var síðastliðin laugardag hafði hlut-
fallið aukist í 59 prósent. Varhuga-
vert er þó að lesa of mikið í þær 
tölur þar sem fjöldi þeirra sem 
liggur að baki er ekki mikill, sem 
eykur skekkjumörkin verulega.

Hringt var í 800 kjósendur laug-
ardaginn 20. janúar og skiptust 
svarendur jafnt milli kynja og hlut-
fallslega eftir kjördæmum. Spurt 
var: Eftir næstu kosningar, hvaða 
stjórnmálaflokkar vilt þú að myndi 
næstu ríkisstjórn? 58,6 prósent 
aðspurðra tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar.

Vilja að stjórnarand-
staðan vinni saman
Stuðningsmenn stjórnarandstöðu vilja hana helst alla saman inn í ríkisstjórnar-
samstarf. Sjálfstæðismenn vilja helst óbreytt ríkisstjórnarmynstur, en áhugi 
þeirra á samstarfi við Vinstri græna eykst verulega.

 Yasin Hayal, herskár 
tyrkneskur þjóðernissinni, hefur 
játað að hafa skipulagt morðið á 
armensk-tyrkneska ritstjóranum 
Hrant Dink á föstudaginn.

Hayal, sem var dæmdur árið 
2004 fyrir sprengjuárás á 
McDonald‘s-veitingastað, sagðist 
hafa útvegað unglingnum sem 
játaði á sig morðið byssu og 
peninga.

Margir telja að Dink hafi verið 
myrtur vegna skrifa sinna um að 
Tyrkir hafi framið þjóðarmorð á 
Armenum í byrjun 20. aldarinnar. 
Þjóðernissinnar telja slíkt móðgun 
við heiður Tyrklands og hafði 
Dink fengið líflátshótanir.

Herskár þjóð-
ernissinni játar

Unnið var að því í 
gær að fjarlægja olíu úr franska 
flutningaskipinu Napoli sem 
strandaði við Devonshire í 
Suðvestur-Englandi á sunnudag 
eftir að hafa laskast í slæmu 
veðri. Öllum 26 áhafnarmeðlim-
um var bjargað heilum á húfi.

Eitthvað af olíu hafði lekið í 
sjóinn og hafði nokkrum fuglum 
verið bjargað úr olíubrák. 
Frönsk stjórnvöld sögðu að 1.700 
af þeim 41.700 tonnum sem 
skipið flutti væru talin hættuleg 
og innihéldu rafgeymasýru, 
sprengiefni og eldfim efni. Af 
2.400 gámum féllu að minnsta 
kosti 200 útbyrðis.

Hætta talin á 
mengunarslysi

Neytendasamtökin 
hafa tekið saman lista yfir þær 
hækkanir heildsala og innlendra 
framleiðenda, sem tekið hafa 
gildi síðan 1. desember síðastlið-
inn. 

Í tilkynningu frá samtökunum 
segir að þetta sé meðal annars 
gert til að neytendur geti betur 
áttað sig á því hvað er að gerast í 
matvöruversluninni. Virðisauka-
skattur lækkar 1. mars, sam-
kvæmt ákvörðun ríkisstjórnar. 
Listann má finna á vefsíðu 
samtakanna, ns.is. Neytenda-
samtökin hvetja framleiðendur 
og seljendur til að halda aftur af 
sér í verðhækkunum.

Birta lista yfir 
verðhækkanir

 Átakshópur öryrkja 
samþykkti með miklum meirihluta 
atkvæða á fundi í fyrradag að 
hefja viðræður við framboðshóp 
eldri borgara um sameiginlegt 
framboð til alþingiskosninga 
næsta vor. Arnþór Helgason, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri og 
formaður Öryrkjabandalagsins, 
segir hópana eiga fjölda sameigin-
legra hagsmunamála að gæta, 
sameiginlegur vilji sé til að 
stórefla almannatryggingakerfið 
og draga úr kostnaðarhlutdeild 
sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. 

Baldur Ágústsson, talsmaður 
aldraðra, segir aldraða taka 
ákvörðun um sameiginlegt 
framboð á fundi í kvöld. „Ég er 
bjartsýnn á framhaldið,“ segir 
hann.  

Bjartsýnir á 
samstarfið

Bandarísk og norður-
kóresk stjórnvöld hyggjast hefja 
á ný viðræður um kjarnorkuáætl-
un Norður-Kóreu, en seinustu lotu 
þeirra lauk í desember án 
teljanlegs árangurs. Auk Banda-
ríkjanna og Norður-Kóreu eiga 
Japan, Kína og Suður-Kórea aðild 
að viðræðunum.

Christopher Hill, aðstoðarutan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, 
sagðist vonast til þess að áætlun 
sem samþykkt var árið 2005 
kæmi til framkvæmda. Sú áætlun 
felur í sér að Norður-Kóreumenn 
hætti kjarnorkutilraunum í 
skiptum fyrir fjárhagsaðstoð og 
öryggistryggingar.

Nýjar kjarnorku-
viðræður af stað



 Samtökin Sól á Suður-
nesjum munu í dag senda sveitar-
stjórum á Suðurnesjum yfirlýs-
ingu, sem samþykkt var á fundi 
samtakanna hinn 12. janúar, þar 
sem þess er krafist að fallið verði 
frá fyrirhugaðri byggingu álvers 
Norðuráls í Helguvík og virkjanir 
á Reykjanesskaganum þar til vilji 
íbúanna hefur verið kannaður með 
kosningu. Þetta segir Elvar Geir 
Sævarsson, einn af talsmönnum 
samtakanna.

Samtökin telja að bygging 
álversins snerti íbúa allra sveitar-
félaganna á Suðurnesjum því þó að 
álverið sjálft, ker- og steypuskálar, 
súrálsgeymar og fleiri mannvirki, 
verði í landi Reykjanesbæjar og 
Garðs muni háspennulínur fara 
um landsvæði Grindavíkur, Voga, 
Sandgerðis og Hafnarfjarðar og 
valda jarðraski. Að sögn Elvars 
vilja samtökin að íbúar hvers 
sveitarfélags fyrir sig fái að kjósa 
um þau mannvirki sem þurfi að 
reisa vegna álversins. „Hvert 
sveitarfélag þarf að taka ákvörðun 
fyrir sig,“ segir Elvar. 

Ólafur Örn Ólafsson, bæjar-
stjóri í Grindavík, segist ekki vilja 
tjá sig um hvort íbúar sveitar-
félagsins muni kjósa um hvort þeir 
séu hlynntir þeim framkvæmdum 
sem verða á landi sveitarfélagsins 
ef af byggingu álversins verður. 

„Bæjarráð þarf fyrst að taka 
afstöðu til yfirlýsingarinnar.“ 
Bæjarstjórinn í Garði, Oddný G. 
Harðardóttir, segir að yfirvöld í 
sveitarfélaginu hafi ekki gert ráð 
fyrir að kosið verði um þá þætti í 
byggingu fyrirhugaðs álvers sem 
snúa að sveitarfélaginu. 

Róbert Ragnarsson, bæjar-
stjóri í Vogum, segir að ekki hafi 
verið gert ráð fyrir að íbúar í 
Vogum kjósi um skipulag í kring-
um flutningsmannvirki rafmagns 
til álversins. „Það yrði þá í fyrsta 
skipti sem kosið yrði um raf-
magnslínur.“ 

Sigurður Valur Ásbjarnarson, 
bæjarstjóri í Sandgerði, segir að 
bæjarstjórnin hafi ekki gert ráð 
fyrir íbúakosningum. 

Allir bæjarstjórarnir segja að 
tekin verði afstaða til yfirlýsingar 
samtakanna eftir að hún hefur 
borist til þeirra.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ, segir að íbúar 
bæjarins muni ekki kjósa um 
byggingu álversins. „Það verða 
ekki íbúakosningar því okkur ber 
að halda samninga. Í þeim samn-
ingum sem undirritaðir voru í 
bæjarstjórn um byggingu álvers-
ins í byrjun maí á síðasta ári var 
ekki kveðið á um íbúakosningar,“ 
segir Árni. 

Ekki stefnt 
að kosningu 
Sól á Suðurnesjum sendir sveitarfélögum yfirlýsingu 
um íbúakosningar um álver í Helguvík. Bæjarstjórar 
segja að ekki hafi verið stefnt að íbúakosningum.  

 Í húsi Samfylkingar við 
Hallveigarstíg fór á laugardag 
fram ráðstefna um jafnaðarstefn-
una í tilefni þess að tíu ár eru liðin 
frá stofnun Gróskusamtakanna. 

Þeir sem komu að stofnun sam-
takanna voru meðal annars ung-
liðahreyfingar Alþýðuflokksins, 
Alþýðubandalagsins, Þjóðvaka og 
Kvennalista en markmið samtak-
anna var að þrýsta á sameiningu 
þessara flokka. Þrýstingur Grósku 
átti síðan stóran þátt í því að Sam-
fylkingin varð til.

Samtökin opnuðu vefsíðu þar 
sem birtir voru pistlar daglega, 
auk þess sem þau unnu að kynn-
ingarstarfi um land allt og þrýstu 
á valdafólk stjórnmálaflokkanna. 
Þegar Samfylkingin leit síðan 
dagsins ljós árið 1999 töldu sam-
tökin sig hafa náð settum mark-
miðum og voru lögð niður. Á ráð-
stefnunni var margt góðra gesta 
og meðal þeirra sem töluðu voru 
Björgvin G. Sigurðason alþingis-
maður um aðdraganda að stofnun 
Grósku og Oddný Sturludóttir um 
feminisma og jafnaðarstefnuna en 

lokaorð flutti Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylking-
arinnar. Veislustjóri var Helgi 
Hjörvar.

Fögnuðu tíu ára 
Gróskuafmæli



Vinstrihreyfingin - 
grænt framboð, VG, stóð fyrir 
opnum fundi á Ásvöllum í fyrra-
kvöld. Frummælendur voru for-
maðurinn Steingrímur J. Sigfússon, 
Ögmundur Jónasson, efsti maður 
VG í kjördæminu, og Guðfríður 
Lilja Grétarsdóttir sem skipar 
annað sætið.

Steingrímur ræddi meðal annars 
samstarfið við hina stjórnarand-
stöðuflokkana og sagði „fáfengi-
lega“ umræðu um stólaskipti hafa 
komið upp, „ekki beint í okkar 
anda“. Í sínum huga væru stóla-
skiptin aukaatriði en þó væri þetta 
ekki neglt niður fyrir kosningar. Ef 
niðurstaðan sýndi tvo jafnstóra 

flokka þá hlyti framhaldið að mark-
ast af því.

Ögmundur sagði frá því að ríkis-
stjórnin legði ofurkapp á að fá frum-
varpið um Ríkisútvarpið lögfest sem 
fyrst þó að innan stjórnarliðsins 
væru efasemdir. Stjórnarandstaðan 
reyndi hins vegar að fá gildistökunni 
frestað fram yfir kosningar. Hann 
taldi „uggvænlegt“ að ráðuneyti 
breyttust í kosningaskrifstofur fyrir 
kosningar og velti fyrir sér hvort 
hægt væri að semja um að fram-
kvæmdavaldinu væri óleyfilegt að 
lofa upp í ermarnar á sér síðustu 
metrana fyrir kosningar.

Guðfríður Lilja sagðist full til-
hlökkunar og baráttuvilja.  

Fáfengilegt stólatal

 „Við segjum hingað og 
ekki lengra,“ segir Karl Hjalte-
sted, sem ásamt bróður sínum Sig-
urði Hjaltested hefur krafist þess 
að Vatnsendajörðinni verði skipt 
milli allra afkomenda föður þeirra, 
Sigurðar Kristjáns Hjaltested.

Sonur hálfbróður Karls, Þor-
steinn Hjaltested, hefur samið við 

Kópavogsbæ
um að bærinn 
taki nær alla 
jörðina eignar-
námi.

Magnús Ein-
arsson Hjalte-
sted, sem lést 
barnlaus árið 
1940, erfði Sig-
urð Kristján að 
Vatnsenda. Afi 

Sigurðar Kristjáns var bróðir 
Magnúsar.

Sigurður Kristján eignaðist 
fimm börn, þarf af synina Karl og 
Sigurð með síðari konu sinni 
Margrétu Guðmundsdóttur. Eftir 
að Sigurður Kristján lést árið 1966 
hófust málaferli sem enduðu árið 
1968 með því að Hæstaréttur 

dæmdi í samræmi við erfðaskrá 
Magnúsar að elsti sonur Sigurðar 
Kristjáns, Magnús Hjaltested, 
skyldi erfa jörðina og sitja hana 
einn. Árið 1969 var Margét borin 
út af Vatnsenda ásamt sonum 
sínum. Þá var Karl Hjaltested sex 
ára og Sigurður bróðir hans sjö 
ára. Ábúandi í Vatnsenda er nú 
Þorsteinn Hjaltested, sonur þess 
Magnúsar sem jörðin var dæmd.

Karl segir að í erfðaskrá Magn-
úsar Einarssonar Hjaltested hafi 
verið ákvæði um að ekki mætti 
selja jörðina og að þær ætti að 
vera búrekstur. Ekki mætti heldur 
veðsetja jörðina nema til nauðsyn-
legra endurbóta. Að sögn Karls 
hafa þessi ákvæði ekki verið virt.

„Við bendum sýslumanni á að 
það er búið að brjóta allt sem 
hægt er að brjóta í erfðaskránni,“ 
segir Karl sem vill að erfðaskrá 
Magnúsar verði felld úr gildi að 
undanskildu ákvæðinu um að Sig-
urður Kristján Hjaltested erfi 
allar eigur Magnúsar: „Við förum 
fram á að eignunum verði skipt 
eftir almennum skiptum erfða-
laga enda séu forsendur fyrir 

framkvæmd erfðaskrárinnar 
brostnar.“

Kópavogsbær hefur fengið 
heimild umhverfisráðherra til að 
taka 863 hektara af Vatnsenda-
jörðinni eignarnámi. Áður hafa 
nærri eitt þúsund hektarar verið 
teknir af jörðinni. Síðast tók Kópa-
vogsbær 90,5 hektara árið 2000. 
Ef nýjasta eignarnámið gengur 
eftir munu aðeins um 40 hektarar 
teljast eftir af Vatnsendajörðinni.

Eins og Fréttablaðið hefur sagt 
frá hafa bæjaryfirvöld í Kópavogi 
þegar gert samning við Þorstein 
Hjaltetsed um að bærinn eignist 
áðurnefnda 863 hektara og samið 
hefur verið um greiðslur. Hins 
vegar sé eignarnámsleiðin farin 
þar sem erfðaskráin leyfi ekki 
beina sölu. Upphæð samningsins 
er enn trúnaðarmál en er sögð 
hlaupa á milljörðum króna.

„Það er verið að fara gegn 
erfðaskránni með klækjum og 
krókaleiðum. Við hin börn Sigurð-
ar sitjum bara eftir og fáum ekki 
neitt. Nú er komið nóg,“ segir Karl 
Hjaltested.

Heimta sinn hlut í 
Vatnsendajörðinni
Föðurbræður Þorsteins Hjaltested á Vatnsenda krefjast þess að Vatnsendajörð-
inni verði skipt milli fjölskyldunnar enda hafi Þorsteinn brotið ákvæði erfða-
skrár. Eignarnám á Vatnsenda er á dagskrá bæjarstjórnar Kópavogs í dag.

 „Ákvæðin eru öll upp-
fyllt og meira en það,“ segir Þor-
steinn Hjaltested á Vatnsenda um 
þær fullyrðingar föðurbræðra 
sinna að hann hafi ekki haldið 
ákvæði erfðaskrár um Vatnsenda-
jörðina og því beri að skipta jörð-
inni upp milli fjölskyldunnar.

Föðurbræður Þorsteins, Karl 
og Sigurður Hjaltested, hafa leitað 
til sýslumanns með málið. „Ef þeir 
hafa eitthvað til síns máls verður 
hlustað á þá,“ segir Þorsteinn, sem 
kveðst byggja búskap sinni á sauð-
fé og veiðiréttindum í Elliðavatni.

Eignarnám Kópavogsbæjar á 
863 hekturum af Vatnsendajörð-
inni stendur fyrir dyrum. Þegar 

mun hafa verið samið um greiðslu 
fyrir landið sem ná á með svokall-
aðri eignarnámssátt. Andvirði 
samningsins er enn trúnaðarmál. 
Því hefur heyrst fleygt að upp-
hæðin sé níu milljarðar króna, en 
Þorsteinn segir að það sé fjarri 
raunveruleikanum.

Hann segir það reyndar alls 
ekki vera ósk sína að landið fari úr 
eigu hans.

„Ég hef búið hérna nánast frá 
því ég fæddist og er svona gamal-
dags bóndi. Ég vil eiga land og 
helst ekki láta fermetra af því. En 
það þarf að fylgja þróuninni og 
maður er ekkert að berjast á móti 
því sem er óumflýjanlegt. En ég 

er bara að reyna halda mínu, vatn-
inu og einhverju fyrir rollurnar,“ 
segir Þorsteinn. 

Segir ákvæðin öll uppfyllt

Viku til tíu daga 
töf varð á því að rafmagn væri 
tengt inn á nýbyggingarsvæði í 
Áslandi 3 í Hafnarfirði. Þrír 
lóðarhafar þurftu á rafmagni að 
halda og leysti Hafnarfjarðarbær 
það þá með því að taka þátt í 
kostnaði með þeim sem vildu 
leigja sér rafstöðvar til að geta 
notað rafmagn á verkfæri sín. 

Jón Gestur Hermannsson hjá 
Hitaveitu Suðurnesja segir að 
aðeins hafi dregist í nokkra daga 
að koma með rafmagn á svæðið. 
Hitaveitan hafi ekki verið tilbúin 
með spennustöðina á svæðinu 
þegar „húsbyggingum var hleypt 
inn á svæðið“, segir hann. 
„Venjulega er reynt að hafa þetta 
klárt þegar menn byrja en það er 
allur gangur á því.“

Rafmagnið er komið í lag á 
svæðinu núna.

Leigðu raf-
stöðvar fyrir 
íbúa í Áslandi

 Ísbjörninn Hringur, sem 
reglulega gleður börnin á 
Barnaspítala Hringsins, hefur 
fengið glaðning. Bankinn Glitnir, 
sem styrkti ísbjörninn um 600 
þúsund krónur fyrir jól, stofnaði 
söfnunarreikning fyrir Hring og 
gefst almenningi tækifæri á að 
styrkja þennan góðvin Hringsins. 
Í vikunni fékk Hringur afhentan 
sparibauk með 593 þúsund 
krónum.

Ísbjörninn er hugarsmíð 
hjónanna Önnu Mörtu Ásgeirs-
dóttur og Ingólfs Arnar Guð-
mundssonar. Pétur Þorsteinn 
Óskarsson, talsmaður Glitnis, 
afhenti Hringi sparibaukinn á 
leikstofu  Barnaspítalans og sagði 
mikið ánægjuefni að styrkja 
verkefni einstaklinga sem vildu 
láta gott af sér leiða.

Ísbjörninn fékk 
sparibauk

 Gunnar Pálsson, doktor í 
stjórnmálafræði, afhenti forseta 
Indlands, Abdul Kalam, trúnaðar-
bréf sitt sem sendiherra Íslands á 
Indlandi, síðasta fimmtudag. 
Athöfnin fór fram í Rashtrapati 
Bhavan, forsetahöllinni í Delí. 
Sendiráð Íslands á Indlandi var 
stofnað í febrúar 2006.

Trúnaðarbréfið er staðfesting 
á því að hann hafi formlega tekið 
við embætti sendiherra á 
Indlandi. Gunnar er kvæntur 
Elínu Snorradóttur og eiga þau 
þrjú börn.

Afhenti trúnað-
arbréf sitt

 Háttsettur rússnesk-
ur hershöfðingi lét hafa eftir sér í 
gær að uppsetning búnaðar fyrir 
bandarískt eldflaugavarnakerfi í 
fyrrverandi Varsjárbandalags-
löndum væri „skýr ógn“ við 
Rússland.

Hershöfðinginn, Vladimír 
Popovkín, sem er yfirmaður 
geimvarnadeildar Rússlandshers, 
var með þessum orðum sínum að 
bregðast við tilkynningu tékk-
neska forsætisráðherrans frá því 
um helgina um að Tékkland 
myndi hýsa ratsjárstöð sem yrði 
liður í nýju eldflaugavarnarkerfi 
Bandaríkjanna.

Bandarísk stjórnvöld hafa 
einnig farið þess á leit við 
Póllandsstjórn að hefja viðræður 
um sams konar samstarf. 

Þetta er liður í áætlun Banda-
ríkjanna um að koma upp 
varnarkerfi í háloftunum til að 
verjast hvers kyns árásum. 
Áætlunina má rekja til tilrauna 
Ronald Reagan sem kenndar eru 
við stjörnustríð.

Rússar segja sér 
vera ógnað





nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Skref í rétta átt

Ef við ætlum að skilja veröldina 
sem börnin okkar hrærast í verð-
um við að vera þátttakendur í 
henni. Þetta segir María Kristín 
Gylfadóttir, formaður Heimilis og 
skóla, sem hefur hleypt af stað 
herferð sem miðar að öruggari 
netnotkun og bættu siðferði á net-
inu. Til þess að auðvelda fólki leið-
ina að því markmiði verður vakn-
ingaverkefnið SAFT með 
auglýsingar sem eiga að 
kynna fimm lykilorð sem 
hjálpa börnum og full-
orðnum að bæta netsam-
skipti sín. Markmiðið 
segir María vera að 

hvetja til heilbrigðari samskipta 
þar inni en hún segir fólk í aukn-
um mæli leita ráða vegna þess 
sem það hefur orðið fyrir eða vitni 
að í netheimum.

María segir áhyggjuefni að 
venjulegt siðferði og samskipti 
virðast ekki hafa færst yfir á sam-
skipti fólks á netinu, hvort sem 
um er að ræða börn eða fullorðna. 
Ljótt orðbragð, nafnlausar sví-

virðingar og einelti og séu 
dæmi um slíkt. „Það kemur 
allt of oft fyrir að fullorðnir 
gleyma að það læra börnin 
sem fyrir þeim er haft. 
Dæmi um það eru svívirð-
ingarnar sem maður getur 
séð á spjallrásinni barna-
landi.is og svo kynlífsmynd-
bönd,“ segir María. 

Hún minnir fólk á að erf-
itt sé að hindra fólk í að 

setja efni á netið á 
meðan ráðamenn sjá 
ekki tilefni til að 

setja lagasetningar um það. Á 
meðan verði það að hafa grunda-
vallarsiðareglur í huga og sýna 
því sem börnin þeirra eru að gera 
á netinu áhuga.  

Verðum að skilja veröld barnanna

Vopnfirðingurinn Þórhalla Þor-
steinsdóttir fylgist með dúfunum 
sínum sem eru úti í dúfnakofa í 
gegnum sjónvarpið. Synir Þór-
höllu settu upp vídeómyndavél í 
dúfnakofanum úti í garði og 
tengdu við sjónvarpið hennar 
þannig að nú þarf hún ekki að fara 
út að fylgjast með dúfunum nema 
einu sinni á dag. Þá fer hún út til 
að gefa þeim. 

Þórhalla hefur alltaf verið 
mikill dýravinur enda ættuð frá 
Borgarfirði eystri og hefur átt 
ketti og kanínur, kindur og endur, 
gæsir, páfagauka og hamstra svo 
að það helsta sé talið. Hún hefur 
séð um hesta fyrir syni sína og svo 
hefur hún verið með dúfur í fjölda 
ára. Dúfurnar hafa lengst af verið 
í fjárhúsum en ekki er langt síðan 
þær voru fluttar í nýjan dúfna-
kofa úti í garði. 

Þórhalla er með fjórtán stórar 
og fallegar íslenskar dúfur í 
dúfnakofanum sínum, alveg upp 
við íbúðarhúsið. „Þessar eru flest-
ar dökkar en sumar þeirra eru 
svolítið skræpóttar,“ segir hún og 
kveðst fegin því að dúfurnar fari 
aldrei í önnur hús nema stundum á 
barnaskólann í nágrenninu. 

„Þau eru orðin svo vön þessu 
börnin og líta stundum eftir þeim,“ 

segir hún og hefur aldrei orðið vör 
við að hundar, kettir eða önnur dýr 
sæki í dúfurnar enda séu þær dug-
legar að fljúga á milli. 

Þórhalla hefur haft mikla 
ánægju af dýrunum sínum og leyf-
ir nú krökkum að fara inn í gesta-
herbergi til að horfa á dúfurnar í 
sjónvarpinu og svo sjái hún þær 
sjálf þar. „Hún hefur gaman af því 
að eyða tímanum fyrir framan 

sjónvarpsskjáinn og svo fer hún 
alltaf út einu sinni á dag til að gefa 
þeim,“ segir Bjarki Björgólfsson, 
sonur Þórhöllu.

Bjarki segir að móðir sín hafi 
eitt sinn fengið gefins álftarunga 
sem hafi verið orðinn tæp átta kíló 
um haustið. Hún hafi alltaf gefið 
unganum og svo hafi hann einu 
sinni komið röltandi inn í eldhús á 
eftir einhverjum gestum  og teygt 

sig upp á ísskápinn. Álftarunginn 
átti heima í fjárhúsunum og varði 
þar sitt svæði með kjafti og klóm.

„Kindurnar komust ekki að 
fjárhúsunum, álftarunginn stökk 
upp á hausinn á þeim til að verja 
sitt svæði,“ segir Bjarki. Hann 
bætir við að um haustið hafi álftin 
því miður ruglast í ríminu og ráð-
ist á húsmóður sína svo að séð hafi 
á henni.  

Fylgist með dúfunum á 
sjónvarpsskjá í stofunni

Kæri Jón Öfug forgangsröðun
Að endurgera 18. aldar manninn
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Á bak við milljarðinn eru eignir

Nærri tvö ár eru þangað 
til forsetakosningar verða 
haldnar í Bandaríkjunum. 
Þessa dagana eru frambjóð-
endurnir þó hver á fætur 
öðrum að stimpla sig inn í 
baráttuna.

Kosningabaráttan fyrir forseta-
kosningarnar í Bandaríkjunum er 
komin á fullt og þykir óvenju 
snemma á ferðinni. Vel á annan 
tug stjórnmálamanna í Bandaríkj-
unum hafa nú þegar gefið kost á 
sér í forsetaframboð árið 2008, og 
nokkrir eiga væntanlega eftir að 
bætast í hópinn strax á næstu 
vikum.

Almenn óánægja með Íraks-
stríðið og George W. Bush, núver-
andi forseta, á líklega hvað stærst-
an þátt í því hve mikið líf er strax 
komið í kosningabaráttuna. Þessi 
óánægja hefur ekki síst hleypt 
miklu lífi í framboðsmál Demó-
krataflokksins, en heldur daufara 
hefur verið yfir repúblikönum.

Mesta athygli vekja þau Hillary 
Clinton og Barack Obama, sem 
bæði hafa á síðustu dögum tekið 
fyrsta formlega skrefið í áttina að 

framboði með því að stofna svo-
kallaða könnunarnefnd.

Clinton þykir hafa einna mesta 
reynslu, bæði sem fyrrverandi 
forsetafrú og frá setu í öldunga-
deild Bandaríkjaþings. Margt 
vinnur þó á móti henni og þá ekki 
síst eiginmaður hennar, Bill Clin-
ton, og þær hatrömmu deilur um 
hann sem enn eru mörgum í fersku 
minni.

Barack Obama er hins vegar 
ein helsta stjarna Demókrata-
flokksins um þessar mundir og 
nýtur mikilla vinsælda. Hann er 
45 ára gamall og hefur setið tvö ár 
á þingi í öldungadeild Bandaríkj-
anna, en hafði áður verið öldunga-
deildarþingmaður á ríkisþinginu í 
Illinois í átta ár.

Bæði þykja þau samt eiga góða 
möguleika og þætti sigur hvors 
þeirra um sig söguleg tíðindi ein-
faldlega vegna þess að Clinton er 
kona og Obama dökkur á hörund. 
Til þessa hefur hvorki kona né 
blökkumaður komist á forsetastól 
í Bandaríkjunum.

Ekki síður þættu það tíðindi ef Bill 
Richardson, ríkisstjóri í Nýju-
Mexíkó, næði sigri þar sem hann 
er af mexíkóskum ættum. Hann 
tilkynnti á sunnudaginn um fram-
boð sitt, en þykir reyndar ekki 
endilega eiga mikla möguleika á 
sigri.

Þriðji demókratinn sem talinn 
er eiga góða möguleika í þessari 
baráttu, fyrir utan Obama og Clin-
ton, er John Edwards, sem á sínum 
tíma var varaforsetaefni flokks-
ins þegar John Kerry tapaði naum-
lega fyrir George W. Bush árið 
2004.

Væntanlegir frambjóðendur 
Repúblikanaflokksins hafa ekki 
vakið jafn mikla athygli og demó-

kratarnir en þekktastir þeirra eru 
Rudolph Giuliani, fyrrverandi 
borgarstjóri í New York, og öld-
ungadeildarþingmaðurinn John 
McCain, sem á síðustu misserum 
hefur látið í sér heyra til að gagn-
rýna ýmislegt varðandi stríð 
Bandaríkjanna gegn hryðjuverk-
um, og þá ekki síst meðferð fanga 
í Guantanamo og víðar enda kynnt-
ist hann sjálfur pyntingum af 

eigin raun þegar hann var stríðs-
fangi í Víetnam á sínum tíma.

Enn er þó langt þangað til úrslitin 
ráðast. Flokkarnir byrja ekki að 
velja sér frambjóðendur fyrr en í 
byrjun næsta árs þegar fyrstu for-
kosningarnar hefjast. Kosið verð-
ur í hverju ríkinu á fætur öðru og 
stendur það ferli yfir allt fram 
undir haustið 2008, eða þangað til 
flokkarnir taka endanlega ákvörð-
un um frambjóðendur á flokks-
þingi, sem demókratar ætla að 
halda í Denver í lok ágúst en 
repúblikanar í Minneapolis í byrj-
un september.

Kosningabaráttan fyrir for-
setakosningar í Bandaríkjunum er 
jafnan óvægin og í það minnsta 
framan af snýst hún ekki síst um 
fjáröflunarmöguleika. Talið er að 
ákvörðun Obamas um að tilkynna 
um áhuga sinn á framboði þetta 
snemma eigi stóran þátt í að Clin-
ton ákvað að gera slíkt hið sama 
nú strax. Hún gat ekki beðið mikið 
lengur af ótta við að sterkir fjár-
festar hlypust undan merkjum og 
færu yfir til Obamas, eins og 
reyndar auðkýfingurinn George 
Soros gerði býsna snarlega.

Sjálfar forsetakosningarnar 
verða svo samkvæmt fastri venju 
haldnar fyrsta þriðjudaginn í nóv-
ember, sem árið 2008 ber upp á 4. 
nóvember.

Kosningabaráttan vestanhafs 
þykir hefjast óvenju snemma





Kennarar eru upp til hópa 
þolinmóðir og umburðar-

lyndir. Óþolinmæði gefst enda 
illa í samskiptum við nemendur. 
Jafnframt er starfið ákaflega 
skemmtilegt og gefandi en að 
sjálfsögðu mjög krefjandi, eins 
og flest skemmtileg störf 
reyndar eru. En stundum virðast 
kennarar óþarflega þolinmóðir 
utan kennslustofunnar. Þannig 
hafa t.d. staðið yfir viðræður við 
sveitarstjórnarmenn síðan í 
ágúst um launahækkun í 
samræmi við verðlagsþróun í 
landinu og í samræmi við 
sérstakt ákvæði þar um í síðustu 
kjarasamningum stéttarinnar. 
Það er að vísu hæpið að tala um 
kjarasamninga því eins og flestir 
vonandi muna náðust alls ekki 
samningar þrátt fyrir langt og 
erfitt verkfall heldur skrifuðu 
kennarar undir með hótun um 
lagaboð ella yfir höfði sér. En 
fyrir síðustu helgi gáfust menn 
upp á málþófinu um umrætt 
ákvæði og leituðu til ríkissátta-
semjara til að leysa málið, sem 
aldrei átti að verða neitt mál. 
Hinn almenni kennari hefur 
beðið í þessa sex mánuði eftir 
því að samkomulag næðist án 
þess að mikið hafi heyrst frá 
þeim. „Þolinmæði þrautir vinnur 
allar“ segir gamall málsháttur en 
hún virðist koma kennurum í 
kjarabaráttu að litlu gagni. 
Fundir viðræðunefndanna munu 
ekki allir hafa gengið hljóðlát-
lega fyrir sig en nefndarmenn 
hafa verið sammála um að láta 
ekkert spyrjast út af fundum. Og 
kennarar hafa bara beðið, hljóðir 
og þolinmóðir.

Það er hlálegt að hlusta á 
ráðamenn þjóðarinnar og ekki 
síður hina sem þessa dagana 
sækjast eftir að komast í 
ráðamannastöður tala fjálglega 
um mikilvægi menntunar við 
þessar aðstæður. Frambjóðendur 

til síðustu sveitarstjórnarkosn-
inga höfðu mikinn áhuga á 
grunnmenntun og skólum 
landsins, ef marka má það sem 
þeir skrifuðu og sögðu í aðdrag-
anda kosninganna. Lítið virðist 
fara fyrir þeim áhuga þegar til 
kastanna kemur. Nú eru margir á 
höttunum eftir þingmannssæti 

og segjast telja menntun 
ákaflega mikilvæga. Ég efast um 
að efndir verði sýnilegar. 
Formaður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga boðaði í haust 
breytingar á samskiptum 
sveitarfélaga og grunnskóla-
kennara með aukinni áherslu á 
gæði skólastarfs. Kennarar 
fögnuðu þessum ummælum en 
lítið eða ekkert hefur heyrst. 
Meðan enginn vilji til að standa 
við svokallaða samninga er 
sjáanlegur fer lítið fyrir breytt-
um og bættum samskiptum. 

Lág laun starfsmanna 
skólasamfélags sveitarfélag-
anna, þ.e. leikskóla og grunn-
skóla, eru löngu farin að bitna á 
starfinu en ósköp lítið heyrist frá 
þeim sem málið snertir. Leikskól-
ar eru lokaðir vegna manneklu 
og það er ekki spurt um auglýst-
ar stöður skólaliða í grunnskól-
um með þeim afleiðingum að 

gæslu er víða ábótavant. 
Verðbólga mælist 7–9% ef marka 
má fréttir af þeim vettvangi og 
sagan hefur sýnt okkur að 
starfsfólk skóla hefur ekki fyrr 
fengið síðbúna bót kjara sinna en 
það er aftur orðið aftast á 
merinni. Eins og kennarar nú. 
Samningar grunnskólakennara 
eru lausir í lok þessa árs. 
Undirtektir sveitarstjórnar-
manna síðasta hálfa árið við 
beiðni kennara um að staðið 
verði við samninga lofa ekki 
góðu. Það verður fróðlegt að 
heyra hvað ríkissáttasemjari 
gerir og væntanlega bíða 
kennarar með öndina í hálsinum. 

Það er ekki atvinnuleysi á 
Íslandi og kennarar, sem hafa 
góða og fjölbreytta menntun og 
krefjandi starfsreynslu í 
farteskinu, geta væntanlega 
valið úr ýmsum störfum. Ég veit 
ekkert starf skemmtilegra en 
kennslu og mig langar ekki að 
starfa við neitt annað. Ég er 
ánægð með vinnustaðinn minn, 
ég hef gott samstarfsfólk og 
nemendur mínir eru skemmtileg-
ir og áhugasamir. En þegar 
yfirmennirnir, þ.e. sveitarstjórn-
armenn og ráðherra, sýna mér 
og mínum störfum ítrekað bæði 
virðingarleysi og áhugaleysi hlýt 
ég að hugsa mig um. 

Boltinn er núna hjá ríkissátta-
semjara og við bíðum spennt. Á 
undanförnum árum hafa ítrekað 
heyrst þær raddir að kennarar 
ættu að setja kjör sín í hendur 
kjaradóms, sem hefur t.d. með 
málefni þingmanna að gera. Einu 
sinni voru þingmenn og kennarar 
á svipuðum launum. Þingmenn 
sigldu fram úr hægt og bítandi 
og voru, satt best að segja, lengi 
vel á afar lélegum launum, a.m.k. 
ef miðað var við starfsumhverfi 
þeirra. En það er liðin tíð og það 
er löngu tímabært að lág laun 
kennara verði líka liðin tíð. 

Beðið eftir ríkissáttasemjara

Einu sinni voru þingmenn og 
kennarar á svipuðum launum.

greinar@frettabladid.is

Allt frá því að ríkisstjórnin tilkynnti 
um aðgerðir til að lækka matvæla-

verð hafa staðið deilur um hve mikið 
matvæli lækka í verði vegna þessara 
aðgerða. Þetta er ekki síst vegna boð-
aðrar lækkunar á tollum á kjöti um 40%. 
Einnig koma til nýgerðir samningar 
stjórnvalda og Evrópusambandsins um 
að heimilt verði að flytja hingað inn tak-
markað magn af kjöti frá löndum sam-
bandsins án tolla. En mun verð á kjöti lækka vegna 
þessa, ekki er vanþörf á því, m.a. vegna mikilla 
hækkana á kjöti tvö síðustu ár?

Tollar á innflutt kjöt eru mjög háir og hafa tals-
menn Neytendasamtakanna alltaf nefnt þá með 
réttu ofurtolla. Það er ljóst að 40% lækkun ofur-
tollanna hefur enga þýðingu fyrir neytendur. Þeir 
verða áfram allt of háir til að innflutningur á kjöti 
lækki verð á því.

En hvað þá með nýja samninginn við Evrópu-
sambandið? Í fyrsta lagi er um óverulegt magn að 
ræða miðað við neyslu kjöts hér á landi eða um 
2%. Í öðru lagi verður þessi innflutningur boðinn 
út og þeir sem bjóða hæst fá þennan innflutning. 
Hafa ber í huga að verð á kvótum hefur farið 

hækkandi. Auk þess er ástæða til að ætla 
að ef eitthvað er þá verði boðið enn 
hærra í þessa kvóta heldur en gert er í 
kvótana sem nú eru fluttir inn á lágum 
tollum. Því þarf að grípa til mun róttæk-
ari breytinga en hér hafa verið nefndar 
ef það á að skila neytendum ávinningi.

Á þingi Neytendasamtakanna sem 
haldið var í lok september sl. var m.a. 
lagt til að tollar og innflutningskvótar á 
kjúklinga- og svínakjöti yrðu lagðir af 
og innflutningur gefinn frjáls, svo fremi 
að innfluttu vörurnar uppfylli eðlilegar 
heilbrigðiskröfur. Bent var á að fákeppni 

ríki í framleiðslu á þessum vörum sem í eðli sínu 
er verksmiðjuframleiðsla, auk þess sem innflutt 
fóður er stærsti kostnaðarliðurinn. Jafnframt 
verði tryggt að verð á öllum aðföngum til þessara 
greina verði sambærilegt við það sem er í 
nágrannalöndunum, þar á meðal verð á kjarnfóðri, 
sem er mun dýrara en í nágrannalöndunum vegna 
fákeppni. Með þessu myndi verð á svína- og kjúkl-
ingakjöti lækka verulega, en samhliða myndi þetta 
hafa áhrif á verð vara sem keppa við þessar kjöt-
tegundir, þar á meðal annað kjöt og fisk. Þetta 
væru kjarabætur sem heimilin myndi muna mikið 
um.

Höfundur er formaður Neytendasamtakanna.

Lækkar verð á kjöti?

ABC-kort

Þú sækir um ABC-kortið
hjá Netbankanum á www.nb.is

Hjálpaðu bágstöddum börnum og njóttu afsláttar í leiðinni

Með ABC-kortinu færðu 10% afslátt
í BabySam og 1% af upphæðinni 
rennur beint til ABC-barnahjálpar.

H
ér er ekki um meðvitaða mismunun að ræða, miklu 
frekar gáleysi,” sagði Eggert Magnússon, fráfar-
andi formaður Knattspyrnusambands Íslands, í við-
tali í Morgunblaðinu á sunnudaginn og hitti þar svo 
sannarlega naglann á höfuðið.

Tilefnið var munur á launum og þóknunum til leikmanna 
íslensku A-landsliðanna eftir því hvort þeir leika með karla-
landsliði eða kvennalandsliði. Í þessari orðum formanns KSÍ 
felst mikill sannleikur um þau viðhorf sem standa konum fyrir 
þrifum í jafnréttisbaráttunni, sannleikur sem nær langt út fyrir 
knattspyrnu og íþróttir.

„Gáleysi“ þeirra sem um valdaþræði halda er nefnilega ákaf-
lega mikið þegar kemur að hlut kvenna. Klisjan um að konur 
treysti sér ekki til að taka þá ábyrgð sem fylgir því að gegna 
valdamiklum störfum, sitja í stjórnum fyrirtækja, taka þátt í 
stjórnmálum, nú eða bara verða til svara í fjölmiðlum er lífseig. 
Hún er svo lífseig að hún er iðulega nefnd sem höfuðástæða þess 
hversu hægt jafnréttisbaráttan gengur. „Gáleysið“ sem Eggert 
nefndi svo réttilega í viðtalinu er hins vegar sjaldan dregið fram 
til skýringar. 

Það er hlutverk þeirra sem á valdapóstum sitja og einnig okkar 
fjölmiðlafólks að hrista af okkur þetta „gáleysi“ og taka höndum 
saman um að gera konur valdameiri og sýnilegri í samfélaginu. 
Konur skortir fyrirmyndir á þessum sviðum samfélagsins og 
því kann að þurfa að hvetja þær áfram en um leið er sýnileg 
kona öðrum konum fyrirmynd og hvatning. „Gáleysið“ sem er í 
því fólgið að leita eingöngu álits hjá karlmönnum í fréttavinnslu 
er óviðunandi, eða að sækjast fremur eftir starfskröftum karla 
en kvenna þegar kemur að stjórnunarstörfum af því að það virð-
ist liggja beinna við.

Þeir karlar eru sjálfsagt til sem hreinlega kæra sig ekki um 
að hlutur kvenna aukist, í stjórnmálum, stjórnunarstöðum og á 
öðrum valdapóstum. Ástæða er þó til að trúa að þeir séu í minni-
hluta, jafnvel miklum minnihluta. Flestir líta svo á að mikilvægt 
sé að sjónarmið beggja kynja komi fram þar sem mikilvægar 
ákvarðanir eru teknar, að það sé til hagsbóta fyrir allt samfélagið, 
konur og karla, unga og aldna, að ákvarðanir og stjórnun byggist 
á sem mestri reynslu mismunandi fólks af báðum kynjum. 

Steinunn Sigurðardóttir sagði í viðtali hér í Fréttablaðinu um 
helgina, í viðtali í greinaflokki um stöðu íslensku skáldsögunnar: 
„Til þess að öðlast einhverja mynd af því sem er í gangi þurfa 
bæði karlar og konur að taka þátt í að teikna hana.“ Óhætt er 
að taka undir þessi orð Steinunnar og setja þau í víðara sam-
hengi, eins og gert var við orð Eggerts. Full þátttaka beggja 
kynja í að byggja upp og stýra því samfélagi sem við búum í er 
grundvallaratriði á 21. öldinni. 

Að láta það misfarast fyrir „gáleysi“ er stórkostleg sóun á 
mannauði, sóun sem er fáránleg og verður að stöðva.

Vítavert gáleysi

„Gáleysið“ sem er í því fólgið að leita eingöngu álits 
hjá karlmönnum í fréttavinnslu er óviðunandi.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sveinn Jónsson er félagi í tuttugu og 
fimm ára gömlum gönguhópi.

Gönguhópurinn sem Sveinn Jónsson er 
félagi í var upphaflega stofnaður um miðj-
an níunda áratuginn og hittist reglulega á 
Melavöllum. „Meginuppistaðan í hópnum, 
sem telur tólf meðlimi, er KR-ingar. Enda 
kveður almenn regla á um að hittist fimm 
Reykvíkingar séu yfirgnæfandi líkur á að 
þrír þeirra séu KR-ingar. Einn Valsari hefur 
reyndar slæðst með,“ segir Sveinn og hlær 
stríðnislega.

Að sögn Sveins hefur tilgangurinn frá 
byrjun verið sá að halda sér í formi með 
góðri og hæfilegri hreyfingu. „Menn hlupu 
þetta allir í upphafi. Í tímans rás hefur 

hlaupið síðan breyst í göngu og við höfum 
fært okkur frá Melavöllum yfir í Laugar-
dal. Menn mæta með sínar íþróttatöskur og 
skipta yfir í íþróttafatnað eins og sönnum 
íþróttamönnum sæmir. Síðan göngum við 
vasklega í um það bil 45 mínútur, lyftum í 
æfingasal Laugardalshallarinnar og gerum 
Müllers-æfingar. Á föstudögum gerum við 
okkur síðan dagamun með því að fara út að 
borða á Salatbarnum að æfingum loknum.“

Á Sveini má heyra að þótt aldarfjórð-
ungur sé liðinn frá stofnun hópsins séu 
félagarnir engan veginn af baki dottnir. 
„Aldeilis ekki,“ segir hann kampakátur. 
„Þvert á móti erum við á blússandi sigl-
ingu.“

Gengið í aldarfjórðung



Síðustu ár hefur sýklalyfjanotk-
un barna aukist umtalsvert, 
sem getur haft mjög alvarlegar 
afleiðingar í för með sér þegar 
horft er til framtíðar. Vilhjálmur 
Ari Arason læknir segir mikil-
vægt að snúa þróuninni við. 

Vilhjálmur segir það allt of 
algengt að börnum séu gefin 
sýklalyf  af minnsta tilefni þegar 
betra væri að bíða og sjá til hvort 
þau jafni sig ekki af sjálfsdáðum. 
„Auðvitað er þetta í góðri trú en 
afleiðingarnar geta verið mjög 
alvarlegar,“ segir hann.

Alvarlegasta afleiðing ofnotk-
unar sýklalyfja er sýklalyfja-
ónæmi en einnig benda rannsókn-
ir til þess að börn sem hafa fengið 
sýklalyf við sýkingum eins og 
eyrnabólgu séu líklegri til þess að 
fá hana aftur og aftur en börn sem 
eru látin jafna sig án meðhöndlun-
ar. „Við sjáum það best með því að 
mæla tíðni á röraísetningum, sem 
er reyndar miklu meiri hér en 
annars staðar. Það er allt upp í að 
tæplega helmingur barna fái rör í 
eyrun eins og í Vestmannaeyjum. 
Þar sem betur hefur verið passað 
upp á sýklalyfjagjöf hefur hins 
vegar verið hægt að snúa þessu 
við. Sýklalyfjaónæmi er líka mjög 
alvarlegt vandamál þegar horft er 
til framtíðar og slæmt ef við erum 
að tapa því frá okkur að geta notað 
sýklalyfin þegar mikið liggur 
við.“

Algengt er hérlendis að sögn 
Vilhjálms að börn séu komin aftur 
í leikskólana um leið og þau eru 
orðin hitalaus þó að þau séu ennþá 
á sýklalyfjakúrum. „Eftir sýkla-
lyfjakúra blómstra ónæmar bakt-
eríur og komast frekar að slím-
húðinni og börn sem eru nýbúin 
að taka sýklalyf bera þessar bakt-
eríur í ákveðinn tíma. Bakteríurn-
ar bera þau jafnvel til annarra 
barna, sem hafa ekki verið á 
sýklalyfjum og í leikskólum og á 
öðrum stöðum þar sem börn eru 

mikið saman grasserar þetta. Á 
Norðurlöndunum og annars stað-
ar þekkist það ekki að börn séu 
sett í leikskóla á sýklalyfjakúrum. 
Þó að foreldrar haldi að það sé í 
lagi að setja barn í leikskóla þegar 
það er komið á sýklalyf því það sé 
hætt að smita, er það ekki rétt því 
þá er það bara að bera með sér 
aðra og ónæmari stofna.“

Vilhjálmur telur mikilvægt að 
læknar og foreldrar vinni saman 
að því að minnka sýklalyfjanotk-
un barna. „Börn eru ekki þrýsti-
hópur svo foreldrarnir verða að 
vera það. Ungir foreldrar eru 
kannski ekki í bestu aðstöðunni til 
þess að láta heyra í sér því þetta 
fólk er í klemmu gagnvart vinnu-
veitendum og frítökurétturinn er 
takmarkaður, þannig að það er 

gífurleg pressa. Ég hugsa að það 
endurspeglist svolítið í því hve 
mikið álag er orðið á læknavaktir. 
Veik börn koma varla á daginn 
lengur heldur alltaf á kvöldin og 
um helgar og eru kannski aldrei 
hjá sama lækni. Oft er mikill 
þrýstingur frá foreldrum á að 
skrifað sé upp á sýklalyf handa 
börnunum þar sem þeir eru 
hræddir um að þurfa að vera 
mikið frá vinnu. Áherslan ætti 
náttúrlega að vera á að foreldrar 
eigi greiðan aðgang að sínum 
lækni á daginn og fái frí frá vinnu 
til þess að fara með börnin til 
læknis. Foreldrar ættu einnig að 
geta verið heima hjá börnum 
sínum ef þau eru veik svo að þau 
fái tíma til þess að jafna sig af 
sjálfsdáðum.“

Sýklalyf auka hættu á 
endurteknum sýkingum

Útsala
20-50% afsláttur

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

30% afsláttur af rúmum
Nýtt kortatímabil

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

rafstillanleg og hefðbundin.

           Kínastofan • Stórhöfði 17 110 Rvk • S. 577 7007

Andlitslyfting

Nýtt!

sem tekur
einungis 30 mín.

Verð 4.900 kr.
Tilboðsverð
2.900 kr
ef þú pantar í dag

Mælt er með
3-6 skiptum

til að ná
hámarksárangri.



Ný og glæsileg sundlaug hefur 
verið opnuð við Hrafnagils-
skóla í Eyjafirði.

„Þetta er glæsileg sundlaug og 
mikil breyting frá gömlu lauginni, 
það er eiginlega ekki hægt að líkja 
þeim saman,“ segir Orri Stefáns-
son, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi 
Eyjafjarðarsveitar, en ný sund-
laug var opnuð að Hrafnagili í 
mánuðinum. Nýja sundlaugin er 
25 m á lengd auk heits potts, vað-
laugar, glæsilegrar rennibrautar 
og eimbaðs. Nemendur í Hrafna-
gilsskóla, sem eru um 200 talsins, 
nota laugina auk þess sem laugin 
stendur almenningi til boða. 

„Við höfum fengið mjög góðar 
viðtökur, hingað koma margir að 
skoða og gestir eru almennt 
ánægðir með aðstöðuna. Ég hef í 
það minnsta ekki fengið neina 
kvörtun,“ segir Orri og bætir við 
að vonast sé eftir fleiri ferða-
mönnum í sumar. „Þetta er mikil 
bylting frá því sem var enda er 
þetta aðstaða eins og hún gerist 
best í sundlaugum. Það er því um 
að gera fyrir Akureyringa og aðra 
að keyra hingað og skella sér í 
sund. Hingað eru allir velkomnir 
og svo er jafnvel hægt að gera 
sunnudagsrúnt úr þessu, byrja í 
sundi hjá okkur og koma svo við í 
blómaskálanum Vín og fá sér ís á 
leiðinni heim.“ 

Nýja laugin bylting 
frá því sem var

Fullorðnir:   Börn:
Þriðjudaga    kl. 19:00 Þriðjudaga    kl. 18:00
Fimmtudaga kl. 19:00 Fimmtudaga kl. 18:00
Laugardaga  kl. 10:30 

Byrjendanámskeið
eru að hefjast hjá Taekwondo deild ÍR.

Æfingar fara fram í ÍR-heimilinu, Skógarseli 12
Nánari uppl. í síma 896-1168 og www.irtaekwondo.net



Ilmkjarnaolíur hafa verið 
nýttar frá dögum Kleopötru til 
að fegra og lækna. Olíurnar 
eru mikið notaðar á Íslandi og 
nú eru námskeið í boði fyrir 
þá sem vilja kynna sér fræðin 
betur.  

„Ilmkjarnaolíur vinna heildrænt 
með líkamann og hafa meðal ann-
ars jákvæð áhrif á tauga- og stoð-
kerfi, auk þess að fyrirbyggja 
ýmsa kvilla,“ segir Rúna Björk 
Smáradóttir líf- og ilmkjarnaolíu-
fræðingur. 

Rúna Björk hefur unnið með 
ilmkjarnaolíur í um sex ár og 
heldur námskeið fyrir almenning 
auk þess að kenna fræðin í Fjöl-
brautaskólanum í Ármúla. „Ilm-
kjarna-olíur hafa verið notaðar í 
mörg hundruð ár. Á tímum Kleó-
pötru voru plönturnar lagðar í fitu 
til að ná úr þeim virkum efnum en 
síðan uppgötvuðu gullgerðar-
menn eimingaraðferðina og eim-
uðu allt sem hönd á festi,“ segir 
Rúna Björk brosandi. Enn þann 
dag í dag eru ilmkjarnaolíur unnar 
með eimingu og eru síðan nýttar í 
snyrtivörur, ilmvötn og til nátt-
úrulækninga.

„Eimingarframleiðslan er flók-
ið ferli sem er ekki á færi leik-
manna. Við fáum olíurnar tilbún-
ar og blöndum ýmsar uppskriftir 
gegn mismunandi kvillum,“ segir 
Rúna Björk. 

Óhefðbundnar lækningar fær-
ast sífellt í vöxt og Rúna Björk 
segir að ilmkjarnaolíur nýtist vel 
við ýmsum kvillum. Hún nefnir 
svefnleysi og vöðvabólgu sem 
dæmi. „Það getur verið gott að 
nota olíurnar í bakstra gegn minni 
háttar tognun í stað verkjalyfja og 
ég veit um dæmi þar sem olíurnar 
eru notaðar við svefnleysi á spítöl-
um og hafa gefið góða raun,“ segir 
Rúna Björk og leggur áherslu á 
mikilvægi þess að nota hágæða-
olíur. „Falsaðar olíur virka 
ekki og geta í versta falli 
verið skaðlegar.“ 

Á námskeiðinu kennir 
Rúna Björk hvernig hægt 
er að blanda mismun-
andi ilmkjarnaolíu-
uppskriftir, hvaða 
olíur eru í boði og við 
hverju þær gagnast. 

Næsta námskeið 
verður haldið í Fjöl-
brautaskólanum við 
Ármúla föstudags-
kvöldið 26. janúar 
klukkan 20.00-22.00 
og laugardaginn 27. 
janúar klukkan 11-
14. Verð er 15.900 
krónur og innifalið í 
því er vegleg nám-
skeiðsmappa með 
uppskriftum, lýs-

ingum á ilmkjarnaolíum og áhrif-
um þeirra á líkama, huga og 
fleira.

Einnig eru efni og áhöld til 
blöndunar á námskeiðinu innifal-
in. Hægt er að skrá sig með tölvu-
pósti á palmarosa@palmarosa.is 

(vinsamlegast gefið upp nafn, 
símanúmer og tölvupóstfang) eða 
í síma 691 3129 (Rúna). 

Nánari upplýsingar er að finna 
á heimasíðu Rúnu Bjarkar, www.
palmarosa.is.

Ilmandi góð vellíðan 



Sýklar setjast á hendur og 
þaðan á hurðarhúna, penna og 
annað sem margir snerta yfir 
daginn.

Á mannmörgum vinnustöðum, skól-
um og leikskólum ganga stundum 
pestir mann fram af manni. 

Til að koma í veg fyrir að smit-
ast af einhverri óáran er nauðsyn-
legt að þvo sér reglulega um hend-
urnar, en það gera samt ekki nema 
um 32 prósent fullorðinna einstakl-
inga.

Fólk sem er með kvef er oftar en 
ekki meira eða minna með hend-
urnar í andlitinu á sér. Það tekur 
fyrir vitin þegar það hnerrar og 
hóstar og fæstir hlaupa beint inn á 
baðherbergi að þrífa hendurnar 
eftir á. Við þetta dreifast sýklar 
áfram til annarra því við erum jú í 
snertingu við hurðarhúna og fleira 
sem aðrir snerta, margoft yfir einn 
dag.

Pennar eru annar liður í því að 
bera pestir á milli fólks. Í bönkum 
og í verslunum liggja pennar sem 
við notum þegar við skrifum á 
debet- og kreditkortanótur. Til að 
forðast það að smitast á þennan 
hátt er gott að hafa með sér sinn 
eigin penna til að nota. Hafa skal 
það almennt í huga að reyna að 
forðast að komast í snertingu við 
eitthvað sem gæti smitað okkur, og 
þvo sér um hendurnar reglulega 
yfir daginn. Sérstaklega ef við 
erum á stöðum þar sem margir 
koma saman.

Hreinar hend-
ur gegn kvefi

Krabbameinsfélag Íslands 
fékk eina milljón króna að gjöf.

Soroptimistaklúbbur Árbæjar 
afhenti Krabbameinsfélagi Íslands 
nýlega eina milljón króna til að 
endurnýja tækjabúnað sem notað-
ur er við krabbameinsleit í brjóst-
um.

Samkvæmt frétt á vef Krabba-
meinsfélagsins, www.krabb.is, 

metur félagið 
gjöfina mikils 
sem og áhuga 
kvennanna í Sor-
optimistaklúbbn-
um á því að hægt 
verði að kaupa 
búnað til að taka 
stafrænar mynd-
ir á Leitar-
stöðinni.

Leitartæki 
endurnýjuð

Fjórtán ára unglingar eiga nú 
að fá bólusetningu við kíghósta 
til viðbótar þeim sem þeir 
fengu sem börn. Þær reglur 
tóku gildi um síðustu áramót. 

Hér á landi eru börn bólusett gegn 
kíghósta við þriggja, fimm og tólf 
mánaða aldur og endurbólusett 
við fimm ára aldur. Frá og 
með 1. janúar síðast-
liðnum verða fjór-
tán ára unglingar 
einnig bólusettir í 
þeim tilgangi að 
minnka líkur á 
smiti í þjóðfélag-
inu. Nýtt kíghósta-
bóluefni var tekið 

í notkun hér á landi 1. janúar 2000 
sem hefur litlar aukaverkanir í 
för með sér, mun minni en algengt 
var er eldra bóluefni var notað.

Á vef sóttvarnarlæknis kemur 
fram að brýnt sé að bólusetningar 
nái til nær allra barna í hverjum 
fæðingarárgangi. Með því móti sé 
unnt að mynda svonefnt 
hjarðónæmi gegn skæðum smit-

sjúkdómum. Það 
þýðir að ónæmi 

gegn þeim verður 
nægilega algengt í 

landinu til þess að koma 
í veg fyrir útbreiðslu 

sjúkdómanna.

Fjórtán ára fá sprautu



Heilsukvíði er flokkaður sem líkömnunarröskun og 
aðaleinkenni heilsukvíða er ótti eða fullvissa um að 
vera með alvarlegan sjúkdóm. Þessi ótti eða fullvissa 
er til staðar þó engin merki um sjúkdóm sjáist við 
ýtarlegar rannsóknir og þrátt fyrir fullyrðingar 
lækna um að enginn sjúkdómur sé til staðar. Óttinn 
tengist skynjun hversdagslegra líkamlegra einkenna 
sem túlkuð eru sem einkenni alvarlegs sjúkdóms. 
Hverslags eðlileg líkamleg einkenni geta orðið til-
efni til mikils kvíða hjá þeim sem er með heilsukvíða. 
Það getur verið hraður hjartsláttur, sviti, lítil sár, 
hósti eða höfuðverkur.

Þannig getur sá sem haldinn er heilsukvíða túlkað 
höfuðverk sem ótvírætt merki þess að hann sé með 
heilaæxli. Þó að viðkomandi sé fullvissaður um það 
af lækni sínum eftir að hafa farið í ítarlega læknis-
skoðun og heilaskönnun að engin merki sjáist um 
heilaæxli dugir sú hughreysting skammt og eftir 
stuttan tíma er hann eða hún oft komin til annars 
læknis til að athuga hvort sá finni ekki heilaæxlið. 

Fólk með heilsukvíða getur orðið kvíðið um eigin 
heilsu af því að lesa um eða heyra um alvarlega sjúk-
dóma eða ef einhver sem það þekkir greinist með 
sjúkdóm. Lesi sá sem er með heilsukvíða til dæmis 
um alvarlegan sjúkdóm þar sem eitt af einkennunum 
er doði í útlimum fer sá hinn sami strax að athuga 
hvort hann finni fyrir doða í útlimum. Geri hann það 
túlkar hann það sem einkenni þessa alvarlega sjúk-
dóms og kvíðinn eykst til muna. Þess má geta í þessu 
sambandi að leiti fólk að ákveðnum líkamlegum ein-

kennum hjá sér er ekki ólíklegt að það finni þau en 
tæki að öðrum kosti ekki eftir þeim. Athyglin gerir 
það að verkum að fólk tekur eftir ýmsum tilfinning-
um í líkamanum sem það alla jafna tæki ekki eftir. 
Þeir sem vilja geta sannreynt þetta með því að beina 
athygli og sjón að lófa sínum í eina til tvær mínútur 
og athugað hvað gerist. Venjulega finnur fólk til doða 
eða seyðings í lófanum við þetta.

Áður fyrr gekk heilsukvíði undir nafninu ímynd-
unarveiki (hypochondriasis), það nafn er reyndar 
enn við lýði en heilsukvíði þykir lýsa röskuninni 
betur. Að kalla röskunina ímyndunarveiki gefur 
nefnilega til kynna að einkennin sem fólk finnur 
fyrir séu ímyndun ein. Einkennin eru það þó ekki, 
þau eru til staðar, en kvíðinn sem þau valda er óeðli-
legur.

Talið er að um 1 til 5 prósent fólks sé með heilsu-
kvíða. Heilsukvíði getur byrjað á hvaða aldri sem er 
en algengast er að hann byrji snemma á fullorðinsár-
um og sé langvinnur. Kvíðinn getur verið mismikill 
og er venjulega meiri þegar álag í lífi fólks er mikið. 
Heilsukvíði er ekki lífshættulegur sjúkdómur en 
fólk sem hefur verið með heilsukvíða í langan tíma 
er í talsvert meiri sjálfsvígshættu en aðrir.

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að 
hugræn atferlismeðferð gagnist vel við heilsukvíða 
en það er háð því að fólk sé tilbúið að skoða þann 
möguleika að þau líkamlegu einkenni sem það finnur 
fyrir stafi af öðru en alvarlegum eða lífshættulegum 
sjúkdómi.

Trönuberjasafi og ákveðnar 
gerðir af grænmeti draga úr 
eitrunaráhrifum áfengis.

Flestir sem bragða áfengi hafa 
reynslu af því að þessi munaðar-
vara taki sinn toll daginn eftir og 
ýmsum ráðum hefur verið beitt til 
að koma í veg fyrir það. Það skyn-
samlegasta af öllu er eflaust að 
læra að skemmta sér án þess að 
hafa áfengi um hönd, en ekki eru 
allir tilbúnir til þess. 

Til að koma í veg fyrir að eitr-
unaráhrifin frá áfenginu hafi of 
mikil áhrif á líkamsstarfsemina er 
hægt að jafna álagið á ýmsan 
hátt.

Til dæmis ætti fólk að sleppa 
því að drekka áfengi sem inniheld-
ur gervisætuefni. Slíkir drykkir 
gera það að verkum að áfengið fer 
um fjörutíu prósentum hraðar út í 
blóðrásina og erfiðara verður að 
hafa stjórn á áhrifunum og eftir-

köstunum þar með. Trönuberja-
safi hefur góð áhrif á líkamann á 
margvíslegan hátt og þá sér í lagi 
ef það er hreinn og ósætur trönu-
berjasafi. Að drekka trönuberja-
safa hálftíma til klukkutíma áður 
en áfengi er haft um hönd styrkir 
lifrina og hjálpar henni að vinna 
úr áfenginu. 

Trönuberjasafi inniheldur and-
oxunarefni sem reynast lifrinni 
svo vel að henni tekst að hreinsa 
áfengið úr blóðrásinni allt að tólf 
sinnum hraðar en ef trönuberja-
safanum væri sleppt. 

Að lokum má benda á að hrátt 
grænmeti hefur fleiri kosti í för 
með sér en að halda línunum í lagi. 
Í hráu grænmeti á borð við brokk-
ólí, blómkál og gulrótum er mikið 
magn af glutahione-amínósýrum. 
Þessar amínósýrur draga úr eitr-
unaráhrifum áfengisins og minnka 
þannig líkurnar á slæmum timbur-
mönnum, „fráhvörfum“, næsta 
dag.

Með gulrót gegn-
um gleðinnar dyr

Gleymirðu að taka pilluna eða 
önnur lyf? 

Pilluáminningin er tilraun sem 
læknanemar standa fyrir og er 
aðaláherslan lögð á getnaðar-
varnarpillur kvenna. 

Einnig er hægt að nýta áminn-
inguna fyrir önnur lyf eða aðra 
hversdagslega hluti sem geta 
gleymst í amstri dagsins. 

Þjónustan er opin öllum og 
ókeypis. Nán-
ari upplýs-
ingar má fá 
hjá Félagi 
um for-
varnar-
starf lækna-
nema.

Nánari
upplýsing-
ar: www.
astradur.is 
Áminning
pöntuð: www.
p.molar.is

Pilluáminn-
ing á SMS

Hjartavernd nýtur góðs af 
Reykjavíkurmaraþoni Glitnis.

Nýr hjartariti hefur verið tekinn í 
notkun hjá Hjartavernd en hann 
var keyptur fyrir áheitafé sem 
safnaðist í Reykjavíkurmaraþoni 
Glitnis síðasta sumar. Eftir að 
áheit voru gerð upp komu um átta 
hundruð þúsund krónur í hlut 
Hjartaverndar. 

Hjartaritinn, sem er frá Gener-
al Electric, var afhentur af starfs-
fólki Glitnis sem hét á Hjarta-
vernd með maraþonhlaupi sínu.

Nýr og betri 
hjartariti

www.svefn.is



Flúor heldur áfram að hafa góð 
áhrif eftir að tennurnar hafa 
verið burstaðar.

Í hillum verslana og apóteka er að 
finna margar gerðir af tannkrem-
um. Lýðheilsustöð mælir með tann-
kremi með flúor að styrkleika 0,01 
prósent, eða 1.000 ppm. Flúorstyrk 
tannkremsins er hægt að sjá á inni-
haldslýsingu vörunnar. Ekki er 
ráðlegt að nota barnatannkrem 
sem innihalda lægri flúorstyrk 
(500 ppm). Í staðinn á að nota sama 
tannkrem og fullorðna fólkið notar, 
bara í minna magni.

Flúor úr tannkreminu heldur 
áfram að virka á tennurnar eftir 
tannburstun þannig að litlir úrkölk-

unarblettir ná e.t.v. að kalkast 
aftur. Því er mikilvægt að skola 
ekki munninn eftir tannburstun, 
bara skyrpa. Það kemur heldur 
ekki að sök þó að fólk kyngi svo-
litlu magni af flúortannkremi. Ef 
fólk vill endilega skola munninn 
eftir tannburstun er hollara að 
setja örlítið tannkrem aftur á 
burstann, bursta létt yfir tennurn-
ar og skyrpa tannkreminu svo í 
vaskinn.

Á markaði eru tannkrem sem 
innihalda ýmis önnur efni sem 
getur dregið úr tannholdssjúkdóm-
um, tannstein og viðkvæmum tann-
hálsum. Tannfræðingar og tann-
læknar geta gefið góð ráð um 
virkni þessara tannkrema og því er 
um að gera að leita leiða hjá þeim.

Ekki skola eftir 
tannburstun

Forvarnasjóður stuðlar að 
áfengis- og vímuvörnum barna 
og ungmenna.

Lýðheilsustöð auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr Forvarna-
sjóði. Tilgangur sjóðsins er að 
stuðla að áfengis- og vímuvörnum 
barna og ungmenna á mismunandi 
skólastigum eða meðal ungmenna 
utan skóla. 

Styrkirnir eru veittir til verk-
efna eða afmarkaðra rannsókna 
og áhersla er lögð á samstarfs-
verkefni, þar sem sérstaklega er 
auglýst eftir verkefnum sem taka 
til félagslegrar stöðu ungs fólks 
og ungs fólks af erlendum upp-
runa.

Mikilvægt er að fram komi í 
umsókn hvernig hægt verði að 
meta afrakstur verkefnisins. 

Lýðheilsustöð metur umsókn-
irnar í samstarfi við áfengis- og 
vímuvarnaráð og áskilur sér rétt-
inn til að senda umsóknir til 
fagaðila og óska eftir nánari upp-
lýsingum um verkefni, fram-
kvæmdaaðila og fjármögnun. 
Einnig áskilja styrkveitendur sér 
rétt til að skilyrða styrkveitingar 
og greiða út styrkinn í samræmi 
við framvindu. Sé sótt um styrk til 
framhaldsverkefna þarf fram-
vinduskýrsla að liggja fyrir. 

Umsóknarfrestur er til 31. jan-
úar 2007 og skal sótt um á sérstök-
um eyðublöðum hjá Lýðheilsustöð. 
www.lydheilsustod.is

Styrkir til forvarna

PANTAÐU Í SÍMA

WWW.JUMBO.IS

554 6999

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



Þórunn Guðgeirsdóttir, löggilt-
ur fótaaðgerðafræðingur, segir 
að mörgu að huga við fóthirðu.

Fæturnir þurfa að bera okkur allt 
lífið og erfitt er að nálgast vara-
hluti. Heilbrigðir fætur án fóta-
meina og sársauka eru lífsgæði 
sem allir ættu að leitast við að 
veita sér. Þórunn gefur lesendum 
Fréttablaðsins nokkur góð ráð 
varandi fóthirðu.

 Ýmiss konar vandamál geta 
orsakað vanlíðan í fótum.  Þessi 
vandamál geta verið meðfædd, 
áunnin vegna rangs skófatnaðar 
eða orsakast af sjúkdómum.

 Niðurgrónar neglur getur verið 
hægt að laga með því að klippa 
þær rétt, einnig er hægt að fá 
smíðaðar spengur hjá fótaaðgerða-
fræðingum til að rétta þær.

 Við sveppasýkingum á húð fæst 
sveppakrem í apótekum og er 
mikilvægt að meðhöndla sýkt 
svæði því sveppasýking er smit-
andi og getur borist í neglur.

 Við sveppasýkingu í nöglum 
þarf að fá meðhöndlun hjá lækni.  
Tekið er sýni úr nöglinni og ef 
sveppasýking reynist vera getur 
læknir vísað á lyf til inntöku. 

Við þurrum og sprungnum 
hælum er mikilvægt að fjarlægja 
harða húð og bera feitt mýkjandi 
krem á svæðið.  Regluleg með-
höndlun hjá fótaaðgerðafræðingi 
getur verið til mikilla bóta.

 Vörtur orsakast af veirusýkingu 
og geta verið sársaukafullar.  Með-
höndla má þær sjálfur með efni 
sem fæst í apótekum. Einnig má 
láta frysta þær hjá læknum eða 
láta meðhöndla þær hjá fótaað-
gerðafræðingum. Vörtur hverfa í 
sumum tilfellum af sjálfu sér.

 Vörtur eru smitandi og algengar 
hjá börnum, best að meðhöndla 
strax.

 Sigg og líkþorn geta verið sárs-
aukafull. Huga ber að skóm, hvort 
skórnir klemmi að eða séu lausir á 
fætinum, en lögun fótarins/tánna 
getur verið orsökin. Hægt er að 
fjarlægja sigg og líkþorn hjá fóta-
aðgerðafræðingum, regluleg með-
höndlun er oft nauðsynleg. Ýmiss 
konar hlífar geta verið til bóta.

 Líkþornaplástur ætti aldrei að 

nota því hann getur skaðað húðina 
í kring og í versta tilfelli valdið 
sári.

 Ef fólk er með tábergssig, ilsig, 
holufót (háa rist) getur verið til 
bóta að nota innlegg í skó.  Innlegg 
eru sérsmíðuð fyrir hvern ein-
stakling ef í ljós kemur við göngu-
greiningu að þeirra er þörf.

Ef fótleggir eru mislangir má í 
sumum tilfellum rétta það af með 
innleggjum, stundum getur þurft 
að byggja undir sjálfan skóinn, 
æskilegast er að setja hækkun 
undir allan fótinn/skóinn en ekki 
bara hælinn.

 Við bjúgsöfnun á fótum er í 
mörgum tilfellum nauðsynlegt að 
leita til læknis til að reyna að kom-
ast að orsökinni og e.t.v. í samráði 
við lækni að fá sjúkrasokka.  
Sjúkrasokka er einnig gott að nota 
fyrirbyggjandi þegar sitja þarf 
lengi á ferðalögum í bíl eða flug-
vél.  Sjúkrasokka þarf stundum að 
nota á meðgöngu.

 Fætur sykursjúkra þarfnast sér-
stakrar aðgæslu. Tilfinningaskyn 
getur smátt og smátt minnkað.  
Æðarnar geta þrengst sem orsakar 
minnkað blóðflæði til fótanna.  
Húðin verður þurrari.  Sykursjúkir 
ættu undantekningalaust að láta 
fótaaðgerðafræðing líta á fætur 
sínar a.m.k. einu sinni á ári.

 Fótaaðgerðafræðingar geta fram-
kvæmt mælingu til að ganga úr 
skugga um hvort tilfinningaskynið 
hefur skaðast.  Þetta er einnig gert 
á göngudeild sykursjúkra.

 Fótaaðgerðafræðingar gefa góð 
ráð um fóthirðu og skófatnað.

 Fætur þeirra sem þjást af gigt 
geta aflagast og er þá til bóta að fá 
ráðleggingar um fóthirðu og val á 
skófatnaði. Innlegg geta verið til 
bóta.  Einnig er til bóta að fjar-
lægja harða húð/sigg.

 Þegar keyptir eru skór þarf að 
huga að ýmsu.  Skórnir eiga að 
passa strax, ekki á að ganga þá til. 
Skór eiga að vera breiðir að fram-
an svo nægilegt pláss sé fyrir 
tærnar. Einnig nægilega háir yfir 
tærnar og í réttri lengd svo tærn-
ar geti hreyfst við gang án þess að 
rekast í.

 Skórnir eru mikilvægur þáttur í 
fótavernd barna.

 Fyrsta  ár barnsins er best að 
nota skó sem minnst og leyfa 
tánum og fótunum að vera frjáls-
um.

 Þegar barnið fer að ganga er 
gott að setja það í skó sem eru með 
góðan stuðning í hælinn en mjúk-
an sóla.  Ekki er æskilegt að hafa 
barnið í skónum mjög lengi í einu. 

 Mikilvægt er að sokkar og 
sokkabuxur séu nægilega stór og 
kreppi ekki tærnar. Ekki er æski-
legt að nota skó frá öðrum, t.d. 
eldri systkinum, því ef skórinn 
hefur aflagast getur hann orsakað 
fótskekkju.

 Algengt er að börn séu með platt-
fót/ilsig og/eða skekkjur í hælum. Í 
sumum tilfellum er nauðsynlegt 
fyrir þau að fá innlegg, gjarnan í 
samráði við bæklunarlækni.

 Í sumum tilfellum þarf ekki að 
grípa inn í en getur verið til bóta 
að gera æfingar sem teygja á 
hásin og vöðvum/sinum aftan á 
fótlegg og læri.  Góðir skór með 
mjúkum sveigjanlegum sóla og 
góðum stuðningi í hæl eru mikil-
vægir.

 Gæta þarf þess að klippa neglur 
barna reglulega, best er að klippa 
þær beinar, ekki í spíss.

 Fótaaðgerðafræðingar eru lög-
gilt heilbrigðisstétt. Þeir eru sér-
staklega menntaðir og þjálfaðir til 
að meðhöndla fótamein og annast 
ráðgjöf varðandi fóthirðu og fóta-
búnað.  Það er enginn með of 
„slæma“ eða of „ljóta“ fætur til að 
láta meðhöndla þá.  Fæturnir 
þurfa að endast okkur allt lífið og 
það er erfitt að fá varahluti. Ekki 
væri úr vegi að láta líta á fætur 
sínar að minnsta kosti einu sinni á 
ári.  Flestum finnst sjálfsagt að 
fara með bílinn í skoðun einu sinni 
á ári. Ekki er síður mikilvægt að 
hugsa vel um fætur sína.

Að eiga fótum fjör að launa

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska

Einföld og markviss ráð um hvernig 
hægt er að 
hreinsa óæskileg 
efni úr líkamanum: 
Brennslan verður 
hraðari, húðin  
fallegri, líkam-
legir kvillar hverfa 
og andleg vellíðan 
eykst.

Endurmótum líkamann og bætum 
líkamsstöðuna með áhrifaríkum 

Frábær bók 
með  myndum 
og skýringum 
sem hægt er 
að nota sér 
bæði heima, á 
vinnustað og í 
ræktinni.

Látum okkur líða velLátum okkur líða vel
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Nissan Pathfinder er, eins og svo 
margar aðrar bílategundir, í stöð-
ugum vexti. Sumar tegundir verða 
betri með aldrinum og aukinni 
stærð, öðrum fer aftur. Pathfinder 
er í flokki hinna fyrrnefndu en 
þriðja útgáfan af bílnum er stærri 
og meira er lagt í aukabúnað.

Ytra útlit Pathfinder gefur til 
kynna ýmislegt um bílinn. Kubbs-
legt form hans segir að honum sé 

ekki ætlað að fara hratt, heldur 
komast þangað sem hann stefnir og 
yfirstíga allar hindranir á leiðinni. 
Útlitið er á vissan hátt gróft en á 
sama tíma heillandi og kröftugt.

Þegar sest er inn í bílinn er allt 
annað uppi á teningnum. Mæla-
borðið er stílhreint, fátt sem stingur 
mann, og allir mælar auðlæsileg-
ir og takkar aðgengilegir. Innviði 
virkar vandað og ljósa leðrið venst 
fljótt og vel, svo vel að erfitt er að 
sjá bílinn fyrir sér öðruvísi.

Aðgengi að bílnum er lykla-
laust. Hægt er að taka upp lykilinn 
og opna bílinn, en einnig er hægt 
að hafa lykilinn í vasanum og ýta 
á lítinn takka á hurðarhúninum. 
Skynjari er í bílnum sem skynjar 
að lyklarnir eru í grenndinni og því 
er hægt að aflæsa bílnum og opna 
hann. Lyklarnir eru svo áfram í 
vasanum því startarinn á bílnum er 
takki sem snúið er rétt eins og um 
venjulegan lykil væri að ræða. 

Fjögurra lítra bensínvélin kipp-
ir vel í og skilar meira en nægum 
krafti. Bíllinn er eins þægilegur í 
akstri og svona stór bíll getur verið, 
og þegar tefla þarf á tæpasta vað 

aftur fyrir sig kemur bakkmynda-
vélin sér vel.

Aftursætin í bílnum falla afar 
vel niður ef stækka þarf skottpláss, 
en með þennan geim sem skottið er 

er lítil þörf á því. Sætin í skottinu 
falla einnig vel niður í gólfið, en 
það er ekki hægt að segja að það sé 
þrautalaust að ná þeim upp.

Nissan Pathfinder er fyrst og 

fremst rúmgóður og fjölhæfur bíll. 
Hann hefur útlit og kraft villibjarn-
ar, en þegar inn er komið er hann 
mjúkur og þýður eins og bangsi.

 tryggvi@frettabladid.is

Kröftugur að utan - mjúkur að innan
Nissan Pathfinder er fullfær um að leysa verkefni sín, bæði á malbikinu og mölinni. 
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Björgunarsveit Hafnarfjarðar hefur 
yfir tveimur mikið breyttum jeppum 
að ráða sem eru af gerðinni Nissan 
Patrol. Þeir vinna sem par þar sem 
annar jeppinn er alltaf til taks ef 
hinn lendir í torleiði. Útköll sem þeir 
sinna eru margvísleg en markmiðið 
er að þessir bílar komist áfram þegar 
aðrar bjargir þrjóta.  Bílarnir eru sér-

útbúnir fyrir erfið útköll á jöklum 
og á hálendinu. Til dæmis eru þeir 
útbúnir með mjög lágan gír sem 
kallast skriðgír. Í erfiðu færi er þá 
hægt að láta bílana fara löturhægt 
yfir og halda jafnframt togi á háum 
snúningi og yfirvinna djúpan snjó 
eða grýtta jörð. Driflæsingar eru á 
fremra og aftara drifi, sem gerir það 

að verkum að bíllinn tekur á öllum 
hjólum þegar þarf. Oft er farið um 
langan veg í erfiðu færi og eru auka-
eldsneytistankar undir þeim og dælt 
er á millitank með dælu sem stjórn-
að er inn úr bílnum. Auk þessara 
breytinga eru bílarnir útbúnir helstu 
skyndihjálpar-, staðsetningar- og 
fjarskiptabúnaði.

Breyttir björgunarjeppar

Áður en nýr bíll er keyptur er gott, 
og í raun nauðsynlegt, að ástands-
skoða hann. Bæði til að ekki sé 
keyptur kötturinn í sekknum og 
einnig að ökutækið standist allar 
öryggiskröfur.

Þetta er sérlega mikilvægt er 
kemur að jeppum en þeir þurfa 
margir hverjir að þola raunir sem 
fæstir bílar þola. Álag veldur sliti og 
skemmdum og því þarf kaupandinn 
að ganga algjörlega úr skugga um 
að hann viti hvað hann er að fara út 
í áður en bíllinn er keyptur.

Ástandsskoðun er hægt að fá 
víða. Allar skoðunarstöðvar bjóða 

upp á slíka þjónustu og hægt 
er að semja við flest verkstæði 
að ástandsskoða bíla. Verðið fer 
eftir því hvað er skoðað í bílnum. 
Algengasta skoðunin felur í sér að 
skrokkur, undirvagn og innrétting 
er könnuð, sem og stýrisbúnaður, 
miðstöð og slíkt. Þess konar skoðun 
kostar á bilinu 6.000 til 8.000 kr.

Einnig er hægt að athuga ástand 
vélar og drifbúnaðar og kostar 
skoðunin þá meira og tekur lengri 
tíma. Slíkar skoðanir geta marg-
borgað sig og ætti ekki að kasta 
krónunni til að spara aurinn í þessu 
tilviki frekar en öðrum.

Ástandsskoðun bíla

Arctic trucks selur mikið úrval af spilum. 
Algengasta spilið er DS9500i-spilið en  það 
er 4,3 tonna spil og er frá Come-Up. Spilið 
er 5 hestöfl, eða 3.730W. Það er til bæði 
12v og 24v. Spilið er með þriggja þrepa 
plánetugír og gírhlutfallið er 159:1. Spil-
ið sjálft er 33 kíló og kemur í tösku svo 
auðvelt er að færa það milli bíla. Spil 
getur komið sér vel ef bíll er illa 
fastur á fjöllum uppi.

Spil geta komið sér vel á fjöllum



Eigum til örfáa nýja dísel 
pallbíla án hraðatakmarkara!

Sýnum verðlaunabílinn frá
GM Chevrolet Silverado 1500

Valinn Truck of the year af MotorTrend
Frábær hönnun
Meiri dráttargeta
V8 vél 5,3L sem skiptir yfir í V4 undir litlu álagi
315 hestöfl

Eyðsla frá einungis 10,51 lítar í langkeyrslu
Spól- og skriðvörn
Ekki hraðatakmarkari
Þarf ekki meirapróf

verslun
verkstæði

sérpantanir
smurstöð.
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Fyrirtækið Fjallasport á Viðarhöfða 
sérhæfir sig í hönnun og breyting-
um á 4x4 jeppum og hefur verið 
starfrækt í tæp tíu ár. Reynir Jóns-
son er framkvæmdastjóri Jeppa-
sports og segir hann ásóknina í 
þjónustu fyrirtækisins vera mikla. 
„Við eigendurnir höfum verið í 
fjallaferðum og breytingum síðan 
við fengum bílprófið. Svo höfum 
við verið að reka þetta fyrirtæki 
síðan 1998 og sérhæfum okkur í 
því að breyta jeppum, getum þess-
vegna komið þeim upp í 49˝ dekk. 
Svo framkvæmum við líka minni 
breytingar að sjálfsögðu og erum 
að selja Thompson dekk ásamt öllu 
því sem þarf í jeppaferðalög. Við 
höfum bæði verslun og verkstæði 
hjá okkur,“ sagði Reynir.

Fjallasport sérhæfir sig í Toyota 
og Nissan ásamt amerískum pick-
up-um. „Við hækkum upp bíla og 
setjum undir þá stærri dekk. Svo 
setjum við brettakanta, driflæsing-
ar, toppgrindur, ljóskastara, drátt-
arbeisli og grillgrindur framan 
á,“ sagði Reynir en hann telur að 
langstærstur hluti jeppakaupenda 
láti breyta bílum sínum. „Það er 
ljóst að það er mjög stór hluti fólks 
á Íslandi. Ég held að um 75 prósent 
jeppafólks láti að minnsta kosti 
gera eitthvað.“

Fjölmargir hér á landi líta á 
jeppa sem áhugamál og segir 
Reynir að metingurinn sé tals-
verður. „Það er mikill metingur 
milli tegunda. Þegar menn ferðast 
á fjöllum finnst hverjum sinn fugl 

fagur. Það hefur verið mikil ásókn 
í þessa amerísku bíla undanfar-
in ár. Þeir hafa verið á hagstæðu 
verði og þótt spennandi kostur. 
Svo er Land Cruiser alltaf jafn vin-
sæll. Við höfum þróað mjög flotta 
breytingapakka á ýmsar gerðir.“

Sum verkefni sem Fjallasport 
tekur að sér eru að sjálfsögðu stærri 
en önnur. „Við tókum Ford F350 
sem var á 9˝ dekkjum og náðum 
að auka afl hans upp í 350 hestöfl. 
Venjulega setur maður einn auka 
milligír í hann en við settum tvo. 
Hann tekur 500 lítra af olíu og við 
smíðuðum undir hann loftpúða-
fjöðrun. Settum á hann einhverja 
tvo kastara og hann er mjög ýktur 
í dag,“ sagði Reynir.

- egm

Langstærstur hluti 
fólks lætur breyta 
jeppanum
Reynir Jónsson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins Fjalla-
sport sem sér um breytingar á jeppum. Hann telur um 
75 prósent jeppakaupenda gera breytingar á sínum bíl.

3



TURBO DIESEL INTERCOOLER
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„Margt er að gerast hjá félaginu, 
við stefnum á að fara í paraferð í 
næsta mánuði þar sem sambýlisfólk 
og pör geta komið. Farið verður 
inn í Hvalgil. Fyrstu helgina í 
mars er svo kvennaferðin, sem er 
orðin mjög vinsæl,“ segir Agnes 
Karen Sigurðardóttir, stjórnarkona 
í Ferðafélaginu 4x4.

„Í apríl verður svo farið í stór-
ferð en yfir henni hvílir mikil 
leynd enn um sinn. Við fórum í 
eina slíka ferð yfir Hofsjökul sem 
heppnaðist mjög vel og þátttakan 
var mikil.“

Margir sem fá áhuga á jeppa-
ferðum byrja smátt og er þá til-
valið að setja sig í samband við 
Litludeildina, en hún starfar innan 
Ferðafélagsins og er vettvangur 
fyrir óbreytta og lítið breytta bíla. 
„Margir byrja þar og fara svo á kaf 
í þetta þegar þeir eru komnir með 
ákveðna reynslu,“ segir Agnes.

Sigurlaugur Þorsteinsson er 
formaður Litlu deildarinnar og 

hann segir mikið um að vera á 
næstu mánuðum hjá deildinni. 

„Dagsferð verður um helgina og 
það er fyrsta ferðin á þessu ári. Við 
erum ekki búin að fastsetja hvert 
farið verður en það verður líklega 
farið í Skjaldbreið eða á Lang-
jökul,“ segir Sigurlaugur. Hann 
segir að þá muni deildin koma að 
skipulagningu kvennaferðarinnar 
í febrúar og góugleði í mars.

„Þeim fjölgar stöðugt sem koma 
í þessar ferðir og greinilegt að 
áhugi á jeppaferðum er mikið að 
aukast. Við förum með stóran hóp 
starfsmanna Strætó í ferð bráðlega 
en þeir höfðu samband við okkur 
því þá langaði að komast á fjöll.“ 

Jeppafólk heldur sitt þorra-
blót vanalega á fjöllum og 
verður það í Setrinu í ár en það 
er skáli Ferðafélagsins 4x4. 
„Undirbúningurinn er kominn á 
fullt og mikill áhugi fyrir blótinu 
í ár eins og undanfarin ár,“ segir 
Agnes. - öhö

Þorrablótið haldið 
á fjöllum
Ferðafélagið 4x4 stendur fyrir öflugu starfi meðal 
áhugafólks um jeppaferðir. Þorrablót félagsins verður 
haldið á fjöllum í byrjun febrúar.
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Hugmyndabíll Hyundai, HCD10 
Hellion, hefur vakið nokkra athygli 
á bílasýningunni í Detroit fyrir 
frakkt útlit. Bíllinn er eins konar 
blanda af litlum þriggja dyra sport-
bíl og jeppa, og er ætlað að sameina 
bestu þætti beggja heima. Innblást-
ur að ytra byrði bílsins er fenginn 
úr heimi skordýra, nánar tiltekið frá 
ytri skel þeirra, og mynda þrjú „rif“ 
öryggisgrind utan um farþega.

Rifin, ásamt léreftsblæjunni (sem 
er algjörlega handvirk) og utaná-

liggjandi húddlæsingum, vísa til 
frönsku braggabílanna samkvæmt 
hönnuðum bílsins.

Bíllinn er búinn nýjustu kynslóð-
inni af ESP-stöðugleikastýringu, 
sjálfvirkum skriðstilli, 20˝ teflón-
húðuðum álfelgum, tvöföldu króm-
pústi, þráðlausu internetsambandi 
(sem er frábært ef maður vill skrifa 
tölvupóst á Miklubrautinni) og inn-
byggðu DVD-afþreyingarkerfi. Bíll-
inn er fjórhjóladrifinn með 3 lítra 
236 hestafla V6 CRDi-dísilvél.

Skordýr á hjólum
Leitað var til móður náttúru við hönnun hins nýja hug-
myndabíls Hyundai. Pólýhúðum allt frá hillum upp 

í utanhússklæðningar. 
Pólýhúðun er sterk, hagkvæm og umhverfisvæn.

Pólýhúðun

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is
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Ekki þarf að eiga jeppa til að geta 
notið þeirra. Sumir hafa ekki efni á 
slíkum farkosti á meðan aðrir hafa 
einungis not fyrir þá einu sinni á 
ári.

Hægt er að leigja jeppa á flestum 
bílaleigum. Kostnaðurinn er mis-
munandi en miðað við ótakmarkað-
an akstur (því enginn tekur jeppa á 
leigu til að keyra minna en 100 km) 
og kaskótryggingu (því ef maður 
hefur ekki efni á jeppa hefur maður 
ekki efni á að rústa einn í eigu ann-
arra) er kostnaðurinn á bilinu 5.500 

kr. dagurinn og upp í 22.000 kr.
Eðlilega fer verð jeppanna eftir 

stærð og gæðum þeirra. Ódýrast er 
að leigja jeppling eða lítinn jeppa 
og svo hækkar verðið eftir því sem 
bíllinn stækkar. Bestu kjörin eru hjá 
Budget þar sem hægt er að fá stóra 
jepplinga á 5.500 kr. daginn en þá 
verður maður að vera heppinn því 
ekki er hægt að panta ákveðna 
jeppategund fyrirfram.

Hjá Hertz kostar Toyota Land 
Cruiser 90 15.800 kr. dagurinn, en 
vilji maður fá stóra bróður snýr 

maður sér til Avis. Land 
Cruiser 100 kostar þar öðru 
hvoru megin við 20.000, 
eftir því hversu lengi hann 
er leigður.

Ef leggja á út í stórræði 
er Höldur ef til vill besti 
staðurinn. Þar er hægt að 
fá Land Rover Defender 
fyrir 22.000 kr.

Jeppi tekinn á leigu

HÆGT ER AÐ NÁLGAST JEPPA Á FLESTUM BÍLALEIGUM.

Flestir tengja fyrirtækið Arctic 
Trucks við breytta jeppa í fjalla-
ferðum á hálendi Íslands. Þetta er 
vissulega sá grunnur sem fyrir-
tækið byggir á en það sem færri vita 
er að starfsemin er mun víðfeðm-
ari. Svo víðfeðm reyndar að bílar 
breyttir af Arctic Truck keyra nú 
meðfram risavöxnum olíuleiðslum 
á sléttum Kasakstans. „Við höfum 
breytt bílum fyrir ýmsa aðila sem 
flestir nota þá sem björgunartæki,“ 
segir Loftur Ágústsson, markaðs-
stjóri Arctic Trucks. „Þar með talið 
olíufyrirtæki í Kasakstan og norski 
herinn svo eitthvað sé nefnt.“

Farartækjum fyrir erlend fyrir-
tæki og stofnanir er flestum breytt 
í Noregi þar sem Arctic Trucks eru 
með verkstæði. „Það er ódýrara að 
vinna bílana þar en hér, þó að Nor-
egur sé langt í frá ódýrasta landið 
til að gera svona hluti,“ segir Loftur 
og hlær. „Þar er líka skriffinnskan 
mun auðveldari og einfaldara að 
athafna sig.“

Hérlendis felst starfsemin fyrst 
og fremst í breytingum á jeppum 
fyrir almenning. „Það er mjög mis-
munandi hvað fólk er að biðja um,“ 
segir Loftur. „Sumir eru að leita að 
tækjum til að fara á fjöll í alvöru 
ferðir, á meðan aðrir vilja líta vel 
út. Við reynum að hvetja fólk eftir 
megni að nota jeppana í ferðalög 

því það er ekkert fallegra, í raun 
ekkert sem kemst í hálfkvist við 
það, að sjá yfir snævi þakið landið í 
góðu skyggni frá fjallstindi.“

Stöðugt er verið að bæta aðferð-
irnar sem notaðar eru við breyt-
ingar á bílum. Menn reyna nýja 
hluti sem annaðhvort ganga upp 
eða ekki, og þegar nýir bílar koma 
á sjónarsviðið eru bifvélavirkjarn-
ir hjá Arctic Trucks ekki lengi að 
byrja að úthugsa hvernig best sé 
að hækka þá. Nýjasta dæmið er 
38˝ breyting fyrir Nissan Navarra 
pickup jeppann sem kynntur var á 
síðasta ári. Það þarf ekki að koma 
á óvart að þessi bíll hafi orðið fyrir 
valinu því á fyrsta söluári hans 

seldust alls 220 bílar. Ýmsu er búið 
að breyta en af öðru ólöstuðu virð-
ist framdrifið hafa verið erfiðasta 
viðfangsefnið að leysa. Uppruna-
lega framdrifið var ekki talið nægj-
anlega sterkt fyrir 38˝ dekk og því 
var gripið til þess ráðs að skipta 
framdrifinu alveg út fyrir nýtt drif 
sem er af gerðinni Dana44, sömu 
gerðar og afturdrifið. Þessi lausn er 
ekki sú einfaldasta en hún er aftur á 
móti ein sú sterkasta. 

„Það eru alltaf einhver vanda-
mál sem þarf að leysa,“ segir Loftur 
Ágústsson. „Svoleiðis er bara jeppa-
mennskan. Vandamál sem menn 
leysa í sameiningu til að komast á 
áfangastaðinn.“ - tg

Breyttir bílar í Kasakstan
Arctic Trucks breytir bílum bæði fyrir heimamarkað og hinn stóra heim.
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Sigurlaugur Þorsteinsson er vanur 
jeppamaður. Hann hefur einnig 
starfað innan björgunarsveitanna 
og veit því vel hvernig best er að 
búast til jeppaferða. Hann segir að 
ef óhöpp verði borgi sig að halda 
kyrru fyrir því björgunarsveitir 
finni bíla mun fyrr en fólk á gangi.

„Númer eitt, tvö og þrjú er að 
gæta að því að bíllinn sé í góðu 
standi en vera með auka nesti, 
svefnpoka og góða kuldagalla með-
ferðis því maður veit aldrei í hverju 
maður getur lent,“ segir Sigur-
laugur, sem hefur mikla reynslu af 
fjallaferðum.

„Góðir dráttarspottar eru mikil-
vægir og einnig er gott að hafa loft-
dælu til að blása í dekk og helstu 
varahluti meðferðis, svo sem viftu-
reim og olíu. Réttur útbúnaður getur 
skipt sköpum ef upp koma óhöpp á 
fjöllum.” Sigurlaugur segir einnig 
mjög mikilvægt að fólk hafi góð 
samskiptatæki meðferðis þannig að 
hægt sé að láta vita af sér ef eitt-
hvað komi upp á. 

„NMT-símar eða talstöðvar koma 
að góðum notum, en GSM-símar 
duga sjaldnast í svona ferðum.“

Sigurlaugur segir að ef fólk lendi 
í óhöppum á fjöllum sé mikilvægt 
að halda kyrru fyrir í bílnum. „Það 
eru miklu meiri líkur á að bíllinn 
finnist en fólk á gangi. Ef fólkið 
er farið úr bílnum getur það þýtt 
mikla leit og skapar óþarfa hættu. 
Það borgar sig því að vera í bílnum 
og hita hann reglulega upp með því 
að gangsetja hann. Það þarf þó að 
gæta að því að láta hann ganga það 
lengi í hvert skipti að geymirinn 
tæmi sig ekki.“ - öhö

Það borgar sig að halda kyrru fyrir í bílnum
Að mörgu þarf að huga áður en haldið er á fjöll og gott að vera við öllu búinn.
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Leikarinn Björn Hlynur Haraldsson 
er meðal fremstu leikara þjóðarinn-
ar í dag. Hann er einn af stofnend-
um leikhúshópsins Vesturports og 
hefur sýnt færni sína bæði á sviði 
og á hvíta tjaldinu. Farartækið sem 
hann ekur á er ekki af verri endan-
um en það er kolsvartur Wrangler 
sem hefur verið að gera góða hluti 
síðustu vikurnar þegar snjóþyngslin 
á höfuðborgarsvæðinu hafa verið 
sem mest.

„Það er mjög stórt stökk að fara 
yfir á svona jeppa, sérstaklega núna 
þegar snjórinn er svona mikill þá er 
þetta alveg frábært. Maður kemst 
allt sem maður vill. Maður hefur 
bara átt einhverjar japanskar tíkur 
og þarf því að venjast því aðeins 
hvað þessi eyðir miklu,“ sagði Björn 
Hlynur, sem fann þennan Wrangler 
á Egilsstöðum.

„Ég hef aldrei verið mikill 
jeppakall en alltaf þó verið veikur 
fyrir þessari tegund, hún hefur allt-
af verið í uppáhaldi hjá mér. Svo 
var ég á ferðalagi í sumar og keyrði 
framhjá bílasölu á Egilsstöðum. Ég 
er ekki alveg týpan sem er alltaf 
á bílasölum en ég sá þennan kol-
svarta Wrangler og ég bara keypti 
hann. Frændi minn sem er einnig 
mikill Wrangler-aðdáandi fór aust-
ur og sótti hann fyrir mig,“ sagði 
Björn, sem hefur þó ekki farið í nein 
sérstök ferðalög á jeppanum.

„Ég veit nú ekki hvort þetta sé 
beint eitthvað hálendistæki en hann 
virkar vel í sköflunum hér í borg-
inni. Það er gaman að vera ánægð-
ur með bílinn sinn, maður þarf ekki 
að vera einhver bílasjúklingur til 
þess,” sagði Björn Hlynur Haralds-
son að lokum. - egm

Á kolsvörtum 
kagga í snjónum
Leikarinn Björn Hlynur Haraldsson keyrir um á kolsvört-
um Wrangler og hefur vakið talsverða athygli á götum 
borgarinnar. Hann segist ekki vera bílasjúklingur en er 
ánægður með farartækið sitt.
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VARÚÐARLJÓS • LJÓSKASTARAR • DÍÓÐULJÓS • KELSA LJÓSAGRINDUR Á FLESTA VÖRUBÍLA 

Holland dráttarstólar 25 og 36 tonna • Undirvagnsvarnir með ljósum
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Fiat Panda

Lipur og spræk Panda 

Verð frá 1.290 þús.

Fiat CromaFiat Ducato Fiat MultiplaFiat Dobló

Bíll ársins í Evrópu 2004

• Sparneytinn – eyðir undir 6 lítrum á hverja 100 km.

• Stór að innan svo það fer vel um alla í bílnum.

• Frábær í bæjarsnúningana – „city“-hnappurinn léttir 
stýrið sem auðveldar þér að leggja í stæði o.þ.h.

• Fáanlegur 4x4.

Fiat Punto

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati















Sendibílstjóri

Eykt ehf. /  Lynghálsi 4 /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

Sendibílstjóri óskast!
Eykt óskar eftir að ráða sendibílstjóra til starfa. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu 
og geti sinnt ýmsum tilfallandi verkefnum. 

Umsóknum ber að skila á skrifstofu Eyktar að Lynghálsi 4. 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins 
www.eykt.is
   
Upplýsingar gefur Arinbjörn
í tölvupóstfangi arinb@eykt.is eða í síma 822-4430

Mömmu 
gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað
og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við 
að gera viðskiptavininn ánægðan og
Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og
þarfnast nú fleiri sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út
starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!
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38.700.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm. parhús á frábærum
stað í Þingholtunum.  Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð. 
Þórarinn sími 530 1811
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Á erfitt með að horfa á 
tíundu seríu

Útsala – Útsala
10-80% afsláttur af öllum vörum
Hægt er að sjá sýnishorn af því sem í boði 

er á vefnum keramikgallery.is

Keramikgallery, Dalbrekku 14, 200 Kópavogur, s: 544-5504

Opið virka daga frá 10.00-18.00 – Lokað laugardaga



[Hlutabréf]

Margverðlaunað
fyrir hollustu og bragðgæði

AÐEINS
0,7% FITA

Léttreykta kjúklingaáleggið frá 
Holtakjúklingi er margverðlaunað 

fyrir hollustu og bragðgæði. 

Þú finnur vart fituminna álegg.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 5
2

1
8

Útlán Íbúðalánasjóðs og banka-
kerfisins jukust um rúm sex pró-
sent í desember síðastliðnum frá 
fyrra mánuði. Alls námu lánin 
rúmum níu milljörðum króna. 

Að því er fram kemur í 
umfjöllun greiningardeildar 
Kaupþings hélt Íbúðalánasjóður 
áfram að lána um ríflega helm-
ing nýrra útlána, en útlán hjá 
sjóðnum námu 4,9 milljörðum 
króna. „Samhliða þessari útlána-
aukningu jókst velta á fasteigna-
markaðnum og má líklega að ein-
hverju leyti rekja þennan 
viðsnúning til bættra verðbólgu-
horfa og væntinga um aukinn 
kaupmátt í byrjun árs,“ segir 
greiningardeildin.

Meðallánsfjárupphæð á hvern 
kaupsamning hækkaði um eina 
milljón milli nóvember og desem-
ber, fór í um 13,9 milljónir króna 
miðað við höfuðborgarsvæðið og 
Akureyri.

„Eftirspurn á fasteignamark-
aði virðist því vera að aukast á 
nýjan leik þótt ekki sé hægt að 
draga of miklar ályktanir af 
þessum tölum,“ segir greining-
ardeild Kaupþings, en bendir um 
leið á að desember sé annar mán-
uðurinn í röð sem útlán bank-
anna aukist. „Og virðist því vera 
að birta til á fasteignamarkaði.“ 
Aukin bjartsýni er að hluta rakin 
til lækkunar virðisaukaskatts á 
matvæli og lækkunar tolla. 

Útlán til íbúðakaupa aukast

Allar ávöxtunarleiðir Almenna líf-
eyrissjóðsins skiluðu góðri ávöxt-
un á síðasta ári vegna hækkana á 
innlendum og erlendum hlutabréf-
um og veikingu íslensku krónunn-
ar gagnvart Bandaríkjadal. 

Í tilkynningu frá sjóðnum 
kemur fram að heimsvísitala 
erlendra hlutabréfa hækkaði um 
20,1 prósent í dölum í fyrra en um 
36,6 prósent í íslenskum krónum 
þar sem krónan veiktist um 13,8 
prósent gagnvart dal á árinu. Þá 
hækkaði vísitala aðallista Kaup-
hallar Íslands hækkaði um 15,2 
prósent á sama tíma.

Heildareignir Almenna lífeyris-
sjóðsins námu 82,7 milljörðum 
króna við lok árs 2006 sem er 29 
prósenta aukningu á milli ára.

Góð ávöxtun-
hjá Almenna

Samkvæmt tölum Seðlabankans 
jukust heildareignir lífeyrissjóð-
anna um 219 milljarða króna á 
fyrstu ellefu mánuðum ársins 
2006 og námu 1.439 milljörðum 
króna í nóvemberlok. Þetta sam-
svarar átján prósenta aukningu 
frá ársbyrjun 2006, en eins pró-
senta aukningu á milli mánaða. 

Erlend verðbréfaeign nam 404 
milljörðum króna, um 28 prósent 
af heildareignum lífeyrissjóð-
anna, og hefur vaxið hröðum 
skrefum á undanförnum árum. Til 
samanburðar námu erlendar eign-
ir 24,5 prósentum af heildareign-
um um áramótin 2005/06.

Lífeyrissjóðirn-
ir bæta við sig

Eignarleigufyrirtækið Lýsing hf., 
dótturfélag Existu, skilaði rétt 
rúmlega eins milljarðs króna 
hagnaði á síðasta ári samanborið 
við 689 milljóna króna hagnað árið 
2005. Þetta er besta starfsár í sögu 
fyrirtækisins.

Hagnaður fyrir skatta nam 1,2 
milljörðum króna, sem er 391 millj-
ón króna meira en árið á undan.

Arðsemi eigin fjár nam 28 pró-
sentum samanborið við 22 prósent 
árið á undan en eigið fé Lýsingar 
nam rúmum 4,9 milljörðum króna 
í lok síðasta árs sem er rúmum 1,3 
milljörðum krónum meira árið á 
undan.

Í uppgjör Lýsingar kemur fram 
að árið hafi einkennst af miklum 
vexti en útlán Lýsingar jukust um 
61,99 prósent á milli ára.

Besta afkoma í 
sögu Lýsingar



„Það hefur lengi vel reddað 
manni að eiga afmæli í 

þessum blúsaðasta mánuði 
ársins sem er sá dimmasti 

og sá kaldasti.“

Mannskæðasti jarðskjálfti fyrr og síðar

Lokað
Í dag þriðjudag frá kl. 13:30 vegna útfarar 

Þóru Kristínar Eiríksdóttur
Skóverslunin Iljaskinn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ingunn Ólafsdóttir
Álftamýri 1, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 18. janúar, verður jarðsungin
miðvikudaginn 24. janúar kl. 15.00 í Fossvogskirkju.

Solveig Pétursdóttir
Ólafur Pétursson Margrét Þorgeirsdóttir
Guðný Pétursdóttir
Auður Pétursdóttir Ríkharður Sverrisson
ömmubörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Bertram Henry Möller
Tunguveg 24, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans laugardaginn
20. janúar 2007.

Guðríður Erla Halldórsdóttir
Hákon Gunnar Möller              Linda Möller
Guðrún Möller                        Ólafur Árnason
Sóley Halla Möller                  Hjörtur Bergstað
Einar Kári Möller
og barnabörn.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Elskulegur bróðir okkar,

Eyjólfur Magnús
Jómundsson
Örnólfsdal, Þverárhlíð,

lést miðvikudaginn 17. janúar. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju fimmtudaginn 25. janúar kl. 14.

Ketill Jómundsson
Guðrún Jómundsdóttir
Margrét Jómundsdóttir
Örnólfur Hlíðar Jómundsson
Kristinn Rafn Jómundsson
Iðunn Jómundsdóttir.

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

Svava Jóna Markúsdóttir
frá Súðavík, Njörvasundi 37, Reykjavík,

lést á Landspítalanum laugardaginn 20. janúar sl.

Beinteinn Ásgeirsson
Ásgeir Beinteinsson         Sigurbjörg Baldursdóttir
Halldóra Beinteinsdóttir Hall Kjell Hall
Einar Beinteinsson         Jóna Björg Hannesdóttir
Sigríður María Beinteinsdóttir Hulda Ingvarsdóttir Bethke
Jóhanna Beinteinsdóttir     Magnús Thoroddsen
Markús Þorkell Beinteinsson   Elsa Bára Traustadóttir
Berglind Guðrún Beinteinsdóttir Haraldur Már Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útförin verður auglýst síðar.

Ari Jónsson
bóndi að Sólbergi á Svalbarðsströnd,

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
föstudaginn 19. janúar.

Jarðarförin verður auglýst síðar.   

Fyrir hönd barnanna okkar og annarra vandamanna,

Svanhildur Friðriksdóttir.
  

Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Arnþrúður Björnsdóttir
frá Grjótnesi, Safamýri 38, Reykjavík, 

andaðist á Landspítalanum 17. janúar 2007.

Sunna Karlsdóttir
Andri Valur Hrólfsson
Harpa Karlsdóttir
Vésteinn Rúni Eiríksson
Lilja Karlsdóttir
Snorri Páll Snorrason
Breki Karlsson
Fanný Kristín Heimisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Þóra Kristín Eiríksdóttir
Efstaleiti 12, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
sunnudaginn 14. janúar verður jarðsungin frá
Kópavogskirkju þriðjudaginn 23. janúar kl. 15.
Tómas Árnason
Eiríkur Tómasson   Þórhildur Líndal
Árni Tómasson   Margrét Birna Skúladóttir
Tómas Þór Tómasson   Helga Jónasdóttir
Gunnar Guðni Tómasson Sigríður Hulda Njálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
vinur,

Björn Sigurðsson
bóndi, Sauðhaga 2, Völlum,

andaðist 20. janúar. Útför hans fer fram frá Egils-
staðakirkju þann 27. janúar kl. 14. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Sjúkrahúsið á Egilsstöðum eða
Krabbameinsfélagið.

Jóhanna Freyja Björnsdóttir     Magnús S. Magnússon
Magnea Herborg Björnsdóttir   Sigmar Björnsson
Amalía Björnsdóttir                Sigurður Ragnar

Ásbjörg, Hrafnhildur, Magnús, Freyja, Björn Geir, Baldvin,   
Ólöf Sölvadóttir.   

Elskulegur maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, bróðir og mágur,

Skúli Ólafsson
lést á Landspítalanum að kvöldi 20. janúar.

Sigrún M. Ragnarsdóttir
Björg Skúladóttir         Vignir Elvar Vignisson
Ólafur Skúlason          Cristina Skúlason
Erna Gísladóttir                 Rúnar Hreinsson
Haukur Gíslason          Hlíf Georgsdóttir
Elisabet Paulson (Bessy)         Olaf Paulson
og barnabörn.

Jarðarförin verður tilkynnt síðar.

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

Mona Erla Símonardóttir
Aðalgötu 1, Keflavík,

lést á dvalarheimilinu Garðvangi í Garði, þann
4. janúar síðastliðinn.  Jarðarförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Sigurbjörn Reynir Eiríksson
Eiríkur Stefán Sigurbjörnsson
Jóhanna Pálína Sigurbjörnsdóttir Wayne C. Wheeley
Valdís Sigríður Sigurbjörnsdóttir   Ægir Frímannsson
Sigurbjörn Reynir Sigurbjörnsson   Yolanda Alvarez
Símon Grétar Sigurbjörnsson
börn og barnabörn.

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

Guðmundur S. Th.
Guðmundsson
síldar- og fiskmatsmaður, Fiskhóli 5, Höfn,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi 9. janúar sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Edda Guðbjörg Sveinsdóttir
Stefán Jónas
Guðmundur Ómar Anna Ingólfsdóttir
Haraldur Huginn Helga Ólafsdóttir
Sigríður Kristín Rúnar Gylfason
Gunnar Örn Stefanía Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabarn.



Árni Þór Sigurðsson hefur verið kjörinn formaður 
Víkurinnar-Sjóminjasafnsins í Reykjavík. Árni Þór, 
sem var áður varaformaður, tekur við embættinu af 
Stefáni Jóni Hafstein sem verður við störf erlendis 
næstu tvö árin.

Nýr varaformaður er Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri.

Sjóminjasafnið var stofnað hinn 30. nóvember 
árið 1994 og hefur undanfarin ár verið til húsa að 
Grandagarði 8. Helgi M. Sigurðsson, sviðsstjóri í 
Víkinni, segist vera ánægður með nýja formanninn. 
„Árni var mikilvægur málsvari safnsins sem for-
maður Hafnarstjórnar. Í hans tíð var húsið keypt af 
Reykjavíkurhöfn og það tryggði það að safnið væri 
stofnað,“ segir Helgi.

Húsið að Grandagarði var keypt árið 2003 og 
fyrstu átján mánuðina komu um fimmtán þúsund 

manns í heimsókn en húsið hefur verið opið í tuttugu 
mánuði. Meðal annars hefur sýningin „Togarar í 100 
ár“ staðið yfir. Var hún opnuð í tilefni af 100 ára 
afmæli togaraútgerðar á Íslandi árið 2005.

Næst á dagskrá hjá safninu verður að klæða 
húsið að utan og lagfæra að innan, auk þess sem 
nokkrar sýningar verða opnaðar. „Stærsta sýningin 
er afmælissýning Reykjavíkurhafnar vegna 90 ára 
afmælis sem hefst í nóvember. Þetta hús verður 
annars svolítið í lamasessi á þessu ári vegna bygg-
ingaframkvæmda,“ segir Helgi.

Sjóminjasafnið er opið frá klukkan 13 til 17 um 
helgar. Aðgangseyrir er 500 krónur en ókeypis er 
fyrir börn og hálft gjald er fyrir ellilífeyrisþega og 
öryrkja.

AFMÆLI

FÆDDUST ÞENNAN DAG



Hann hefur beðið fram-
an við sjónvarpið allan 
daginn. Tók ekki í mál 
að spila lúdó við börn-
in eða ná í rjóma í 

sveppasósuna. „Ég þarf 
að undirbúa mig and-
lega,“ segir hann 
sposkur og æfir þjóð-

sönginn og málar á sig fánalitina.
Þegar þjóðsöngurinn fer að 

hljóma stendur hann upp, leggur 
hönd á brjóst sér en á erfitt með að 
syngja með. Varirnar eru þurrar af 
spenningi og lagið er spilað óvenju 
hratt af Þjóðverjanum. Þjóðarstolt-
ið vex með hverju sekúndubroti og 
þegar síðasta tóninum sleppir 
klappar hann höndum saman og 
öskrar að nú skuli látið sverfa til 

stáls. Húsfreyjan felur sig inni í 
eldhúsi þegar hrópin taka að óma. 
Hverju marki er fagnað eins og það 
sé það síðasta, dómurunum er blót-
að í sand og ösku og fyrr en varir 
hafa alls kyns samsæriskenningar 
fengið að líta dagsins ljós. „Úkra-
ína og Ungverjaland eru bestu 
vinir,“ segir hann þegar vafasamur 
dómur fellur. 

Þótt flautað sé til hálfleiks unir 
hann sér engrar hvíldar. Leikmenn-
irnir eru teknir á beinið eins og 
hann sé sjálfur staddur í búnings-
klefanum. Reynir að stappa stálið í 
sína menn á föðurlegu nótunum um 
leið og hann lætur þá finna hve illa 
muni fara fyrir þeim ef þeir taki 
sig ekki taki.

„Við verðum að fá markvörsl-

una í gang,“ segir hann en húsfreyj-
an liggur óttaslegin á bæn og vonar 
að Íslendingar vinni nú leikinn. 
Hún er þegar farin að undirbúa 
skyndiflótta frá heimilinu með 
snyrtitöskuna, náttföt og strigaskó 
með frönskum rennilás við bak-
dyrnar.

Þegar leikmennirnir ganga inn á 
völlinn stendur hann upp, gengur 
að sjónvarpinu og steytir hnefann í 
átt að andstæðingunum. „Þið eigið 
ykkur ekki viðreisnar von gegn 
okkur!“ Brátt breytist ljúfsár 
draumur um glæstan sigur í mar-
tröð. Húsfreyjan sussar á börnin og 
gefur þeim merki um að læðast út 
bakdyramegin og eftir situr hann 
með sárt ennið. Alveg eins og 
íslenska landsliðið í handbolta.

 Það er orðið ósköp 
langt síðan maður sá 
frétt um Loch Ness 

skrímslið!

 Trúir þú á 
hana Nessie?

 Auðvitað!  Ég held meira að 
segja að ég hafi 

sofið hjá henni 
á föstudag!

 Og hvernig var 
heilsan, var hún 

ekki frísk og í 
góðu standi!

 Í góðu 
standi,
tja ...

 Hvernig ferðu að þessu, 
Palli? Hvernig veistu hver 

hringir bara með því
 að heyra símann 

hringja?

 Er þetta einhvers konar 
fjarskynjun eða sjötta 

skilningarvit? Eða
 heyrirðu raddir?

 Ég get eiginlega ekki 
útskýrt það. Þetta er bara 
einhvers konar tilfinning 

eða náðargjöf ...

Getur kallað 
það Hæfileika.

 Auðvitað tók 
ég hann með, 

hver heldurðu að 
hafi blásið upp 

björgunarbátinn?

 Sko ...

 Stundum 
semur þetta sig 

bara sjálft!

 Pabbi, mamma 
segir að við 

vitum ekki hvort 
barnið verður 
strákur eða 

stelpa.

 Það er alveg 
rétt.

 Og hún segir líka 
að við vitum ekki 
hvað það heitir 

eða hvort það vill
 leika með 
dúkkur eða 

bíla ...

 Nei, það er 
alveg rétt, við 

vitum það 
ekki enn

 Hvernig 
vitið þið þá 
að þið eigið 

barnið?

ÚTSALA!ÞAÐ ER ALLTAF



Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir 

yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu 

í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Viðskipti á Vísi alla daga
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VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR



Kl. 20.00
Goethe-Institut stendur fyrir kvik-
myndasýningu í Fyrirlestrarsal 
Landsbókasafnsins. Mynd kvöldsins 
er Níundi dagurinn eftir leikstjór-
ann Volker Schlöndorff frá árinu 
2004. Myndin er með þýsku tali og 
enskum undirmálstexta. Aðgangur 
er ókeypis.

Nýsmíðar í Listasafni Íslands

Bjarni Haukur er aftur 
kominn á fjalirnar. Alþjóð 
man þegar hann stóð á sviði 
Gamla bíós misserunum 
saman og flutti þar íslenska 
staðfærslu á amerískum 
einleik eða uppistandi sem 
kallað var Hellisbúinn. 

Sýningin lenti á endanum inni á 
topp tíu listanum yfir fjölsóttustu 
sýningar á Íslandi, yfir 260 sýning-
ar voru á verkinu og dró dilk á 
eftir sér: framleiðendur keyptu 
sér bar – Prikið – og síðan sjón-
varpsstöð – Skjá einn. En það er 
önnur saga.

Bjarni Haukur lagði svo fyrir 
sig sjónvarpsleik á Skjá einum, fór 
síðan til Noregs og lagðist í víking, 
framleiddi og samdi sjónvarps-
þætti fyrir norskar og sænskar 
sjónvarpsstöðvar, leikstýrði leik-
ritum og söngleikjum. Hann var 

um tíma aðili að framleiðslufyrir-
tækinu 3 sagas en dró sig út úr því, 
stofnaði sitt eigið fyrirtæki sem 
stendur að leiksýningunni sem á 
fimmtudag verður frumsýnd í 
Iðnó. 

Bjarni segir Pabbann eiga sér 
rætur í þeim tíma þegar hann var 
langdvölum erlendis. Það eru nú 
þrjú ár síðan hann tók að vinna 
texta fyrir svið um föðurhlutverk-
ið og hvernig það hefur breyst á 
síðustu árum. Hann segir þá Sig-
urð Sigurjónsson leikstjóra hafa 
legið yfir verkinu síðustu misseri: 
„Föðurhlutverkið hefur breyst svo 
mikið á síðustu tveimur áratugum. 
Verkið er raunar bara hugleiðing 
um það: það er ungt par að fara að 
búa saman, það er meðganga og 
fæðing, og það breytist allt.“

Leikritið Pabbinn verður heims-
frumsýnt í Iðnó  á fimmtudag: það 
er einleikur eða „one-man-show“ 
þar sem Bjarni Haukur bregður 
sér í ýmis líki og veltir því fyrir 
sér hvað það er að vera pabbi: 

„Pabbinn er drepfyndið og hjart-
næmt nýtt íslenskt leikrit sem 
fjallar um það sem skiptir einna 
mestu máli í lífinu,“ segir í til-
kynningu framleiðandans svo 
nærri má geta að hér er slegið á 
ýmsa strengi. 

Auk þeirra Sigurðar Sigurjóns-
sonar leikstjóra og Bjarna koma 
að sýningunni Egill Eðvarðsson 
sem gerir leikmynd, Árni Bald-
vinsson sem lýsir og Þórir Úlfars-
son sem gerir tónlist. Sýningar 
verða í Iðnó. Og hvernig þykir 
Bjarna að vera kominn þar á svið 
frammi fyrir 160 áhorfenda sal? 
„Það er náttúrlega bara „dream 
come true“ gamall draumur sem 
rætist. Hér var maður að sniglast 
sem krakki, kom hingað og fékk 
leigða búninga hjá Áróru Hall-
dórsdóttur. Það er eitthvað seið-
magnað hér í loftinu og maður 
andar að sér sögu allan tímann. 
Það verður spennandi að leika 
fyrir áhorfendur í þessu húsi.“

20 21 22 23 24 25 26

Tilkynnt var í gær um 
úthlutun úr Tónlistar-
sjóði sem tónlistarráð 
menntamálaráðuneytis er 
til ráðgjafar um. Þorgerð-
ur Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra veitir 
styrki úr sjóðnum. Fjárþörf 
reyndist að þessu sinni 
langt umfram það sem til 
boða stóð, en sjóðurinn mun 
veita aðra eins fjárhæð, 
rúmar tuttugu milljónir,  
síðar á árinu. 

Áttatíu og tvær umsóknir bárust 
sjóðnum og var sótt um ríflega 80 
milljónir. Úthlutað er 21 milljón  
sem deilist á rúm 53 verkefni. 
Stærsta styrkinn, 5 milljónir, fær 
Samtónn, en það eru heildarsam-
tök tónlistarinnar í landinu og 
rennur hann til reksturs Útflutn-
ingsskrifstofu íslenskrar tónlistar 
sem hefur hönd í bagga með utan-
ferðum íslenskra tónlistarmanna. 
Raunar eru margir styrkjanna 
vegna utanfara og líka vegna 
vinnslu hljóðritana og útgáfu. 
Annar stærsti styrkurinn, 2 millj-
ónir, rennur til þeirrar miklu hátíð-
ar sem Tónskáldafélagið stendur 

fyrir þessa dagana, Myrkra músík-
daga. Sigur Rós fær milljón í styrk 
vegna ferða og kynningar, sömu 
upphæð þiggur Kirkjulistahátíðin 
sem Listvinafélag Hallgrímskirkju 
hefur staðið fyrir um langt árabil.

Styrki til útgáfu fá nokkrir ein-
staklingar og tónlistarhópar: Aton, 
Sumartónleikar í Skálholti, Védís 
Hervör, Ragnheiður Árnadóttir, 
Sverrir Guðjónsson, Hallfríður 
Ólafsdóttir, Kristján Orri Sigur-
leifsson, Haraldur Leví Gunnars-
son, Gestur Guðnason og þau 
Kenya Kristín Emilíudóttir og 
Jason Nemor Harden. Flestir 
styrkjanna eru 100 þúsund.

Tónleikahald af ýmsu tagi er 
betur styrkt: Tónlistarhátíðin Við 
Djúpið sem haldið hefur til við Ísa-
fjarðardjúp fær 800 þúsund, 
Sumartónleikar við Mývatn 400 
þúsund, Tónvinafélag Laugaborgar 
sem hefur verið duglegt við tón-
leikahald í Eyjafirði fær 500 þús-
und, Reykholtshátíðin annað eins, 
sem og Þjóðlagahátíðin á Siglu-
firði. Múlinn fær 400 þúsund, 
Kammersveitin Ísafold 200 þúsund 
til að koma á fót tónlistarhátíð og 
Adapter og Isnord sömuleiðis. Að 
ógleymdu Aton með hátíðina frum. 
Kammermúsíkklúbburinn er enn 
upp á árleg tillegg kominn en hann 
fær 500 þúsund.

Mörg stök verkefni eru styrkt: 
Trabant fær ferðastyrk, Sumartón-
leikar í Skálholti fá styrk til nótna-
útgáfu og tónlistarsmiðju fyrir 
börn. Marta Guðrún Halldórsdóttir 
fær 300 þúsund til að vinna við 
íslenska miðalda- og endurreisnar-
tónlist og Hörður Áskelsson 200 
þúsund vegna Hallgrímspassíu. 
Hér eru á garði svokallaðir klass-
ískir tónlistarmenn með poppinu: 
Gunnar Kvaran og Mammút, KK 
og Maggi Eiríks sitja við sama borð 
og Hnúkaþeyr - blásaraoktettinn.

Fræg er saga formannsins sem 
stóð við bátinn í naustinu og sagði 
við áhöfn sína: Eigum við að setja? 
Svo stóðu allir og biðu. Tónlistar-
sjóður veitir mönnum styrk til að 
setja fleyið á sjó. Þá er að sigla. 

Tónlistarpeningar

NLP Námskeið
Neuro - Linguistic - Programming

- Er sjálfstraustið í ólagi?
- Langar þig í betri líðan?
- Finnst þér að fáir skilji þig?
- Er eitthvað í fari þínu sem þú vilt vinna bug á?
- Finnst þér að öðrum gangi betur í lífinu en þér?
- Gengur illa að klára verkefni sem þú byrjar á?
- Finnst þér erfitt að höndla gagnrýni?

Með NLP aðferðum getur þú auðveldlega breytt lífi
þínu og skapað þína eigin framtíð.

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

NLP Námskeið verður haldið
9.-11. og 16.-18. febrúar.

Leiðbeinandi: Kári Eyþórsson MPNLP.
Upplýsingar í síma: 894-2992
Netfang: kari@ckari.com

          Nánari upplýsingar um NLP má finna á: www.ckari.com

!



Verk McDonagh hafa notið vin-
sælda hér á landi og telst mér til að 
Svartur köttur sé fjórða verkið 
sem íslensk atvinnuleikhús setja 
upp eftir þennan virta höfund. 
Verk hans hverfast flest um 
örvæntingu og ofbeldi og er hvort 
tveggja að finna í dálaglegum 
skömmtum í þessu verki – Svartur 
köttur má sannarlega kallast 
splatterkenndur vestri með slett-
um af ádeilu og gríni.

Havaríið hefst á því að dauður 
köttur finnst á vegi. Sá reynist eini 
vinur Patreks, ofbeldisfulls víga-
manns (Ívar Örn Sverrisson) sem 
snýr heim og leitar hefnda. Ungl-
ingurinn Davey (Guðjón Davíð 
Karlsson) og faðir geðsjúklingsins 
(Þráinn Karlsson) reyna sitt til 
þess að blekkja Patrek og telja 
honum trú um að kötturinn sé las-
inn en upp kemst um þau svik og 
hyggst hann taka þá báða af lífi. 
Inn í söguna blandast síðan systir 
Daveys, Mairead (Þóra Karítas), 
og félagatríó Patreks úr INLA-
samtökunum sem hyggst plaffa 
hann niður fyrir að vilja kljúfa sig 
úr félaginu (Gísli Pétur Hinriks-
son, Ólafur Steinn Ingunnarson og 
Páll Sigþór Pálsson).

Þetta verk fjallar um tilgangs-
laust ofbeldi og tvöfalt siðferði og 
veltir þeim viðkæmu viðfangsefn-
um upp úr blóði og gori. Það er erf-
itt að sviðsetja ógnandi líkamlegt 
ofbeldi á sviði en hér er notast við 
skotvopn. Það er dálítið fyndið en 
langt frá því að vera raunverulegt. 
Stöðugar sprengingar hvellhetta 
sem hljómuðu meira eins og kín-
verjar urðu fljótt hvimleiðar. 
Áhorfendur nútímans eru vanir 
„yfir-pródúseruðu“ ofbeldi en 

þetta var máttlítið og gervilegt. 
Tvöfalda siðferðið eða sjálfsrétt-
lætingarþörfin sem litar allar per-
sónurnar, birtist mismikið í svik-
semi þeirra við hvert annað. Allir 
eru að reyna að bjarga eigin rassi 
en fólskan er á misskilningi byggð, 
persónurnar fyrst og fremst 
brjóstumkennanlegar og kómískar 
– maður trúir vart á hugsjóna-
mennsku þeirra sem tengd er sjálf-
stæðisbaráttu Írlands. Þeirra stríð 
er barnalegt og ádeilan þar af leið-
andi broddlítil auk þess sem bak-
grunnur verksins er óskýr – þrátt 
fyrir greinargóðan inngang í leik-
skrá er litlu púðri varið í að útskýra 
aðstæður í verkinu sjálfu. 

Svartur köttur er farsakennt 
stofudrama í uppfærslu Magnúsar 
Geirs Þórðarsonar leikstjóra. Leik-
hópurinn stóð sig með ágætum á 
frumsýningunni enda samanstend-
ur hann af ágætum grínleikurum. 
Að öðrum ólöstuðum naut Þráinn 
Karlsson sín best í hlutverki 
brókalallans Donny sem sonurinn 
ætlar að skjóta í hausinn. Samleik-
ur hans og Guðjóns Davíðs var vel 
samstilltur og vel hægt að hlæja 
að vitleysunni í þeim og vandræða-
ganginum með skóáburðinn. Ívar 
Örn Sverrisson leikur óbermið 
Patrek og var býsna ógnandi á 
köflum, einkum í upphafsatriðinu. 
Patrekur var barnaleg og aumkun-
arverð andhetja sem átti litla 
samúð enda gerður að staðalmynd. 
Þóra Karítas var heillandi í sinni 
rullu sem hin blóðþyrsta Mairead, 
sem og Gísli Pétur Hinriksson sem 
gerði óþokkann Christy skelfilega 
spaugilegan. Honum til halds og 
trausts í tríóinu voru Ólafur Steinn 
og Páll Sigþór sem fóru ágætlega 

með trúðshlutverk sín. Kettirnir 
tveir voru einnig til prýði.

Útlit sýningarinnar var ágæt-
lega heppnað ef frá er talið lauf-
skrúðið sem plantað var á efra 
sviðið. Gervin voru skemmtileg 
sem og líkin sem félagarnir þurftu 
að sarga í sundur. Músíkin var eitt 
stef og tilbrigði sem skipti upp 
atriðunum. Baráttusöngurinn sem 
rammar inn leikritið er nokkuð 
smellinn en tilbreytingarlaus. Það 
hefði verið rými fyrir meiri tónlist 
í þessu verki og mun meira hljóð. 
Ég var hrifin af myndbandsverk-
inu sem fylgdi Mairead en það var 
samt alveg úr takti við restina, of 
nútímalegt í þessu gamaldags 
verki.

Broddlítil blóðmarinering

ÓFAGRA VERÖLD

Fös 26/1 kl. 20 5.sýning Blá kort
Sun 28/1 kl. 20
Lau 3/2 kl. 20
Fös 9/2 kl. 20

VILTU FINNA MILLJÓN?

Fim 25/1 kl. 20
Fös 2/2 kl. 20
Lau 10/2 kl. 20
Fös 16/2 kl. 20

SAN FRANCISCO BALLETTINN

Samstarfsverkefni Listahátíðar í 
Reykjavík og Borgarleikhússins. 

Mið 16/5 kl. 20 UPPS.   Fim 17/5 kl. 20   
Fös 18/5 kl. 20                  Lau 19/5 kl. 14
Lau 19/5 kl. 20 UPPS.    Sun 20/5 kl. 14
Sun 20/5 kl. 20
Miðaverð 4.800

MEIN KAMPF

Lau 27/1 kl. 20 AUKASÝNING
Fim 15/2 kl. 20 AUKASÝNING
Lau 24/2 kl. 20 AUKASÝNING
Síðustu sýningar

EILÍF HAMINGJA

Í samstarfi við Hið lifandi leikhús

Sun 28/1 kl. 20 Frumsýning UPPSELT
Fös 2/2 kl. 20
Sun 4/2 kl. 20

DAGUR VONAR

Fös 26/1 kl. 20 UPPSELT
Lau 3/2 kl. 20 UPPSELT
Sun 4/2 kl. 20
Fös 9/2 kl 20 UPPSELT
Sun 11/2 kl. 20
Lau 17/2 kl. 20

Ekki er hleypt inn í salinn eftir að 
sýning er hafin.

FOOTLOOSE

Lau 27/1 kl. 20 UPPSELT
Allra síðasta sýning

RONJA RÆNINGJADÓTTIR

Sun 28/1 kl. 14
Sun 4/2 kl. 14
Sun 11/2 kl. 14
Sun 18/2 kl. 14

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Fim 25/1 kl. 20 UPPSELT
Fim 8/2 kl. 20 AUKASÝNING
Fös 16/2 kl. 20 AUKASÝNING
Síðustu sýningar

KARÍUS OG BAKTUS

Forsala miða hefst á miðvikudag.

Sun 4. feb kl. 13      Sun 4. feb kl. 14
Sun 4 feb kl. 15       Sun 11.feb kl. 13
Sun 11.feb kl. 14     Sun 11.feb kl. 15

Gestaleikur frá Leikfélagi Akureyrar

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Sýningin tekur 25 mínútur í flutningi.
Miðaverð 1.450 kr. 

GRALLARARNIR

Samstarfsaðili:

Forsala hefst á morgun!

Sýnt í Borgarleikhúsinu.
Miðasala í síma 568 8000
og á netinu, www.borgarleikhus.is

 – ÖRFÁAR

GERÐU ALLT Á AKUREYRI
VITLAUST

NÚ LOKSINS Í REYKJ  SÝNINGAR
AVÍK!

Miðasalan opnar kl. 13.00 
– fyrstir koma fyrstir fá!

Einstakt forsölutilboð:
Þeir fyrstu 1.000 sem kaupa miða og lofa að bursta 
tennurnar með Colgate fá miðann á aðeins 1.000 kr!

Sun.  4. feb.  kl. 13
Sun.  4. feb.  kl. 14
Sun.  4. feb.  kl. 15
Sun. 11. feb.  kl. 13
Sun. 11. feb.  kl. 14
Sun. 11. feb.  kl. 15
Sun. 18. feb.  kl. 13
Næstu sýningar: 25. feb. og 4. mars.

Nú er tónlistin
úr leikritinu 
komin út á 
geisladisk.



Britney Spears er búin að sparka 
kærastanum sínum, fyrirsætunni 
Isaac Cohen. Þau höfðu verið á 
föstu í tvær vikur en bandarískir 
fjölmiðlar segja Britney hafa feng-
ið nóg á fimmtudaginn í síðustu 
viku. „Við erum ekki lengur 
saman,“ var það eina sem fékkst 
upp úr hinni 25 ára einstæðu móður. 
Þrátt fyrir þetta sást til Britney á 
föstudagskvöldið í samræðum við 
umræddan Cohen.

Hætt með 
kærastanum

Leikkonan Kiera Knightley hefur 
höfðað mál gegn breska dagblað-
inu The Daily Mail vegna fréttar 
þar sem er gefið í skyn að hún hafi 
sagt ósatt þegar hún vildi ekki 
viðurkenna að hún þjáðist af 
átröskun.

Blaðið birti grein um 
stúlku sem lést af völd-
um átröskunar og með 
greininni fylgdi mynd af 
hinni 21 árs Knightley á 
strönd þar sem rætt 
var um þyngd hennar.

Knightley er þekkt 
fyrir myndir á borð 
við Bend It Like Beck-
ham og Pirates of the 
Caribbean.

Höfðar mál

Kvikmyndin Foreldrar, 
seinni helmingur sam-
vinnuverkefnis Ragnars 
Bragasonar og leikhóps 
Vesturports, var frumsýnd í 
Háskólabíói á föstudag. Var 
þar margt góðra gesta og 
var almennt gerður góður 
rómur að myndinni. Ljós-
myndari Fréttablaðsins var 
á staðnum. 

Kvikmyndirnar Basic Instinct 2 
og Little Man hafa verið tilnefnd-
ar til sjö Razzie-verðlauna, sem 
verða afhent hinn 24. febrúar, 
degi á undan óskarsverðlaunun-
um. Verðlaununum er ætlað að 
endurspegla það versta sem kvik-
myndaborgin Hollywood bauð 
upp á á síðasta ári.

Ævintýramyndin Bloodrayne 
hlaut sex tilnefningar, spennu-
myndin The Wicker Man fimm og 
Lady in the Water eftir M. Night 
Shyamalan hlaut fjórar.

Tilnefndar sem verstu leik-
konurnar voru Sharon Stone fyrir 
Basic Instinct 2, Lindsay Lohan 
fyrir Just My Luck, Kristanna 
Loken fyrir Bloodrayne, systurn-

ar Hilary og Haylie Duff fyrir 
Material Girls og Jessica Simp-
son fyrir Employee of the Month. 

Stone hefur 
áður hlotið 
tvenn Razzie-
verðlaun, fyrir 
The Specialist 
og Intersect-
ion.

Bræðurnir 
Shawn og Mar-
lon Wayans 
voru tilnefndir 
sem verstu leik-
ararnir fyrir 
Little Man, Rob 
Schneider fyrir 

Benchwarmers, Nicolas Cage 

fyrir Wicker Man, Larry the 
Cable Guy fyrir Larry the Cable 
Guy: Health Inspector og Tim 
Allen fyrir hlutverk sín í mynd-
unum The Santa Clause 3, The 
Shaggy Dog og Zoom.

Athygli vakti að Sylvester 
Stallone, sem hefur hlotið þrjátíu 
Razzie-tilnefningar og tíu verð-
laun, var ekki tilnefndur í þetta 
sinn fyrir myndina Rocky Bal-
boa. „Í byrjun ársins hefðirðu 
ekki getað sannfært mig um að 
hún myndi ekki keppa um Razzie-
verðlaunin,“ sagði John Wilson, 
upphafsmaður Razzie, um Rocky 
Balboa. „Mig langar að segja það 
opinberlega að Stallone bjó til 
góða mynd.“

Basic Instinct 2 efst á blaði

Leonardo DiCaprio íhugaði að 
hætta að leika eftir að hann lék í 
hinni vinsælu Titanic árið 1997.

DiCaprio var hylltur sem mikið 
kyntákn eftir myndina, sem var 
einmitt sú ímynd sem hann hafði 
reynt að forðast áður. „Það var 
erfitt þegar fólk leit á mig þannig. 
Mig langaði að hætta að leika í 
smá tíma,“ sagði hann í viðtali við 
Newsweek. „Hlutverkið breytti 
lífi mínu á marga vegu en á sama 
tíma veitti það mér tækifæri. Með 
því gat ég ráðið ferli mínum sjálf-
ur.“ Síðan þá hefur DiCaprio leikið 
í mörgum vel heppnuðum mynd-
um og er mjög sáttur við sitt.

Íhugaði að 
hætta

Hasarmyndahetjan Steven Seagal 
er farin á tónleikaferð um Bret-
land með blúshljómsveit sinni 
Thunderbox. Seagal, sem hefur 
leikið í myndum á borð við Under 

Siege og The 
Patriot, hefur 
spilað á gítar 
síðan hann var 
12 ára.

Sveitin mun 
halda 37 tón-
leika og stendur 
ferðin yfir í tvo 
mánuði. Auk 
þess að leika í 
hasarmyndum
hefur Seagal 
einnig vakið 
athygli fyrir 

áhuga sinn á umhverfisvernd og 
búddatrú.

Tónleikaferð 
um Bretland

Kvikmyndin Little Miss Sunshine 
var valin besta myndina á Produc-
ers Guild of America-verðlaunun-
um sem voru afhent um síðustu 
helgi.

Verðlaunin þykja gefa góða vís-
bendingu um hvaða mynd eigi 
eftir að vegna vel á óskarsverð-
laununum. Myndirnar sem hlutu 
ekki náð fyrir augum dómnefnd-
arinnar voru Babel, The Depart-
ed, The Queen og Dreamgirls. 

Ellefu myndir af þeim sautján 
sem hafa unnið Producers Guild-
verðlaunin hafa verið kjörnar 
bestu myndirnar á óskarnum.

Little Miss 
kjörin best

„Nei, ég hef nú ekki lent í því að 
fólk hafi efast um hver ég væri en 
sumir hafa ekki alltaf kveikt á 
perunni,“ segir stórsöngvarinn 
Björgvin Halldórsson en eins og 
kom fram í Fréttablaðinu í gær 
leikur hann í auglýsingu fyrir 
Auðkennislykil sem á að tryggja 
öryggi bankaviðskipta á netinu. Í 
auglýsingunni er gert út á að þótt 
menn séu þekktir á þessari eyju 
skipti það litlu máli á netinu. „Mér 
finnst þetta gott málefni enda nota 
ég netið mikið sjálfur. Og það er 
aldrei nógu mikið gert til að 
tryggja öryggið þar,“ segir söngv-
arinn.

Björgvin kvaðst vera afar sátt-
ur við starfsfólkið frá Filmus og 
auglýsingastofunni Hvíta húsinu 

og sagði að tökuliðið hefði verið 
ákaflega fagmannlegt. Hann hrós-
aði Björgvin Franz Gíslasyni í hás-
tert en leikarinn bregður sér í líki 
Bó í auglýsingunni. „Nafni minn 
er einhver besti skemmtikraftur-
inn sem við eigum um þessar 
mundir og ég var ákaflega ánægð-
ur þegar ég heyrði að hann hefði 
verið ráðinn til verksins,“ segir 
Björgvin.

Sjálfur hefur stórsöngvarinn 
gert lítið af því að leika en hefur þó 
komið fram í kvikmyndum á borð 
við Djöflaeyjuna og kvikmyndinni 
Gullsandur. „Að leika hefur alltaf 
kitlað mig en ég hef ekki gert mikið 
af því að koma fram í auglýsing-
um,“ segir Björgvin, sem mundi þó 
eftir kaffiauglýsingu frá Ó. John-

son & Kaaber sem birtist fyrir all-
mörgum árum. Björgvin ruddi þar 
brautina fyrir íslenska poppara í 

auglýsingum en þeir eru ófáir tón-
listarmennirnir sem hafa fetað í 
þau spor.

Bó berst fyrir bættu öryggi á netinu





Hlustendaverðlaun útvarpsstöðv-
arinnar FM 957 verða haldin í sjö-
unda sinn í Borgarleikhúsinu í 
kvöld. Hátíðin verður jafnframt 
send út í heild sinni í beinni útsend-
ingu á sjónvarpsstöðinni Sirkus.

„Við höfum aldrei verið með 
hátíðina svona stóra og fjöl-
breytta,“ segir Svali hjá FM 957. 
„Íslensk popptónlist hefur þróast 
og breyst. Þetta er ekki bara hefð-
bundin sveitaballamúsík, þetta er 
orðið meira rokk og meira dans og 
melódískt rómanspopp. Ég held að 
þetta endurspegli hvað tónlistar-
smekkur fólks er fjölbreyttur.“

Alls verða tíu verðlaun veitt, 

þar á meðal fyrir plötu ársins, 
hljómsveit ársins og fyrir tónleika 
ársins. Hljómsveitin Jeff Who?, 
sem er tilnefnd til sex verðlauna, 
mun koma fram ásamt m.a. Tra-
bant, Nylon, Ampop, Togga, 
Sprengjuhöllinni, Á móti sól og Sil-
víu Nótt, sem mun frumflytja nýtt 
lag. Kynnir verður Auðunn Blön-
dal.

Að sögn Svala hefur undirbún-
ingurinn verið nokkuð frábrugðinn 
því sem verið hefur. „Við settum 
Saga film í framleiðsluna á þessu 
en við höfum oftast verið að vesen-
ast í þessu sjálfir,“ segir hann. 
Bætir hann því við að kosningin 
hafi gengið mjög vel og um tuttugu 
þúsund atkvæði séu komin á bak 
við sigurvegarana. Í verðlaun verð-
ur síðan tveggja kílóa járnklump-
ur sem var sérsmíðaður fyrir 
keppnina.

Stór og fjölbreytt

Ekki verður annað sagt en að sam-
starf leikstjórans Alejandro Gonz-
ález Iñárritu og handritshöfundar-
ins Guillermo Arriaga hafi hingað 
til verið farsælt. Í Babel leiða þeir 
saman hesta sína í þriðja sinn en 
að baki liggja gæðamyndirnar 
Amores Perros og 21 Grams. Sem 
fyrr eru sagan og efnistökin krefj-
andi; að þessu sinni gera tvímenn-
ingarnir samskipti – eða öllu held-
ur samskiptaleysi – fólks að 
þungamiðju myndarinnar og vefja 
sögur ókunnugra manneskja í 
fjarlægum heimshlutum saman í 
atburðarás sem á eftir að breyta 
lífi þeirra fyrir fullt og allt. 

Ungir bræður hrinda af stað 
framvindu sem teygir sig yfir 
landamæri og milli heimsálfa 
þegar þeir skjóta úr riffli að ferða-
mannarútu í eyðimörk Marokkó. 
Skotið hittir og særir bandaríska 
konu, sem er á ferðalagi ásamt 
eiginmanni sínum, og upphefst 
kapphlaup upp á líf á dauða. Heima 
í Bandaríkjunum bíður mexíkósk 
húshjálp þeirra hjóna eftir að ein-
hver leysi sig af og gæti barna 
þeirra á meðan hún bregður sér 
suður yfir landamærin í brúðkaup 
sonar síns en þegar enginn getur 
hlaupið í skarðið tekur hún afdrifa-
ríka ákvörðun. Í Japan kemst 

heyrnarlaus og ráðvillt unglings-
stúlka að því að lögreglan leitar að 
föður hennar, vegna atburða sem 
kemur á daginn að tengjast skot-
árásinni í Norður-Afríku. 

Iñárritu og Arriaga eru svo sem 
ekki á nýjum slóðum að því leyti að 
myndir þeirra fjalla allar með 
einum eða öðrum hætti um sam-
skipti/samskiptaleysi fólks. Hins 
vegar hafa þær ekki snúist jafn 
markvisst um það og nú; landa-
mæri gegna lykilhlutverki í Babel, 
milli landa, menningarheima, 
tungumála og fólks. Þá skiptir 
breytt heimsmynd eftir 11. sept-
ember miklu máli; voðaskot í Mar-
okkó verður að hryðjuverkaárás 
vegna þess að fórnarlambið er 
bandarískt. Fyrir vikið eru allar 
reglubundnar boðleiðir ræstar með 
þeim afleiðingum að heimsbyggðin 
öll hefur frétt af skotárásinni en 
jafnframt er komið í veg fyrir að 
hinni særðu sé komið til hjálpar. 

Iñárritu virðist hafa náð 
traustataki á stíl sínum og nýtir 
umhverfið vel, allt frá hrjóstrugri 
auðninni í Marokkó til litadýrðar 
og mannmergðar Tókýó. Fram-
vindan er hæg en keyrð áfram af 
undirliggjandi þunga, sögurnar 
brotakenndar en fléttast þó 
áreynslulaust saman. Allt virðist 

bera að sama brunni og hver og 
einn stendur á sínum vendipunkti; 
sumum til heilla en öðrum reynist 
það ógæfuspor. 

Babel er á köflum erfið mynd 
og ein af þeim sem hreinlega dugir 
ekki að sjá einu sinni. Sem er sam-
nefnari á öllum merkilegri mynd-
um.   

Landamærin liggja víða

Tónlistarmaðurinn Pétur 
Ben heldur sína fyrstu tón-
leika í Danmörku í byrjun 
febrúar. Fyrst spilar hann 
í Álaborg hinn 6. og daginn 
eftir heldur hann tvenna 
tónleika í Kaupmannahöfn.

Fyrri tónleikarnir í Kaupmanna-
höfn verða í verslun 12 Tóna og 
þeir síðari í Loppen. Pétur er 
nýkominn frá Hollandi þar sem 
hann spilaði á tónlistarhátíðinni 
Eurosonic ásamt hljómsveit sinni. 
„Það gekk rosavel og var æðislega 
gaman,“ segir Pétur. „Það var 
mesta furða hvað það var vel tekið 
í þetta og það var líka gaman hvað 
það mættu margir því tónleikarnir 
voru snemma um kvöldið.“

Fyrsta og eina plata Péturs Ben, 
Wine for My Weakness, hefur 
verið gefin út af 12 Tónum í Dan-
mörku og fengið þar góða dóma. 
Fékk hún fimm stjörnur af sex 
mögulegum í Politiken og einnig 
fimm af sex í tónlistarblaðinu 
Soundvenue þar sem sagði m.a. 
„Dæmigert! Hæfileikaríkt og per-
sónulegt söngvaskáld á íslenskri 
frumraun“. Að auki fékk platan 

fjórar stjörnur af sex í tónlistar-
blaðinu GAFFA. 

Platan, sem var ofarlega á list-
um íslenskra gagnrýnenda yfir 
bestu plötur síðasta árs, hefur 
verið tilnefnd sem plata ársins á 
Íslensku tónlistaverðlaununum 
sem verða afhent í lok janúar, auk 
þess sem Pétur er tilnefndur sem 
söngvari og nýliði ársins.

Pétur segist vera alveg í skýjunum 
yfir viðtökunum við plötunni. „Þetta 
er búið að vera alveg ótrúlegt. Ég 
hefði aldrei trúað því áður en platan 

kom út að hún fengi svona mikla 
athygli. Það hefur verið rosalega 
mikið fjallað um hana og það er 
ekki hægt að fara fram á meira.“

Pétur mun hafa í nógu að snúast á 
næstunni. Auk þess að fylgja plöt-
unni eftir erlendis hyggur hann á 
tónleika á Akureyri í byrjun febrú-
ar og ferðar í kringum landið með 
Lay Low og Rás 2 í mars. Einnig 
samdi hann tónlistina við kvik-
myndina Foreldra sem var nýverið 
frumsýnd hér á landi.
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NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 6, 8.20 og 10.40
APOCALYPTO     kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 5.50 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 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 8 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ        kl. 6 B.I. 12 ÁRA

ATH: Ekkert hlé á sýningunni  og miðasölu lýkur þegar  sýning hefst.

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

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

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er 
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt 
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu 
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2
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FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS
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Breski útvarpsmaðurinn John 
Peel, sem féll frá fyrir rúmum 
tveimur árum, hefur sennilega 
haft meiri áhrif á tónlistarsöguna 
en nokkur annar fjölmiðlamaður 
a.m.k. síðustu 30 árin eða svo.

Eitt af því sem hann var þekkt-
ur fyrir voru Peel-sessjónirnar. 
Allt frá því að hann hóf störf hjá 
BBC árið 1967 og til dauðadags 
valdi hann tónlistarmenn sem 
tóku upp nokkur lög sem hann 
svo spilaði í þættinum sínum. 
Þessar upptökur urðu yfir 4.000 
talsins og flytjendurnir um 2.000. 
Eftir því sem ég kemst næst urðu 
þrjár íslenskar hljómsveitir þess 
heiðurs aðnjótandi að taka upp 
fyrir John Peel: Sykurmolarnir 
(1987), Sigur Rós (tvisvar sinn-
um, árið 2000) og múm sem tók 
upp 21. september 2002. Hún er 
nýkomin út á geisladisk.

Á Peel Session-plötu múm eru 
fimm lög af tveimur fyrstu plöt-
um sveitarinnar: Yesterday Was 
Dramatic, Today Is OK og Finally 
We Are No One. Útsetningarnar 
eru töluvert ólíkar útsetningun-
um á plötunum, sem gefur útgáf-
unni aukið vægi. Tónlistin er mjög 
melódísk og á sinn einstaka hátt 
bæði poppuð og tilraunakennd. 
Raftónlist eldist mjög misvel – í 
verstu tilfellunum er hún orðin 
úrelt eftir eitt eða tvö ár. Tónlist-
in á þessari plötu hefur hins vegar 
ekkert látið á sjá frá því að hún 
var tekin upp. Hún hljómar ennþá 
jafn brakandi fersk og flott. 

Söngurinn er frekar lágt mixað-
ur, sem kemur vel út fyrir múm. 

Múm er búin að taka upp nýja 
plötu sem kemur út í vor. Ég er 
mjög spenntur að heyra hana. 
The Peel Session-platan styttir 
biðina og minnir okkur á hvað 
þetta er frábær hljómsveit þegar 
henni tekst vel upp.

Enn brakandi fersk
Það styttist óðum í árlegt 
Nemendamót Verzlunar-
skóla Íslands, og þar með 
frumsýningu á söngleiknum 
Sextán eftir Gísla Rúnar 
Jónsson.

Leikhópurinn í ár nýtur handleiðslu 
skötuhjúanna Selmu Björnsdóttur 
og Rúnars Freys Gíslasonar sem 
sjá um leikstjórnina. Þær Birna og 
Guðfinna Björnsdætur semja dansa 
en Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson 
og Vignir Snær Vigfússon sjá um 
tónlist. Það er því einvalalið fag-
fólks sem æfir með menntaskóla-
nemunum þessa dagana, en sýning-
in verður frumsýnd 1. febrúar.

Aðalhlutverkið í Sextán er í 
höndum Ólafar Jöru Skagfjörð Val-
geirsdóttur, en hún er dóttir Guð-
rúnar Gunnarsdóttur söngkonu og 
Valgeirs Skagfjörð leikara. Hún fer 
þar með hlutverk Hófíar, tauga-
óstyrkrar námsstúlku á fyrsta ári í 
Versló. Ólöf segir verkið að vissu 
leyti vera raunhæfa lýsingu á 
sálarkvölum nýnema. „Þegar 
maður er nýr í menntaskóla er 
maður svona rosalega meðvitaður 
um sjálfan sig og hefur áhyggjur af 
því hvað öðrum finnst um mann, 
eins og Hófí. Svo er hún náttúrlega 
skotin í eldri strák, sem er voða-

lega erfitt,“ bætti hún við. „Þetta 
eru svaka átök,“ sagði Ólöf hlæj-
andi.

Benedikt Valsson fer með hlut-
verk ofannefnds eldri stráks, en 
þetta er í þriðja skiptið sem hann 
tekur þátt í uppsetningum Versló. 
„Maður veltir því nú fyrir sér hvort 
þetta geti slegið síðasta ár. Ég held 
að það geti það alveg, enda er lands-
liðið í kringum þetta,“ sagði Bene-
dikt. Hann sagði æfingar ganga 
óskaplega vel. „Við erum meira að 
segja á undan áætlun. Ég held að 
það gæti haft eitthvað með óléttuna 
hjá Selmu að gera,“ sagði Benedikt, 
en Selma á að eiga á næstu dögum. 
„Ætli hún sé ekki bara að flýta sér,“ 
sagði hann hlæjandi.

Með þriðja stóra hlutverkið fer 
Sigurbjörg Alma Ingólfsdóttir, sem 
lék hina söngglöðu Regínu í sam-
nefndri kvikmynd. Hún segir það 
skemmtilega tilbreytingu að standa 
á sviði. „Í bíóinu þarftu ekki að vera 
með jafn mikla útgeislun og á sviði. 
Maður hugsar miklu meira um text-
ann, hvernig maður getur stækkað 

karakterinn og það er meiri hugsun 
á bak við allar hreyfingar,“ sagði 
hún. Sigurbjörg segir leikhópinn 
vera afar samstilltan, en hann skipa 
um þrjátíu og sjö manns að dönsur-
um meðtöldum. „Hópurinn er að 
smella rosalega vel saman, sem 
mér finnst ótrúlegt miðað við hvað 
hann er stór,” sagði hún.

Hnefaleikakapp-
inn fyrrverandi 
Muhammad Ali 
steig upp á svið 
með vini sínum, 
gamanleikaran-
um Billy Crystal, 
á 65 ára afmælis-
degi sínum á mið-
vikudag.

Crystal var að 
skemmta í Ariz-
ona-ríkisháskól-

anum þegar 
hann kallaði Ali 
upp á svið og 
bað viðstadda 
um að syngja 
afmælissöng-
inn fyrir hann. 
„Hann hefur 
verið sannur 
vinur og mikill 
vinur heimsins 
að auki,“ sagði 
Crystal.

Vinir saman á sviði
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Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16

Úrval ljósa á frábæru verði!

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 

Í USA

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

TOPP5.IS

PANAMA.IS

FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

Þ.J. -FBL

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM 

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE CHILDREN OF MEN kl. 8:30 - 10:30 B.i.16

THE CHILDREN... VIP kl. 5:30 

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

HAPPY FEET  M/-Ensk tal kl. 3:20 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:20 Leyfð

BABEL kl. 5:30 - 8 - 10:50 B.i.16

BABEL VIP kl. 8 - 10:50 Leyfð

FORELDRAR kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 5:30 -  8 - 10:30 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

FORELDRAR kl. 6 - 8:30 - 10:30 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 6 - 8:15 - 10:40 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 5:50 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 8:10 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 - 10:15 Leyfð

KÖLD SLÓÐ kl. 8 B.i. 12

THE PRESTIGE kl. 10:15 B.i. 12

BABEL kl  8 - 10:40 B.i.16

THE PRESTIGE kl  8 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl  10:20 B.i.16

HAPPY FEET m/ísl. tali kl.  6 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl  5:40 B.i.16SAMbio.is
Skráðu þig á

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.16

THE PRESTIGE kl. 5:30 - 8 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50 B.i.16

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8 B.i. 16

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:30 B.i. 16

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA
FRÉTTABLAÐIÐ H.J. MBL

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN



 „Ég held að þetta sé 
með ótrúlegri leikjum landsliðs-
ins,“ sagði glaðbeittur Guðjón 
Valur Sigurðsson skömmu eftir 
leik en hann var heldur hressari 
en daginn áður.

„Samt sem áður verð ég að 
segja að það sem maður sagði að 
væri ömurlegt og heimskulegt 
eftir Úkraínuleikinn er frábært í 
dag. Það er til skammar að við 
séum ekki samkvæmari sjálfum 
okkur. Við getum spilað svona vel. 
Við verðum samt að halda báðum 
fótum á jörðinni en liðið sýndi í 
dag að það getur gert ansi góða 
hluti.Við náðum ekki að klára leik 
þar sem við erum betra liðið og 
það er ekki nógu gott að menn 
blómstri ekki fyrr en ljóst er að 

við séum að detta úr leik,“ sagði 
Guðjón Valur, sem skoraði 5 mörk 
úr sex skotum í leiknum og varð 
annar markahæsti leikmaður 
riðlakeppninnar.   

Þetta gerist ekki á hverjum degi

Ísland-Frakkland 32-24

 Franska liðið Lyon hefur 
fest kaup á tékkneska sóknar-
manninum Milan Baros frá Aston 
Villa. Útlit er fyrir að hinn norski 
John Carew fari öfuga leið. 

Baros var kynntur hjá Lyon í 
gær en þar hittir hann knatt-
spyrnustjórann Gerard Houllier 
sem var stjóri hans hjá Liverpool 
á sínum tíma. Eftir að honum 
tókst ekki að festa sig í sessi á 
Anfield keypti Villa hann á 6,5 
milljónir punda í ágúst 2005. 

Milan Baros skoraði aðeins eitt 
mark í þeim sautján leikjum sem 
hann spilaði í ensku úrvalsdeild-
inni á þessu tímabili og hefur nú 
verið seldur.

Frá Villa og til 
Frakklands

 Leikur Íslands gegn 
Frökkum í gær var eins góður og 
leikurinn gegn Úkraínu var léleg-
ur. Ísland sýndi allar sínar bestu 
hliðar og hreinlega pakkaði hinu 
öfluga liði Frakka saman í leik þar 
sem Frakkarnir sáu aldrei til sólar. 
Frammistaða liðsins var slík að 
áhorfendur stóðu upp og klöppuðu 
fyrir liðinu síðustu mínúturnar. 
Þessa leiks verður minnst sem 
eins besta landsleiks Íslands fyrr 
og síðar.

Fyrri hálfleikur hjá Íslandi í 
gær fer í bækurnar sem einn besti 
hálfleikur í sögu landsliðsins. Það 
fullyrði ég. Leikur liðsins í fyrri 
hálfleik var nánast fullkominn og 
það gekk allt upp. Sama hvar grip-
ið er niður.

Það mátti sjá á andlitum strák-
anna að þeir voru mættir grimmir 
til leiks enda engu að tapa og allt að 
vinna. Vörnin byrjaði vel með Alex-
ander Petersson fremstan í flokki 
jafningja. Birkir Ívar varði eins og 
berserkur fyrir aftan, hraðaupp-
hlaupin komu í kjölfarið og liðið 
byrjaði að raða inn mörkum.

Áður en Frakkar voru vaknaðir 
var Ísland komið með 5-0 forystu 
og Onesta, þjálfari Frakka, tók 
leikhlé. Liðið skoraði sitt fyrsta 
mark í leiknum eftir það og mark-
ið kom þegar tæpar 7 mínútur 
voru liðnar. Sóknarleikur Íslands 
var einnig agaður og góður og 
mun meiri hraði en gegn Úkraínu. 
Strákarnir völdu skot sín vel og 
frönsku markverðirnir vörðu ekki 
skot fyrr en eftir 11 mínútur.

Ísland hélt áfram að stækka 
forskotið eftir því sem leið á hálf-
leikinn. Breytti engu þótt liðið 
væri einum eða tveim færri á vell-
inum. Það datt allt með liðinu og 
það kristallaðist í skoti Markúsar 
Mána sem skaut í stöng og þaðan 
fór boltinn í franska markvörðinn 
og inn. Þetta var eins og í lyga-
sögu.

Ólafur Stefánsson kom Íslandi í 
tíu marka forystu, 18-8, skömmu 
fyrir hlé og áhorfendur stóðu upp 
í kjölfarið og klöppuðu fyrir liðinu 
en þeir studdu íslenska liðið með 
ráðum og dáð allan tímann. Þetta 
reyndust hálfleikstölur leiksins og 
svo sannarlega verk að vinna fyrir 

Frakkana að vinna upp tíu marka 
mun Íslands.

Frakkar freistuðu þess að 
hleypa leiknum upp með því að 
taka Ólaf Stefánsson úr umferð í 
upphafi síðari hálfleiks og gekk 
það vel fyrir þá þar sem fát kom á 
sóknarleik íslenska liðsins. Frakk-
ar skoruðu fjögur mörk í röð og 
minnkuðu muninn í sjö mörk, 21-
14.

Þá tók íslenska liðið við sér á 
ný og munurinn var níu mörk, 25-
16, þegar fimmtán mínútur lifðu 
leiks. Þá prófuðu Frakkar maður á 
mann vörn. Það skilaði engu því 
íslenska liðinu hélt áfram að vaxa 
ásmegin og það náði fljótt aftur 
tíu marka forystu, 27-17.

Þá gáfust Frakkar nánast upp 

og íslenska liðinu var klappað lof í 
lófa allt til enda.

Það er hreinlega ósanngjarnt 
að taka einhvern leikmann út því 
þetta var sigur liðsheildarinnar og 
allir leikmenn lögðu lóð sín á vog-
arskálarnar. Það var hvergi veik-
an hlekk að finna. Íslenska liðið 
hefur áður sýnt að það er þetta 
gott og getur klárlega gert veru-
lega góða hluti á þessu móti og 
möguleikarnir á að komast langt á 
stórmóti hafa sjaldan eða aldrei 
verið betri.

Ísland vann ótrúlegan sigur á Frökkum í gær, 32-24, og er komið áfram í milliriðil með tvö stig. Frammi-
staða íslenska liðsins í leiknum var með hreinum ólíkindum.

 Ísland verður í 
milliriðli eitt á HM en þrjú lið í 
honum hefja leik með tvö stig. 
Ásamt Íslandi verða það Slóvenía 
og Pólland. 

Auk þess verða Þýskaland, 
Frakkland og Túnis í riðlinum en 
þau lönd hefja keppni án stiga. Í 
hinum milliriðlinum verða 
Króatía, Spánn, Króatía, Ung-
verjaland, Rússland, Danmörk og 
Tékkland. Þrjú fyrrnefndu liðin 
taka með sér tvö stig.

Fyrsti leikur Íslands verður 
gegn Túnis á morgun en Ísland 
spilar síðan gegn Póllandi á 
fimmtudag, Slóveníu á laugardag-
inn og Þýskalandi á sunnudag.

Þrjú lið taka 
með sér tvö stig

Með ótrúlegri leikjum



Við höldum með þér! 

Til hamingju
Ísland!
5kr.
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Þetta var lyginni líkast
Leikur Íslendinga gegn Frökk-
um í gær var hreint og beint 
stórkostlegur. Alveg þvert á 
leikinn gegn Úkraínu var hvergi 
veikan blett að finna og fyrri 
hálfleikur liðsins er einhver sá 
besti sem íslenskt landslið hefur 
sýnt. Það er alveg sama hvar er 
niður komið, hver einasti maður 
gaf sálu sína í þennan leik og 
leikmenn uppskáru klárlega í 
takt við það. 

Vissulega hafði ég trú á 
strákunum og verkefninu en ef 
einhver hefði sagt við mig að 
við yrðum yfir 18-8 í hálfleik, 

hvað þá að við myndum vinna 
leikinn með átta mörkum, hefði 
ég sagt viðkomandi að vera ekki 
með þessa vitleysu. Í raun var 
leiknum lokið þegar enn voru 10 
mínútur eftir, slíkir voru yfir-
burðir íslenska liðsins gegn því 
franska. 

Liðið sýndi gríðarlegan styrk 
í seinni hálfleik, strákarnir spil-
uðu hann af mikilli yfirvegun 
og eins og þeir sem valdið hafa. 
Franska liðið sá ekki til sólar í 
þessum leik og mætti klárlega 
ofjörlum sínum. 

Varnarleikur íslenska liðsins 

var gríðarlega öflugur með 
Sigfús og Sverri í hjarta hennar. 
Þeir voru ásamt Alexander 
bestu menn íslensku varnarinnar 
sem skóp þennan sigur ásamt 
frábærri markvörslu Birkis 
Ívars. Sóknarleikur liðsins var 
yfirvegaður og sóknarnýtingin 
frábær. Ég sé enga sérstaka 
ástæðu til þess að taka ein-
hverja út sem bestu menn liðs-
ins því allt liðið ásamt þjálfur-
um þess á hrós skilið fyrir 
frábæra frammistöðu. 

Margir spyrja eflaust 
hvernig skýra megi þennan gíf-

urlega mun á frammistöðu 
íslenska liðsins í gær og í leikn-
um gegn Úkraínu í fyrradag. Í 
raun er ekki hægt að skýra 
þennan mun á annan hátt en 
þetta sé skólarbókadæmi um 
hvað taugar og andlegt ástand 
skiptir miklu máli þegar út í 
svona stórkeppni er komið. 

Liðið er komið áfram í milli-
riðil, sem flestir gerðu ráð fyrir, 
en að liðið sé komið þangað með 
tvö stig er nokkuð sem menn 
áttu ekki von á. Fram undan eru 
hörkuleikir þar sem íslenska 
liðið getur klárlega náð langt.

HM í handbolta

Iceland Express deild karla

Iceland Express deild kv.

  Fram hefur gengið frá 
lánssamningi við unglingalands-
liðsmanninn Hjálmar Þórarins-
son, sem mun því leika með þeim 
bláklæddu í Landsbankadeildinni 
næsta sumar. „Ég er mjög ánægð-
ur með að þetta sé komið í höfn 
þar sem þetta hefur verið mjög 
lengi í vinnslu. Við höfum verið að 
leita að sóknarmanni síðan Helgi 
Sigurðsson var seldur og mikill 
léttir að fá þennan leikmann í hóp-
inn,“ sagði Ólafur Þórðarson, 
þjálfari Fram, við Fréttablaðið.

Hjálmar er tvítugur og alinn 
upp hjá Þrótti; sextán ára lék hann 
fyrst fyrir meistaraflokk félags-
ins. Hann fór til skoska liðsins 
Hearts haustið 2004 en eftir að 
fjárfestar frá Litháen keyptu 
félagið datt hann úr liðinu og var 
lánaður til liðs í skosku 2. deild-
inni þar sem hann lék vel. Hjálm-

ar hefur leikið 32 leiki fyrir yngri 
landslið Íslands og segist Ólafur 
gera miklar væntingar til hans.

„Það er alveg ljóst að þetta er 
leikmaður sem á að geta eitthvað,“ 
sagði Ólafur. Hann sagði líklegt að 
fleiri leikmenn kæmu til félags-
ins, en nokkrir erlendir leikmenn 
hafa komið til reynslu síðustu 
vikur. „Við erum alltaf með augun 
opin og vonumst til að semja við 
einn leikmann á næstunni,“ sagði 
Ólafur og átti þá við Patrik Redo, 
26 ára sóknarmann sem einnig 
getur spilað á kantinum. Redo var 
samherji varnarmannsins Reynis 
Leóssonar hjá Trelleborg í fyrra.

Fram vann 1. deildina með tals-
verðum yfirburðum í fyrra og 
vann sér þar með sæti í Lands-
bankadeildinni á ný. Talsverðar 
breytingar hafa orðið á liðinu 
síðan þá en félagið seldi Helga 

Sigurðsson til Vals, hinn ungi 
Heiðar Geir Júlíusson fór til Sví-
þjóðar og þá lagði Andri Fannar 
Ottósson skóna óvænt á hilluna 
síðasta sumar. Þeim Hjálmari og 
Redo er því ætlað að fylla þetta 
skarð í sóknarlínunni. 

Hjálmar lánaður frá Hearts

 Phoenix Suns varð í 
fyrrinótt aðeins áttunda liðið í 
sögu NBA deildarinnar til að ná 
tveimur 13 leikja sigurhrinum á 
sama keppnistímabilinu. Phoenix 
vann þá sinn þrettánda sigur í röð 
þegar liðið vann 131-102 sigur á 
Minnesota. Phoenix hafði áður 
unnið 15 leiki í röð frá 20. 
nóvember til 19. desember.
Amare Stoudemire var með 25 
stig í leiknum, Shawn Marion 
skoraði 17 og tók 10 fráköst og 
Steve Nash var með 16 stig og 11 
stoðsendingar. 

Það vekur athygli að aðeins tvö 
af hinum liðunum sjö sem hafa 
unnið þrettán í röð tvisvar á 
tímabili hafa ekki náð að verða 
NBA-meistarar. Þetta voru lið 
Washington Capitols árið 1947 og 
lið Utah Jazz árið 1997. 

Í kvöld fer Phoenix á fimm 
leikja keppnisferðalag og mætir 
þar fyrst liðinu sem stöðvaði 15 
leikja sigurgöngu þess í desem-
ber - Washington Wizards. Suns 
tapaði 5 af fyrstu sex leikjum 
sínum í vetur en hefur síðan 
unnið 31 af síðustu 34.

Verður sagan á 
bandi Phoenix?

 Danmörk vann Noreg 
27-25 í lokaumferð E-riðilsins í 
gær og varð þar með tólfta og 
síðasta þjóðin sem tryggði sér 
sæti í milliriðli heimsmeistara-
mótsins. Norðmenn, sem voru 
sjóðandi heitir í leikjum sínum 
rétt fyrir mótið, þurfa að láta sér 
lynda að fara í keppni um 13.-18. 
sætið á mótinu. Danir fylgja 
Ungverjum upp úr riðlinum.

Danir voru yfir nær allan 
leikinn í gær en staðan var 15-13 í 
hálfleik. Lars Christiansen var 
markahæstur í danska liðinu með 
sex mörk í gær en André Marius 
Jørgensen skoraði sjö mörk fyrir 
Noreg.

Danir síðastir í 
milliriðil

  Snorri Steinn Guðjóns-
son réð sér vart fyrir kæti eftir 
leikinn. „Það gekk allt upp og við 
vissum að svo þyrfti að vera ef 
við ætluðum okkur sigur. Andinn 
og baráttan var með ólíkindum og 
hver einasti maður gaf allt sem 
hann átti í leikinn. Það var að 
duga eða drepast þar sem við 
gerðum í brækurnar gegn 
Úkraínu,“ sagði Snorri og brosti.

„Við spiluðum okkar leik í dag. 
Vörnin var frábær og Birkir 
stórkostlegur þar fyrir aftan. Það 
var hraði í okkar leik, ólíkt 
Úkraínuleiknum þar sem við 
vorum eins og fávitar. Þegar við 
spilum svona getum við unnið öll 
lið og því miður virðumst við 
einnig nánast geta tapað fyrir 
öllum. Ef við spilum svona í 
milliriðlinum þá er ég bjartsýnn,“ 
sagði Snorri. 

Allt gekk upp

  „Í nótt var ég nánast í 
sjálfsmorðhugleiðingum en það 
er ljóst að ég fæ að lifa eitthvað 
lengur. Liðið sýndi alveg hreint 
ótrúlegan karakter hér í dag og 
ég er ótrúlega stoltur af liðinu. 
Þetta var eins og að spila á heima-
velli annars og áhorfendur ótrúl-
egir allir saman,“ sagði Alfreð 
Gíslason landsliðsþjálfari kampa-
kátur. 

„Það var frábært að halda 
þetta út. Það var krítískt að vinna 
sig út úr vandanum í upphafi síð-
ari hálfleiks. Við komum þeim 
klárlega á óvart með að spila 6/0 
vörn því ég vissi að þeir voru að 
undirbúa að við spiluðum 5/1. Við 
vorum vel undirbúnir og liðið var 
einbeitt í leiknum í dag. Vörnin 
var rosaleg strax í byrjun og mar-
kvarslan einnig góð. Þeir voru 
slegnir út af laginu líkt og við 
vorum slegnir út af laginu gegn 
Úkraínu,“ sagði Alfreð en var 
þetta ein af bestu frammistöðum 
liðs undir hans stjórn? „Ég á 
marga góða leiki en þessi er á 
topp tíu. Þessi sigur toppar Svíal-
eikina hvað varðar gæði og 
annað.“

Undirbúningur liðsins var með 
óhefðbundnara sniði en oft áður 
og Alfreð sýndi leikmönnum 
meðal annars bíómyndir sem 
virðast hafa farið vel ofan í leik-
mennina.

„Það var aðeins öðruvísi vídeó 
en sumir eru vanir í handboltan-
um. Ég vil ekki segja hvað það 
var samt,“ sagði Alfreð sposkur.

Ísland er í góðri stöðu í milli-
riðlinum með tvö stig og fína 
markatölu. Það eru möguleiakr 
fyrir hendi hjá liðinu. „Það er alveg 
rétt og ég hefði aldrei getað ímynd-
að mér það þrem mínútum fyrir 
leikslok að hafa áhyggjur af því að 

vinna leikinn of stórt. Ef við hefð-
um sigrað með tólf mörkum eða 
meira hefði Úkraína farið áfram 
og við með en án stiga. Ég bað því 
leikmenn um að hægja á og passa 
sig,“ sagði Alfreð og hló mjög dátt.

„Við verðum að halda vel á 
spilunum og passa að við séum 
ekki strax aftur komnir í krísu. 
Við verðum að ná stöðugleikan-
um upp og þá er hægt að gera 
ýmislegt.“

Þungu fargi var létt af landsliðsþjálfaranum Alfreð Gíslasyni eftir leik og hann 
viðurkenndi að hafa látið strákana slá af svo þeir myndu ekki vinna of stórt.
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www.minnsirkus.is/tv

Í KVÖLD KL 19:30

BEIN ÚTSENDING

BEIN ÚTSENDING FRÁ
HLUSTENDA-
VERÐLAUNUM

FM957

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland 
en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

Allt breytist, nema Útvarp Saga
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„Ég er nú staddur úti í Danmörku. 
Að safna kröftum. Tók mér frí frá 
þessu en þegar nær dregur þá 
kemur það,“ segir Ástþór Magnús-
son athafnamaður aðspurður um 
það hvenær menn gætu farið að 
eiga á því von að rödd hans sem 
forsetaframbjóðanda fari að heyr-
ast.

Ástþór ætlar fram og á síðu 
sem hann heldur úti, forsetakosn-
ingar.is, er teljari. Þar sem talið er 
niður til næstu forsetakosninga. 
Rétt rúmir 520 dagar samkvæmt 
teljara Ástþórs. Hann er þó ekki 
kominn í kosningastellingar enn 
sem komið er en hugsar sitt þar 
sem hann situr í Danaveldi. Ást-
þór segist ætla fram allt þar til 
friðarmálin verða komin á dag-

skrá á Bessastöðum. Ástþór hóf 
baráttu sína fyrir því að verða 
kosinn forseti árið 1996, þá 
undir slagorðinu „Virkjum 
Bessastaði“. Hafði ekki 
erindi sem erfiði en hefur 
reglulega, á fjögurra ára 
fresti, lýst yfir framboði eins 
og íslenskir kjósend- ur
muna. Verður 
árið 2008 
þar engin 
undantekn-
ing á. Nú 
þegar eru 
menn farn-
ir að velta 
fyrir sér lík-
legum
kandídötum

á netinu og þannig hefur bloggar-
inn Steingrímur Sævarr Ólafsson 

stungið upp á Ólafi Ólafssyni 
sem kenndur hefur verið 
við Samskip. Síður er gert 
ráð fyrir því að Ólafur 
Ragnar Grímsson fari fram 
því einhvers staðar er haft 

eftir honum að ekki sé 
æskilegt að forseti 

sitji lengur en í 
16 ár.

„Hann sagði nú reyndar á 
sínum tíma að hann ætlaði bara 
að sitja í tvö kjörtímabil þannig 
að það er langur vegur frá því að 
hann sé sjálfum sér samkvæm-
ur,“ segir Ástþór og furðar sig á 
því að Ólafur hafi ekkert svo heit-
ið geti beitt sér á alþjóðavett-
vangi í friðarmálum – sem hann 
segir algera nauðsyn að koma á 
dagskrá. Heimurinn á hverfanda 
hveli.

„Þetta eru tvö stærstu mál 
samtímans. Friðarmálin og 
umhverfismálin. Ef við gerum 
ekkert í friðarmálum útrýmum 
við okkur með kjarnorkuvopnum 
á næstunni og ef ekkert er gert í 
umhverfismálunum drukknum 
við í eigin skít.“

Ástþór fram til forseta enn og aftur

Brynhildur Guðjónsdóttir hefur 
sagt upp störfum hjá Þjóðleik-
húsinu eftir farsælan feril í átta 
ár. Þetta staðfesti hún í samtali 
við Fréttablaðið. „Það er ein-
hvern veginn andstætt eðli mínu 
að vera ríkisstarfsmaður,“ segir 
Brynhildur en tekur skýrt fram 
að engum hurðum hafi verið 
skellt þegar hún afhenti Þjóð-
leikhússtjóra uppsögnina. „Allt 
hefur sinn enda og það var kom-
inn tími breytinga hjá mér,“ 
útskýrir Brynhildur, sem telur 
kröftum sína betur varið á öðru-
vísi hátt. „Að starfa innan Þjóð-
leikhússins var bara ekki lengur 
það sem ég vildi og frá með 1. 
mars verð ég lausráðinn leik-
ari,“ segir Brynhildur.

Brynhildur sagði uppsögn-
ina þó ekki útiloka frekari 
verkefni í Þjóðleikhúsinu. „Ég 
er ekki að setjast í helgan 
stein en ég fór að kíkja á 
ferilskrána og var ánægð 
með hana. Ég vildi einfald-
lega fara að horfa í aðrar 
áttir,“ segir hún.

Leikkonan klárar 
þau verkefni sem 
fyrir liggja hjá 
Þjóðleikhúsinu 
en hún undirbýr 
nú af krafti 
enska upp-
færslu á Pétri 
Gaut sem 
frumsýnd 
verður í Bar-

bican Center. „Þar sem ég var 
einmitt í skóla fyrir níu árum,“ 
segir Brynhildur og auðheyrt að 
hana hlakkar mikið til að koma 
aftur á fornar slóðir. Þá leikur 
hún eitt aðalhlutverkanna í Sitji 
guðs englum sem sýnd er fyrir 
fullu húsi og tekur þátt í franskri 
leiksýningu sem sett verður upp 
í mars. Hvað önnur verkefni 
varðaði vildi Brynhildur ekkert 
tjá sig um en sagði þau skýrast á 
næstu misserum. „Fæst orð bera 
minnstu ábyrgð,“ sagði hún.

Brynhildur segir upp hjá Þjóðleikhúsinu

„Þetta er ekki héraðsmót heldur 
heimsmeistarakeppnin í handbolta 
í Þýskalandi,“ segir Adolf Ingi 
Erlingsson, íþróttafréttamaður 
Ríkissjónvarpsins, þegar hann 
lýsir framgöngu Huga og Audda 
sem hneykslanlegri.

Þeir Hugi Halldórsson og Auð-
unn Blöndal segja hins vegar farir 
sínar ekki sléttar á HM í Þýska-
landi og saka íþróttafréttamann-
inn Adolf Inga Erlingsson um að 
hafa gengið erinda þýskrar yfir-
stjórnar í að meina þeim að taka 
upp efni fyrir stuðningmanna-
klúbbinn Í blíðu og stríðu. Hugi 
gengur svo langt að segja fram-
göngu Adolfs hreinlega hafa orðið 
til þess að þeir hafi ekki getað 
sinnt sínu starfi, þeim hafi verið 
úthýst og ekki náð að taka upp 
neitt efni á vef stuðningsmanna 
eftir leik Íslands og Úkraínu.

Hugi segist hafa vitað að þeir 
gætu ekki farið inn með myndavél 
á leik Íslands og Ástralíu þar sem 
þeir voru ekki með þar til gerða 
passa.

„Við fengum Adolf því til að 
smygla henni inn,“ segir Hugi. 

Þegar leikurinn við Ástralíu á 
laugardeginum kláraðist náði Hugi 
í vélina og þeir hófust handa við að 
taka upp. „Þegar Adolf sá hvað var 
á seyði kom hann og húðskammaði 
okkur,“ segir Hugi og heldur því 
fram að Adolf hafi í kjölfarið til-
kynnt þá til hæstráðanda Sportfive, 
sem á sjónvarpsréttinn að mótinu, 
og hann hafi komið í veg fyrir 
frekari upptökur af þeirra hálfu.

Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Adolf Inga hafnaði hann því alfar-
ið að hafa staðið fyrir því að Audda 
og Huga var meinaður aðgangur. 
En var ómyrkur í máli þegar hann 
lýsir framgöngu „strákanna 
hinna“. Segir þá hafa orðið sér til 
skammar og brotið allar hugsan-
legar reglur um framgöngu fjöl-
miðla á mótinu. Meðal annars með 
því að fara inn á bannsvæði. Fjöl-
margir hafi hneykslast auk sín.

„Yfirmaður Sportfive kom að 

máli við mig og vildi vita hvort 
þeir störfuðu á vegum RÚV,“ segir 
Adolf. „Ég þverneitaði fyrir það 
enda hefði þetta getað komið okkur 
ákaflega illa. En ég sýndi þeim síð-
una sem strákarnir starfa fyrir. 
Þar gat hann séð hvað þeir voru að 
gera og fyrir hvern. Mér finnst 
þetta auðvitað leiðinlegt fyrir 
stuðningsmannaklúbbinn en menn 
geta ekki komið hingað út og hagað 
sér eins og þeir vilja.“

Fjalar Sigurðsson hjá stuðn-
ingsmannaklúbbnum „Í blíðu og 
stríðu“ viðurkennir að ferð þeirra 
félaga hafi verið ákveðin með of 
stuttum fyrirvara og þarna hafi 
verið gerð ákveðin mistök. Hann 
segir stuðningsmannafélagið hafa 
átt í góðu samstarfi við RÚV. 

„Við vissum að þeir fóru þang-
að án réttu pappíranna og að því 
gæti farið svona,“ segir Fjalar.

... fær tónlistarmaðurinn Örn 
Elías Guðmundsson, sem vakti 
athygli hins kunna leikstjóra 
Walter Salles og fær að semja 
tónlist við næstu mynd hans, Á 
vegum úti.

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS





Þó að yngsta barnið á heimilinu 
hafi ekki enn verið vanið af 

brjósti hefur næstyngsta hnátan 
fengið þá fínu hugmynd að eign-
ast eitt systkini í viðbót. Þetta er 
vegna þess að hún er á hinum 
bjartsýna leikskólaaldri. Aðferð-
in til að afgreiða svona pantanir 
er að humma annars hugar og 
benda svo snarlega út um glugg-
ann á eitthvað áhugavert eins og 
sjúkrabíl. Ennþá er eftirfylgni 
barnsins viðráðanleg en tilhugs-
unin ein um fleiri lítil börn vekur 
ýmsar kenndir. Eins dásamleg, 
yndisleg og unaðsleg sem þau 
annars eru.

heimilisins er 
hinsvegar af hinni opinskáu, með-
vituðu fyrstu kynslóð barna sem 
hafa notið virkra lýðræðisrétt-
inda innan fjölskyldu sinnar. 
Þannig hefur hún komist upp með 
allskyns hortugheit í nafni mál-
frelsis. Eitt sinn þegar ég kvart-
aði um magapínu eftir hversdags-
legt ofát mældi hún móður sína út 
sem væri hún viðurkennd dræsa 
og spurði hvort ég væri nú enn 
orðin ólétt.

konu þekki ég sem ekki 
hefur ótal sinnum verð spurð 
hvort ekki eigi nú bráðum að 
koma með eitt lítið. Enga móður 
sem ekki hefur silljón sinnum 
fengið spurninguna sívinsælu 
hvort barnunginn þurfi nú ekki 
bráðum að eignast systkini. Töfra-
talan virðist samt vera þrír. Þegar 
þeim barnafjölda er náð verða 
spurningar meira á þá lund hvort 
við séum nú kannski hætt? Nán-
ari vinir brydda upp á elskuleg-
um fróðleik um ýmsar aðgerðir 
sem hægt er að grípa til í varnað-
arskyni. Hugleiðingar um að setj-
ast í helgan barneignastein fela 
samt í sér dálítinn söknuð til með-
göngunnar. Aldrei er tilfinningin 
um eigið mikilvægi sterkari en 
þá.

miðaldra krísa helgast 
kannski af þeirri staðreynd að 
um helgina fór ég í fertugsafmæli 
vinkonu minnar. Þar sem við 
erum jafnöldrur þýðir það að 
fljótlega verð ég því miður ekki 
lengur þrjátíuogeitthvað, heldur 
líka komin á hinn virðulega fimm-
tugsaldur. Bara orðið eitt og sér 
hljómar eins og fáránlegt grín í 
tengslum við kornunga mann-
eskju eins og sjálfa mig. Að bara 
eftir örfáa mánuði muni ég þurfa 
að fara í lagningu og fá mér vel-
úrgalla, því það er svo viðeigandi 
fyrir svona eldri frúr. Bráðum 
neyðist ég líka loks til að ákveða 
hvað ég ætla að verða þegar ég 
verð stór.

Allt búið?

AFL OG HAGKVÆMNI 
SAMEINAST
TÆKNIUNDRIÐ TDI® DÍSILVÉLIN EYÐIR AÐEINS 4,9 LÍTRUM

SIMPLY CLEVER

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars 
hlotið Gullna stýrið, einhver 
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

SkodaOctavia
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl
og hagkvæmni getur farið saman. Vélin skilar 105
hestöflum en eyðslan er einungis 4,9 lítrar í blönduðum
akstri á hverja 100 km.

Svo er Octavia TDI® einnig fáanleg fjórhjóladrifin og
meira en tilbúin í átök vetrarins. Hvort sem hindrunin er
háir snjóskaflar eða hátt eldsneytisverð þá ertu í
toppmálum á Skoda Octavia TDI®.

Í ágúst 2006 tókst Stefáni Ásgrímssyni, ritstjóra FÍB blaðsins, að ná 
eyðslu bílsins í 3,63 lítra þegar hann ók rúmlega hringveginn, alls 
1.515 km, í áheitaakstri HEKLU fyrir Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna. 

LANGAR ÞIG Á HM 
Í HANDBOLTA?
Komdu þá og reynsluaktu Skoda og þú gætir
unnið miða fyrir tvo á úrslitaleikinn á HM í
handbolta í Þýskalandi 4. febrúar, flug með
Icelandair og gistingu á glæsihóteli.

HEKLA er stuðningsaðili HSÍ 
– ÁFRAM ÍSLAND!

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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- Lifið heil


