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Stuðningur við að núverandi
ríkisstjórnarflokkar, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur,
haldi samstarfinu áfram að loknum 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,
34*«2.-,!&,/++!2 3%¶*«¨). 6),, ¥ 2¥+)334*«2.
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LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið

3+/¨!.!+®..5. Mun færri vilja sjá
Framsóknarflokkinn í ríkisstjórn
eftir næstu kosningar, en í sambærilegri könnun sem gerð var 26.
ágúst 2006, samkvæmt niðurstöðum
skoðanakönnunar Fréttablaðsins
sem unnin var síðastliðinn laugardag. Nú segjast 28,7 prósent þeirra
sem taka afstöðu vilja sjá Framsóknarflokkinn 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 flokkurinn 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 Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn eftir kosningarnar
í vor, sem er 3,3 prósentustigum
minna en í ágúst. Það dregur heldur minna úr stuðningi við Samfylkinguna í ríkisstjórn, 46,8 prósent
vilja ríkisstjórn með aðild flokksins, samanborið við 48,2 prósent í
ágúst. Vinstri græn bæta við sig
1,5 prósentustigum og vilja 46,6
prósent landsmanna sjá VG í ríkisstjórn.
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6ESTFJÎRÈUM NORÈAN TIL OG SUNNAN
6ATNAJÎKULS 3KÕJAÈ OG YFIRLEITT
ÒRKOMULAUST (ITI VÅÈAST   STIG

Færri vilja sjá Framsóknarflokk í ríkisstjórn nú en í ágúst á síðasta ári. Helmingur svarenda í könnun Fréttablaðsins vill Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn.
Um 26 prósent vilja að núverandi ríkisstjórnarflokkar haldi samstarfinu áfram.
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þegar 32,2 prósent vildu að ríkisstjórnarsamstarfið héldi velli.
Þjóðin er þó langt frá því einhuga um hvaða flokka hún vill að
myndi ríkisstjórn að loknum kosningum. Þriggja flokka stjórn með
flokkum
stjórnarandstöðunnar;
Samfylkingu, vinstri grænum og
Frjálslyndum; nýtur hylli 22,6 prósenta, 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 stjórnmálafræðiskor Háskóla Íslands.
Þetta sýni að stjórnarandstaðan
hafi skilgreint sig sem skýrari valkost. „Það er ekki svo mikið bil á
milli þeirra sem vilja áframhaldandi stjórnarsamstarf Framsóknar og Sjálfstæðisflokks og þeirra
sem vilja að stjórnarandstaðan í
heild sinni taki við.“
Hlutfall þeirra sem vilja samstarf Sjálfstæðisflokks annars
vegar og Samfylkingar eða Vinstri
grænna hins vegar hefur jafnast
út; nú vilja um tólf prósent landsmanna hvort samstarfsmynstrið.
BJ  SJ¹ SÅÈU 
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²RVALSVÅSITALAN ALDREI H¾RRI

Metið féll í
Kauphöllinni
6)¨3+)04) 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 innlendum 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.
EÖA

&ORELDRAR Å "ANDARÅKJUNUM

Íburðarminni
afmælisveislur
"!.$!2¥+). !0 Foreldrar í
Minnesota hafa stofnað félagsskapinn „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 grunnreglum, 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. KËÖ
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Hundrað féllu í árásum í gær

Misþyrmdu
næturgesti

¥2!+ !0 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 létust 215 manns í árás í Bagdad
sem talið er að al-Kaída hafi staðið á bakvið og fól í sér hrinu bílsprengja og sjálfsmorðsárása.
Uppreisnarmenn Súnníta og
herskáir Sjítar hafa gert höfuðborgina og umhverfi hennar að
vígvelli átaka sín á milli. Árásir
uppreisnarmanna Súnníta hafa

Valdimar, ætlarðu að slá í
gegn með Frjálslyndum?
b*¹ ÁG VONAST TIL ÖESSm
6ALDIMAR ,EË &RIÈRIKSSON ALÖINGISMAÈUR
TILKYNNTI Å 3ILFRI %GILS ¹ SUNNUDAG AÈ HANN
HYGÈIST GANGA TIL LIÈS VIÈ &RJ¹LSLYNDA FLOKK
INN !UK ÖESS AÈ VERA STJËRNM¹LAMAÈUR
ER 6ALDIMAR MIKILL TROMMARI

3NJËFLËÈIÈ Å (LÅÈARFJALLI

Haldið sofandi
í öndunarvél
3,93 Maðurinn sem slasaðist í
snjóflóði í Hrappsstaðarskál í
Hlíðarfjalli á sunnudag er þungt
haldinn og er honum haldið sofandi
í öndunarvél á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Þetta segir
Þorvaldur Ingvarsson lækningaforstjóri. 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.
IFV

&2*,3,9.$)2 "ORGARSTJËRNARFLOKKUR
&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS STYÈUR -ARGRÁTI

$EILUR MEÈAL FRJ¹LSLYNDRA

Borgarflokkur
styður Margréti
34*«2.-, Samstarfsfólk

Margrétar Sverrisdóttur í
borgarstjórnarflokki frjálslyndra
styður hana heilshugar til
forystustarfa, að því er kemur
fram í tilkynningu, sem undir
skrifa þau Guðrún Ásmundsdóttir, 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.
KËÖ

(%2-%.. ¥ ¥2!+ ¥RASKUR DRENGUR FYLGIST

AF HJËLI SÅNU MEÈ HERMÎNNUM AÈ STÎRF
UM
./2$)#0(/4/3!&0

verið að færast í aukana undanfarna daga vegna Ashura trúarhátíðar Sjía sem hófst á sunnu-

dag. Á fimmtudaginn síðastliðinn
létust 142 Írakar, þar af 65
háskólastúdentar í einni sprengingu.
Alls féllu 25 bandarískir hermenn 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.
SDG

,®'2%',5-, 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, misþyrmdu honum og skildu hann
eftir á nærklæðum og hálfmeðvitundarlausan.
Lögreglan segir að maðurinn
hafi leitað á náðir fólks í nærliggjandi 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.
KDK

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.
+9.&%2¨)3"2/4 Ljóst er að tölvu-

búnaður sá sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gerði upptækan
hjá Ágústi Magnússyni, sem var í
afplánun á fangahjálparheimilinu
Vernd, inniheldur barnaklám,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins. Búnaðurinn inniheldur
mikið af efni sem allt verður yfirfarið. Í gær höfðu engar vísbendingar fundist um að þar væri að
finna myndir af íslenskum börnum 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 tálbeita 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 Kompáss. 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 Laugarnesskóla. Sigríður Heiða Bragadóttir
skólastjóri segir það ekki góða tilhugsun að hafa menn með kynferðislegar tilhneigingar til barna
nærri skólanum. Hún segist hafa
sent foreldrum allra barna í skólanum fjölpóst á fimmtudaginn í
síðustu viku, þar sem þeim hafi
verið greint frá því að kennarar
hafi verið beðnir um að ræða við

34%&.52¨! &R¹ FLUTNINGI STEFNUR¾ÈU
"USH Å FYRRA 2¾ÈU ¹RSINS Å ¹R FLYTUR HANN
Å KVÎLD
-9.$!0

&ORSTJËRAR SKORA ¹ "USH

Hvetja til losunartakmarkana
"!.$!2¥+). !0 Forstjórar tíu af
þekktustu fyrirtækjum Bandaríkjanna birtu í gær áskorun á
George W. Bush Bandaríkjaforseta, 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 loftslagsverndar,“ 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 losunartakmarkanir, þótt Bandaríkin séu
langmesti loftmengunarvaldur
heims.
AA
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börnin um hvernig þau eigi að
bregðast við þegar fullorðnir einstaklingar 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 kynferðislega tilburði við barn í hverfinu fyrir nokkrum dögum. Foreldri 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. Maðurinn á brotaferil að baki, meðal annars fíkniefnabrot, en ekki önnur
kynferðisbrot.
JSS FRETTABLADIDIS

3KOTVOPNUM STOLIÈ
"ROTIST VAR INN Å SUMARHÒS Å -IÈFELLS
LANDI VIÈ ¶INGVALLAVATN EINHVERN TÅM
ANN UM HELGINA 4VEIMUR SKOTVOPNUM
VAR STOLIÈ ¹SAMT ÎÈRUM MUNUM
,ÎGREGLU VAR TILKYNNT UM INNBROTIÈ Å
G¾R -¹LIÈ ER Å RANNSËKN

-EÈ NOKKUR GRÎMM AF HASSI
-AÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI VAR TEKINN
MEÈ NOKKUR GRÎMM AF HASSI VIÈ
+¹RAHNJÒKA Å G¾R (ANN J¹TAÈI AÈ
EIGA EFNIÈ OG AÈ ÖAÈ V¾RI TIL EIGIN
NEYSLU (ONUM VAR SLEPPT AÈ LOKINNI
YFIRHEYRSLU

6ALTÕR 3IGURÈSSON FANGELSISM¹LASTJËRI UM M¹L GÒSTS -AGNÒSSONAR

BÍLL DAGSINS

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

Vist á Vernd hluti af meðferð
+9.&%2¨)3"2/4 Sú ítarlega meðferð sem Ágúst Magn-

..000
0
6
1.5

Verð

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

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
6!,4µ2
sjá hvað verður úr þessu lögreglu3)'52¨33/.
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 ígrunduðu máli. Hann hefði að öllu jöfnu farið á reynslu-

&!.'!(%)-),) 6%2.$!2 ¶ARNA DVALDI GÒST -AGNÒSSON EFTIR
AÈ VIST HANS ¹ ,ITLA (RAUNI LAUK EN ÖAR ER HANN NÒ ¹ NÕ

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.
JSS

www.toyota.is

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR

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

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 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

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

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 35862 01/07

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

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.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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3TJËRNARANDSTÎÈUFLOKKARNIR SEGJA UMR¾ÈU UM M¹LEFNI 2ÅKISÒTVARPSINS LOKIÈ
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4¾PUR HELMINGUR LÕSTI ¹N¾GJU MEÈ
2²6 FRUMVARP MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA

2²6 AÈ OPINBERU HLUTAFÁLAGI

Nær helmingur
sagðist ánægður
3+/¨!.!+®..5. Alls um 46

prósent þeirra sem inntir voru
álits í skoðanakönnun CapacentGallups 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 rekstrarforminu. 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.
GAR

,®'2%',5&2¡44)2
R¹S ¹ SUNNUDAGSMORGNI
2¹ÈIST VAR ¹ TVO MENN AFTAN VIÈ +AUP
ÖING BANKA ¹ 3ELFOSSI UM KLUKKAN SJÎ
¹ SUNNUDAGSMORGNI R¹SARMENN
IRNIR VORU FJËRIR OG SEGIR LÎGREGLAN ¹
3ELFOSSI Ö¹ ÒR 2EYKJAVÅK -¹LIÈ ER Å
RANNSËKN

,%)¨2¡44).'
¥ G¾R FÁLL NIÈUR HLUTI VIÈTALS VIÈ !RA
%DWALD FORSTJËRA  (ÁR BIRTIST
M¹LSGREININ Å HEILD SINNI b¶AÈ
SJ¹ ÖAÈ ALLIR Å HENDI SÁR AÈ ÖAÈ ER
ËEÈLILEGT AÈ EINN AÈILI ¹ MARKAÈN
UM GETI NOTAÈ SKATTFÁ TIL AÈ BÒA TIL
¹HUGAVERÈA DAGSKR¹ TIL AÈ SELJA ËHEFT
INN Å AUGLÕSINGAR OG RAUNVERULEGA
FJ¹RMAGNAÈ AUGLÕSINGASJËNVARP FYRIR
SKATTFÁm

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 síðustu daga og vikur um málefni Ríkisútvarpsins.
„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 stjórnarandstöðuflokkarnir hafi það markmið að láta
fara fram endurskoðun á Ríkisútvarpinu ef
þeir komist í ríkisstjórn í vor. „Þessi yfirlýsing segir að við höfum að undanförnu reynt
og lagt áherslu á það í allri umræðu um Rík-

isútvarpið og samtölum okkar við forystumenn stjórnarflokkanna að ná sátt um Ríkisútvarpið. 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 breytingartillögu við frumvarpið er lagt til að lögin öðlist gildi 1. september næstkomandi.
GHS

-!2+!2 ,/+). 'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON )NGIBJÎRG

3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR OG 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON KYNNA
YFIRLÕSINGUNA SEM MARKAR LOK UMR¾ÈUNNAR UM 2ÅKIS
ÒTVARPIÈ
&2¡44!",!¨)¨2«3!

40 prósenta álagning
á Levi‘s-gallabuxur
.%94%.$!-, 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 krónur sem álagning verslunarinnar á
vöru sem kostar 9.990 krónur.
Fréttablaðið hefur gert verðkönnun 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 prósenta 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 Classic 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 Stokkhólmi og 6.965 krónur í The Original Levi‘s Store í Lundúnum.
SALVAR FRETTABLADIDIS

helmingi
léttari!
Sykurskerta Kókómjólkin
inniheldur helmingi minni
viðbættan sykur og fitu en
hefðbundin Kókómjólk og
orkuinnihaldið er
fjórðungi lægra.
Yfir 80% af mjólkursykrinum hafa verið klofin og
hentar drykkurinn því
flestum þeim sem hafa
mjólkursykursóþol.

$µ2!34!2  ¥3,!.$)

CLASSIC 501
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6ERÈKÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS ¹ ,EVIkS
#LASSIC  GALLABUXUNUM VAR GERÈ Å
FJËRUM LÎNDUM AUK ¥SLANDS $AN
MÎRKU .OREGI 3VÅÖJËÈ OG "RETLANDI
 ¥SLANDI VAR VERÈIÈ ATHUGAÈ Å
,EVIkS BÒÈINNI Å 3M¹RALIND ¶AR KOSTA
BUXURNAR  KRËNUR
¥ $ANMÎRKU KOSTA Ö¾R SEM
SAMSVARAR  ÅSLENSKUM KRËNUM
Å .OREGI ERU Ö¾R ¹  KRËNUR OG
Å 3VÅÖJËÈ M¹ KAUPA SÎMU TEGUND AF
GALLABUXUM ¹  KRËNU ,¾GST ER
VERÈIÈ ÖË Å "RETLANDI ¥ 4HE /RIGINAL
,EVIkS 3TORE Å ,UNDÒNUM KOSTA ,EVIkS
#LASSIC  BUXURNAR  KRËNUR
¶EGAR HLUTFALLSLEGUR MUNUR ¹ VERÈI
MILLI LANDANNA ER REIKNAÈUR KEMUR
Å LJËS AÈ BUXURNAR ERU UM EINU PRË
SENTI DÕRARI ¹ ¥SLANDI EN Å $ANMÎRKU
SEM ER VART MERKJANLEGUR MUNUR
-UNURINN ¹ VERÈINU HÁRLENDIS OG Å
HINUM LÎNDUNUM ER NOKKUÈ MEIRI
(ÁR ERU BUXURNAR  PRËSENTUM DÕRARI
EN Å .OREGI  PRËSENTUM DÕRARI EN Å
3VÅÖJËÈ OG  PRËSENTUM DÕRARI EN Å
"RETLANDI

CLASSIC 501
6%2¨  ¥3,!.$) /' ¥ .'2!..!,®.$5-
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,6 OG LÎG UM ÖJËÈLENDUR

Vilja breytingar
á lögunum
¶*«¨,%.$5-, Stjórn Landssambands veiðifélaga (LV) sendi í
gær frá sér tilkynningu þar sem
ákvörðun Árna Mathiesen
fjármálaráðherra, um endurskoðun aðkomu ríkisvaldsins að
framkvæmd laganna um þjóðlendur, 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.
IFV

"ORGARBYGGÈ

Margmenningarfélag stofnað
"/2'!2.%3 Margmenningarfélag

hefur verið stofnað í Borgarbyggð. Margmenningarfélagið er
félag áhugafólks um margmenningu 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 Borgarbyggð í allan vetur og var því
ákveðið að stofna félagið formlega 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 verður því haldið áfram auk þess sem
starfsemin verður aukin frekar.
GHS

Vi› vitum ekki

hver ﬂú ert ...

... nema ﬂú notir Au›kennislykilinn
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.

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.
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(VALASKOÈUNARFYRIRT¾KIN %LDING OG (AFSÒLAN SAMEINAST OG ÒR VERÈUR ST¾RSTA FYRIRT¾KIÈ ¹ ÖESSU SVIÈI

Reikna með sextíu þúsund farþegum
.44²253+/¨5. Eigendur hvalaskoðunar-

Hefur þú séð kynlífsmyndbandið með Guðmundi í
Byrginu?
*¹
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Finnst þér að Árni Johnsen eigi
að vera á framboðslista Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

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

6EÈUROFSI HAMLAR VIÈGERÈ

.ÕTT AFL HELDUR SIG TIL HLÁS

Viðgerð á sæstreng frestað

Ekki í framboði
34*«2.-, Tveir helstu forvígis-

&*!23+)04) 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.
SÖS

menn málfundafélagsins Nýs afls
ætla ekki að gefa kost á sér í
embætti fyrir Frjálslynda
flokkinn á komandi landsþingi.
Þeir Jón Magnússon, formaður Nýs
afls, og Höskuldur
Höskuldsson
varaformaður
staðfestu þetta um
helgina. „Ég hef
ekki áhuga á því,“
sagði Jón, en hann
(®3+5,$52
reiknar þó með því
(®3+5,$33/.
að einhverjir úr
Nýju afli gefi kost á sér til
trúnaðarstarfa.
Samkvæmt upplýsingum
Magnúsar Reynis Guðmundssonar, framkvæmdastjóra flokksins,
hefur Sólborg Alda Pétursdóttir,
kennari í Mosfellsbæ og flokksmaður frjálslyndra um árabil,
boðið sig fram til ritara.
KËÖ
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FYRIRT¾KIS 4AKMARKIÈ ER AÈ SKEMMTA SEXTÅU ÖÒSUND
FARÖEGUM Å SUMAR
-9.$+03

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 hvalaskoðunarskipunum Hafsúlunni og Eldingu,
ásamt Eldingu II og Gesti sem sinna
sjóstangaveiði og styttri skemmtisiglingum.
Níu af hverjum tíu viðskiptavinum
fyrirtækjanna hafa verið erlendir ferðamenn 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 umhverfisvottun hjá Green Globe í vor og verður þá
með fyrstu hvalaskoðunarfyrirtækjunum í
heiminum til að öðlast slíka vottun.
SH¹

Varúðarráðstöfun
að velja nýtt nafn
Grétar Mar Jónsson vill að Frjálslyndi flokkurinn heiti Frjálslyndi jafnaðarmannaflokkurinn. Sverrir Hermannson og Margrét Sverrisdóttir segja klofning
líklega fyrirhugaðan. Guðjón A. Kristjánsson segir klofning ekki á dagskránni.
34*«2.-, Grétar Mar Jónsson,
skipstjóri og varaþingmaður
Frjálslynda flokksins, vill að
nafni flokksins verði breytt í
Frjálslyndi
jafnaðarmannaflokkurinn. Hann ætlar að bera
fram tillögu um nafnabreytinguna á landsþingi Frjálslynda
flokksins sem haldið verður dagana 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 málsvara á þingi. „Samfylkingin þykist vera jafnaðarmannaflokkur
en er það ekki. Flokkurinn gætir
ekki hagsmuna almennings þegar
litið er til eignarhalds yfir fiskinum í sjónum. Samfylkingin sættir
sig við að fáir eigi kvótann. Jafnaðarmenn eiga ekki að sætta sig
við það,“ segir Grétar Mar.
Önnur ástæða sem Grétar
nefnir er að Sverrir Hermannsson eigi nafnið Frjálslyndi flokkurinn. „Menn hafa sagt að Sverrir
geti sett lögbann á notkun nafnsins ef það verður klofningur í
flokknum. Tillagan að nafnabreytingunni er varúðarráðstöfun ef það skyldi gerast,“ segir
Grétar.
Sverrir Hermannsson, stofnandi 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 skipan mála sem verið hefur í flokknum og að þeir vilji Margréti dóttur
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mína burt,“ segir Sverrir. Hann
segir að hann hafi tryggt sér nafn
flokksins árið 1998.
Sverrir segir að ef ákveðinn
hluti meðlima Frjálslynda flokksins 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 flokkinn, þeir munu kannski gera það
og fá sér nýtt nafn.“
Guðjón A. Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins,
hafði ekki heyrt af tillögu Grétars 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 flokksmanna 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. Kristjánssyni. Guðjón hefur gefið það
út að hann styðji Magnús í kosningunni um varaformannsembættið. Margrét hefur gert upp
hug sinn en vill ekki segja frá því
hvort embættið hún ætlar að
bjóða sig fram í. Hún ætlar að tilkynna 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.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS
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!NGELA -ERKEL ¶ÕSKALANDSKANSLARI KYNNIR %3" FORMENNSKU¹¾TLUN SÅNA

Himinn og haf/SÍA

342!33"/2' !0 Angela Merkel, kanslari Þýskalands,

kynnti fyrir helgi formennskuáætlun Þjóðverja í
Evrópusambandinu fyrri helming ársins. Hún sagði
sambandið verða að koma sér saman um aðgerðaáætlun 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 þjóðaratkvæðagreiðslum í Frakklandi og Hollandi fyrir hálfu öðru
ári.
Merkel lagði enn fremur áherslu á að samningar
tækjust við Rússa um endurnýjun víðtæks viðskipta- og samstarfssamnings ESB og Rússlands og
að viðræðum á vegum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um aukið frelsi í alþjóðaviðskiptum yrði bjargað 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 stjórnarskrársáttmálann,“ sagði kanslarinn í fyrstu ræðu sinni fyrir
fulltrúum á Evrópuþinginu. Merkel bætti því við að

!.'%,! -%2+%, 6EL L¹ ¹ KANSLARANUM ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å

3TRASSBORG

-9.$!0

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.
AA
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SPRON Vaxtabót – allt að 14,5% vextir*
Óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu.

SPRON Viðbót – allt að

6% vextir*

Verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu.
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Vaxtabót og SPRON Viðbót. Nú hafa vextir þeirra reikninga
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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
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®RYGGISVÎRÈUR SEM D¾MDUR VAR FYRIR ÖJËFNAÈ VAR MEÈ LÅKAMS¹R¹S ¹ SAKASKR¹ SINNI

0ILTUR BRAUST INN Å HJËLHÕSI

Sakamaður með hreint vottorð

Stal slökkvitæki
og Prins Póló

$«-3-, Karlmaður á þrítugs-

 Hvað heitir fyrrverandi
þingmaður Samfylkingarinnar
sem gengið hefur til liðs við
Frjálslynda flokkinn?
 Hverjir slasast oftast í hestaslysum?
 Hvaða bandaríski leikari
hvatti bandarísk stjórnvöld til
að biðjast afsökunar á stríðinu í
Írak við upphaf Sundance-kvikmyndahátíðarinnar?
36®2). %25  ",!¨3¥¨5 
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aldri var dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi í
Héraðsdómi Suðurlands í gær
fyrir þjófnað. Hann stal peningum, 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-
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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, forstöðumaður gæslusviðs Securitas. „Ég veit
ekki hvernig stendur á þessu.“
Maðurinn játaði þjófnaðinn og
sagðist hafa verið í fíkniefnaneyslu 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-

Innritun í símum 588-3630 og 588-3730, eða í skólanum að Síðumúla 17, tölvupóstur: 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 innritunartíma, en innritað er alla virka daga kl. 14:00
til 17:00.
Hægt að fá leigða

HEIMAGÍTARA
kr. 3500 á önn

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

®29'')36®2¨52 -AÈURINN SKILAÈI
HREINU SAKAVOTTORÈI ÖR¹TT FYRIR AÈ HAFA
VERIÈ D¾MDUR FYRIR ÎLVUNARAKSTUR OG
LÅKAMS¹R¹S -YNDIN TENGIST EKKI EFNI
FRÁTTARINNAR

$«-3-, 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.
ÖSJ
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588-3630
588-3730

Heimasíða:

www.gitarskoli-olgauks.is

INNRITUN DAGLEGA KL. 14 -17

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

Mikil mildi

3%2"¥! !0 Forseti Serbíu skoraði í

Veldu létt og mundu eftir ostinum!

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

gær á lýðræðissinnaða stjórnmálaflokka landsins að leggja ágreiningsmál sín til
hliðar og taka
höndum saman
um að mynda
samsteypustjórn, eftir að
flokkur
herskárra þjóðernissinna
varð
stærsti flokkurinn á þingi sam"/2)3 4!$)#
kvæmt
niðurstöðum kosninga sem fram fóru í
landinu á sunnudag.
Hið mikla kjörfylgi þjóðernissinna, sem fengu 28,3 prósent
atkvæða, er ekki síst rakið til þess
að spurningin um framtíð Kosovohéraðs er nú mjög ofarlega á dagskrá. Strax í næstu viku er von á
sérlegum erindreka Sameinuðu
þjóðanna til Belgrad til að skila af
sér tillögu að framtíðarfyrirkomulagi á þjóðréttarlegri stöðu Kosovo.
Kosovo-Albanar, sem eru í yfirgnæfandi meirihluta íbúa í héraðinu, vilja fullt sjálfstæði en serbneskir 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-tillagnanna gæti spillt fyrir ríkisstjórnarmyndun, og ef þær gengu út á að
Kosovo hlyti sjálfstæði myndu þær
aðeins verða til að efla þjóðernissinna enn frekar. Fastlega er reiknað með að tillögurnar hljóði upp á
skilyrt fullveldi Kosovo til handa.
Að hinni eldfimu Kosovodeilu

frátalinni eru fleiri mál sem auðveldlega geta gert stjórnarmyndunarumleitanir 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 Evrópusambandið.
„Nýja ríkisstjórn verður að
mynda hið snarasta,“ sagði Boris
Tadic, forseti Serbíu, en Lýðræðisflokkur hans fékk flest atkvæði,
22,6 prósent, að frátöldum flokki
þjóðernissinna sem heldur hugmyndafræði
Slobodans
Milosevic heitins í hávegum.
Tadic sagði að
hann
myndi
fela
þeim
stjórnarmyndunarumboðið
sem
bestar
horfur hefði á
"/:)$!2 $*%,)#
því
að
ná
árangri í að
koma saman meirihlutastjórn
lýðræðisaflanna.
Leiðtogi þjóðernissinna, Tomislav 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 svokölluðu lýðræðissinnar geta ekki
komið sér saman um nokkurn
hlut, hvað þá um nýja ríkisstjórn“.
AUDUNN FRETTABLADIDIS
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6ONIR BUNDNAR VIÈ HËFSAMAN ÅSLAMISTALEIÈTOGA Å S¹TTAVIÈR¾ÈUM Å 3ËMALÅU

"¾JARR¹È !KRANESS MËTM¾LIR

Íslamistaleiðtogi gefur sig fram

Fólk borgi ekki
í nýju göngin

3«-!,¥! !0 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 sáttaviðræðum milli íslamista og stjórnvalda í
Sómalíu og með því komið í veg
fyrir uppreisnarástand sem margir leiðtogar íslamista hafa hótað
víða í landinu.
Stjórnarhermenn Sómalíu og
Eþíópíu hröktu íslamista úr höfuðborg Sómalíu og mestum suður-

&ORMAÈUR &ULLTRÒAR¹ÈSINS

Segir fullt af
glæsilegu fólki
&2 '5!.4!.!-/ &ANGABÒÈIRNAR HAFA
NÒ VERIÈ STARFR¾KTAR Å FIMM ¹R -9.$!0

&ANGARNIR Å 'UANTANAMO

Deila um reglur
7!3().'4/. !0 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 vitnisburð sem fenginn er með
þvingunum, auk þess sem hægt
er að halda sönnunargögnum
leyndum fyrir sakborningum. GB
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35¨52.%3 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 markmiðum en það er fullt af góðu fólki á
listanum,“ segir Arngrímur
Guðmundsson, formaður fulltrúaráðs 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.
GHS

Stórútsala á
prjónagarni og
hannyrðavörum

allt að
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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 síðasti af helstu stríðsherrum Sómalíu, Mohamed Dheere, afhenti
stjórnarhernum vopn sín og liðsafla. Hótanir bárust þó samdægurs frá vígamönnum íslamista um
áframhaldandi árásir þangað til
ríkisstjórnin samþykkti viðræður
og Eþíópíuher hyrfi úr landinu.
Ráðherraráð Evrópusambandsins hvatti í gær stjórnvöld í Sómalíu til að hefja viðræður við hópa í
landinu og finna varanlega friðarlausn.
Afrísku friðargæsluliði hefur
verið boðið til Sómalíu.
SDG

3!-'®.'5-, Bæjarráð Akraness

mótmælti því á fundi á fimmtudag að tekið yrði gjald af ökumönnum 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.
IFV

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.
,®'2%',5-, „Ég á bara vinnuföt-

in eftir sem ég var í úti á sjó og
svo náttúrlega það sem þau stálu,“
segir Magnús Ásgeirsson sjómaður, en íbúð hans í Þorlákshöfn
brann til kaldra kola aðfaranótt
síðastliðins laugardags.
Par á þrítugsaldri var á sunnudag 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 innbrotinu.
Auk parsins hafa þrír aðrir
verið handteknir í tengslum við
verknaðinn. Tveimur þeirra var
sleppt að loknum yfirheyrslum en
ákvörðun vegna gæsluvarðhaldskröfu lögreglunnar yfir þeim
þriðja lá ekki fyrir síðdegis í gær.
Magnús segir að um mikið tilfinningalegt tjón sé að ræða enda
hafi allir persónulegir munir hans
horfið í eldhafinu. „Þau stálu bara
veskinu og einhverju tölvudóti.
Það er náttúrlega mjög óskemmtileg 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 brunanum. „Við vorum búnir að leggja
svolítið af línu þannig að við þurftum að draga það upp. Ég var kominn í land um hálfellefuleytið og

./2¨52"9''¨ ! ¥BÒÈ -AGNÒSAR ER GERËNÕT EFTIR ELDSVOÈANN (ANN VAR ÒTI ¹ SJË
ÖEGAR ELDURINN KOM UPP EN KONA OG TVÎ BÎRN VORU SOFANDI Å N¾STU ÅBÒÈ ¶AU SLUPPU
ËMEIDD EFTIR AÈ N¹GRANNI FANN REYKJARLYKT OG GERÈI ÖEIM VIÈVART
&RÁTTABLAÈIÈ%GILL "JARNASON

búinn að landa svona hálftíma
síðar. Þegar ég fór svo heim var
bara verið að negla fyrir gluggana. 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 brotist inn og svo kviknað óvart í. En
það er verið að rannsaka málið.
Það er náttúrlega ekki búið að
sanna íkveikju.“
THORDUR FRETTABLADIDIS

3EGIR ¥SLAND GETA ORÈIÈ MIÈSTÎÈ ¹ SVIÈI HREINNAR ORKUNÕTINGAR

ODDI HÖNNUN PO6.OO.296

«LAFUR VILL SAMSTARF VIÈ )NDVERJA

Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur
www.skola.is

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 10-14

/2+5-, Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, telur möguleika á samstarfi Íslendinga og
Indverja um nýtingu hreinna
orkulinda svo sem jarðhita. Þetta
kom fram í ræðu hans í gær á
setningarathöfn á alþjóðlegri ráðstefnu 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 orkumála í veröldinni og hlutverk endurnýjanlega 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 hættum vegna loftslagsbreytinga.
Fjölmargir indverskir forystumenn, þekktir vísindamenn, fræðimenn, forstjórar alþjóðlegra stórfyrirtækja, leiðtogar á sviði
umhverfismála og forystumenn
stofnana og samtaka eru á ráðstefnunni auk stjórnmálamanna og
stendur hún fram á miðvikudag.
KDK

(%)¨523'%34)2 &ORSETI ¥SLANDS OG

FORSETI &INNLANDS 4ARJA (ALONEN VORU
HEIÈURSGESTIR ¹ FUNDI INDVERSKRA FYRIR
T¾KJA SEM HALDINN VAR SUNNUDAGINN 
JANÒAR  FUNDINUM VAR EINKUM R¾TT UM
SAMSPIL ORKUBÒSKAPAR LOFTSLAGSBREYT
INGA OG EFNAHAGSLEGRAR ÖRËUNAR

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.

Kaupþing er aðalstuðningsaðili landsliðsins í badminton.



 JANÒAR  ¶2)¨*5$!'52

3PENNANDI KOSNINGABAR¹TTA FRAM UNDAN SEGIR PRËFESSOR Å STJËRNM¹LAFR¾ÈI VIÈ (¥

.EYTENDASAMTÎKIN

3TJËRNARANDSTAÈAN SKÕR KOSTUR

Birta lista yfir
verðhækkanir

Niðurstöður
könnunar Fréttablaðsins gefa enn
frekari vísbendingu um erfiða
stöðu Framsóknarflokksins, segir
Baldur Þórhallsson, prófessor við
stjórnmálafræðiskor
Háskóla
Íslands. Hann segir niðurstöðurnar enn fremur benda til þess að
kjósendur sjái flokkinn ekki fyrir
sér í öðru ríkisstjórnarsamstarfi
en með Sjálfstæðisflokki.
„Í þessu samhengi er athyglisvert að sjá að það er minni stuðningur við núverandi ríkisstjórnarsamstarf en áður. Það er augljóst
að Framsóknarflokkurinn á ekki
upp á pallborðið hjá kjósendum,“
segir Baldur.

3+/¨!.!+®..5.
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UR PALESTÅNSKRA FANGA Å ÅSRAELSKUM
FANGELSUM KREFJAST LAUSNAR ÖEIRRA ¹
MËTM¾LAFUNDI Å (EBRON Å G¾R -9.$!0

„Þriggja flokka
samstarf stjórnarandstöðuflokkanna
vex verulega, og
það er nokkuð
athyglisvert,“ segir
Baldur. „Ég held að
þetta sýni að stjórnarandstaðan hefur
"!,$52
sett sig fram sem
¶«2(!,,33/.
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 kosningabaráttu 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 flokkurinn geti átt eitthvað inni.
„Samfylkingin á trúlega einnig
nokkuð fylgi inni hjá kjósendum,
ef miða má við að hún missir talsvert fylgi, en heldur nokkurn veginn velli þegar kemur að því að
velja flokka til ríkisstjórnarsamstarfs,“ segir Baldur.
BJ

Vilja að stjórnarandstaðan vinni saman
",!¨!-%.. -«4-,! ST¾ÈA MORÈS

INS VAR SÒ AÈ $INK bMËÈGAÈI TYRKNESKU
ÖJËÈINAm AÈ ÖVÅ ER TYRKNESKIR FJÎLMIÈLAR
HAFA EFTIR MORÈINGJANUM ./2$)#0(/4/3!&0

-YRTUR VEGNA SKOÈANA

Herskár þjóðernissinni játar
492+,!.$ !0 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.
SDG

&,54.).'!3+)0)¨ .!0/,) (UNDRUÈ
MANNA STREYMDU AÈ ÖEGAR FRÁTTIST AF
STRANDINU OG LÁTU GREIPAR SËPA Å FJÎRUNNI
ÖAR SEM ÕMISLEGT HAFÈI REKIÈ ¹ LAND ÒR
FLUTNINGASKIPINU
&2¡44!",!¨)¨!0

3KIPSSTRAND VIÈ %NGLAND

Hætta talin á
mengunarslysi
,/.$/. !0 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 áhafnarmeðlimum 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.
SDG

Stuðningsmenn stjórnarandstöðu vilja hana helst alla saman inn í ríkisstjórnarsamstarf. Sjálfstæðismenn vilja helst óbreytt ríkisstjórnarmynstur, en áhugi
þeirra á samstarfi við Vinstri græna eykst verulega.
3+/¨!.!+®..5. Stuðningur bæði
framsóknarmanna og sjálfstæðismanna við áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf flokkanna minnkar
samkvæmt
niðurstöðum
skoðanakönnunar Fréttablaðsins á
laugardaginn.
Í könnuninni nú vildu 68 prósent
þeirra sem sögðust myndu kjósa
Framsóknarflokkinn,
og
tóku
afstöðu tóku til ríkisstjórnarsamstarfs að loknum kosningum, halda
samstarfinu áfram. Sambærileg
tala fyrir stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins er 53,4 prósent.
Í könnun sem gerð var 26. ágúst
2006 sögðust 72,1 prósent framsóknarmanna vilja áframhaldandi
ríkisstjórnarsamstarf, en 62,3 prósent þeirra sem sögðust ætla að
kjósa Sjálfstæðisflokkinn.
Í könnun Fréttablaðsins í ágúst
á síðasta ári vildu um 14,5 prósent
sjálfstæðismanna samstarf Samfylkingar 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 síðastliðinn laugardag vildu flestir
stuðningsmanna Samfylkingarinnar, 40,5 prósent þeirra sem tóku
afstöðu, þriggja flokka samstarf
Samfylkingar, VG og Frjálslynda
flokksins, en 21,4 prósent vildu
samstarf Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks að kosningum loknum. Þriðji kosturinn var svo meirihlutasamstarf með VG, sem 20,2
prósent vildu helst.
Áhugi stuðningsmanna VG á
tveggja flokka samstarfi með Samfylkingu að loknum kosningum
hefur minnkað mikið. Í könnun í
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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 prósent slíkt samstarf. Fleiri en áður
vildu þó þriggja flokka stjórn VG,
Samfylkingar og Frjálslyndra, alls
38 prósent. Í könnuninni á laugardag sögðust 22,5 prósent stuðningsmanna VG vilja í stjórnarsamstarf
við Sjálfstæðisflokkinn, sem er
aukning um 9,5 prósentustig frá
ágúst á síðasta ári.
Áhugi stuðningsmanna Frjálslynda flokksins á að mynda þriggja
flokka stjórn með hinum stjórnarandstöðuflokkunum virðist aukast
mikið milli kannana. Í könnun

!& 4!+3&5.$) ®292+*! (ELGI (JÎRVAR
3AMFYLKINGU G¾TI EKKI VERIÈ Å FRAMBOÈI
FYRIR ÎRYRKJA LÅKA

!LDRAÈIR OG ÎRYRKJAR

Bjartsýnir á
samstarfið
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 sameiginlegra 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.
KDK

 

 

hafa tekið saman lista yfir þær
hækkanir heildsala og innlendra
framleiðenda, sem tekið hafa
gildi síðan 1. desember síðastliðinn.
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. Virðisaukaskattur lækkar 1. mars, samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar.
Listann má finna á vefsíðu
samtakanna, ns.is. Neytendasamtökin hvetja framleiðendur
og seljendur til að halda aftur af
sér í verðhækkunum.
SÖS

&2!-"/¨ Átakshópur öryrkja
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+JARNORKUSTEFNA .ORÈUR +ËREU

Fréttablaðsins í ágúst síðastliðnum
vildi þriðjungur stuðningsmanna
Frjálslyndra slíka þriggja flokka
stjórn, en í könnuninni sem unnin
var síðastliðin laugardag hafði hlutfallið aukist í 59 prósent. Varhugavert 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 laugardaginn 20. janúar og skiptust
svarendur jafnt milli kynja og hlutfallslega eftir kjördæmum. Spurt
var: Eftir næstu kosningar, hvaða
stjórnmálaflokkar vilt þú að myndi
næstu ríkisstjórn? 58,6 prósent
aðspurðra tóku afstöðu til spurningarinnar.
BRJANN FRETTABLADIDIS

Nýjar kjarnorkuviðræður af stað
*!0!. !0 Bandarísk og norðurkóresk stjórnvöld hyggjast hefja
á ný viðræður um kjarnorkuáætlun Norður-Kóreu, en seinustu lotu
þeirra lauk í desember án
teljanlegs árangurs. Auk Bandaríkjanna og Norður-Kóreu eiga
Japan, Kína og Suður-Kórea aðild
að viðræðunum.
Christopher Hill, aðstoðarutanríkisráðherra 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.
SGJ
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2¹ÈSTEFNA UM JAFNAÈARSTEFNUNA UM HELGINA

Fögnuðu tíu ára
Gróskuafmæli
34*«2.-, Í húsi Samfylkingar við

Hallveigarstíg fór á laugardag
fram ráðstefna um jafnaðarstefnuna í tilefni þess að tíu ár eru liðin
frá stofnun Gróskusamtakanna.
Þeir sem komu að stofnun samtakanna voru meðal annars ungliðahreyfingar Alþýðuflokksins,
Alþýðubandalagsins, Þjóðvaka og
Kvennalista en markmið samtakanna var að þrýsta á sameiningu
þessara flokka. Þrýstingur Grósku
átti síðan stóran þátt í því að Samfylkingin varð til.
Samtökin opnuðu vefsíðu þar
sem birtir voru pistlar daglega,
auk þess sem þau unnu að kynningarstarfi um land allt og þrýstu
á valdafólk stjórnmálaflokkanna.
Þegar Samfylkingin leit síðan
dagsins ljós árið 1999 töldu samtökin sig hafa náð settum markmiðum og voru lögð niður. Á ráðstefnunni var margt góðra gesta
og meðal þeirra sem töluðu voru
Björgvin G. Sigurðason alþingismaður um aðdraganda að stofnun
Grósku og Oddný Sturludóttir um
feminisma og jafnaðarstefnuna en

2¨34%&.! 5- *!&.!¨!234%&.5.!

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR FORMAÈUR
3AMFYLKINGARINNAR FLUTTI LOKAORÈ UM
NÕJA STJËRN JAFNAÈARMANNA Å TILEFNI ÖESS
AÈ TÅU ¹R ERU LIÈIN SÅÈAN 'RËSKUSAMTÎKIN
VORU STOFNUÈ &2¡44!",!¨)¨(2®.. !8%,3$«44)2

lokaorð flutti Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar. Veislustjóri var Helgi
Hjörvar.
RH
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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.
34«2)¨*! Samtökin Sól á Suður-

nesjum munu í dag senda sveitarstjórum á Suðurnesjum yfirlýsingu, 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 sveitarfélaganna 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, bæjarstjóri í Grindavík, segist ekki vilja
tjá sig um hvort íbúar sveitarfélagsins 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, bæjarstjóri í Vogum, segir að ekki hafi
verið gert ráð fyrir að íbúar í
Vogum kjósi um skipulag í kringum flutningsmannvirki rafmagns
til álversins. „Það yrði þá í fyrsta
skipti sem kosið yrði um rafmagnslínur.“
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 samningum sem undirritaðir voru í
bæjarstjórn um byggingu álversins í byrjun maí á síðasta ári var
ekki kveðið á um íbúakosningar,“
segir Árni.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS
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3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON ¹ OPNUM FUNDI Å (AFNARFIRÈI

Fáfengilegt stólatal
Vinstrihreyfingin
grænt framboð, VG, stóð fyrir
opnum fundi á Ásvöllum í fyrrakvöld. Frummælendur voru formaðurinn 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 stjórnarandstöðuflokkana og sagði „fáfengilega“ umræðu um stólaskipti hafa
komið upp, „ekki beint í okkar
anda“. Í sínum huga væru stólaskiptin aukaatriði en þó væri þetta
ekki neglt niður fyrir kosningar. Ef
niðurstaðan sýndi tvo jafnstóra

34*«2.-,

-«4-,4 ¥ .!)2«"¥ -ËTM¾LANDI
HELDUR ¹ SPJALDI GEGN VIÈSKIPTUM MEÈ
BÎRN ¹ (EIMSFÁLAGSÖINGINU 7ORLD
3OCIAL &ORUM Å .AIRËBÅ Å +ENÕA
(EIMSFÁLAGSÖINGIÈ VAR FYRST HALDIÈ Å
"RASILÅU ¹RIÈ  SEM MËTV¾GI VIÈ
(EIMSEFNAHAGSÖINGIÈ 7ORLD %CON
OMIC &ORUM Å $AVOS Å 3VISS -9.$!0

flokka þá hlyti framhaldið að markast af því.
Ögmundur sagði frá því að ríkisstjórnin legði ofurkapp á að fá frumvarpið 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 framkvæmdavaldinu væri óleyfilegt að
lofa upp í ermarnar á sér síðustu
metrana fyrir kosningar.
Guðfríður Lilja sagðist full tilhlökkunar og baráttuvilja.
GHS
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3ENDIHERRA ¥SLANDS
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Afhenti trúnaðarbréf sitt

Leigðu rafstöðvar fyrir
íbúa í Áslandi

).$,!.$ Gunnar Pálsson, doktor í
stjórnmálafræði, afhenti forseta
Indlands, Abdul Kalam, trúnaðarbréf 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.
KDK
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Heimta sinn hlut í
Vatnsendajörðinni
',%¨)  "!2.!30¥4!,! (2).'3).3

(RINGUR OG !NNA -ARTA SGEIRSDËTTIR

"ARNASPÅTALI (RINGSINS

Ísbjörninn fékk
sparibauk
3492+52 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 Ásgeirsdóttur og Ingólfs Arnar Guðmundssonar. 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.
KDK

Föðurbræður Þorsteins Hjaltested á Vatnsenda krefjast þess að Vatnsendajörðinni verði skipt milli fjölskyldunnar enda hafi Þorsteinn brotið ákvæði erfðaskrár. Eignarnám á Vatnsenda er á dagskrá bæjarstjórnar Kópavogs í dag.
%2&¨!-, „Við segjum hingað og

ekki lengra,“ segir Karl Hjaltested, sem ásamt bróður sínum Sigurði Hjaltested hefur krafist þess
að Vatnsendajörðinni verði skipt
milli allra afkomenda föður þeirra,
Sigurðar Kristjáns Hjaltested.
Sonur hálfbróður Karls, Þorsteinn Hjaltested, hefur samið við
Kópavogsbæ
um að bærinn
taki nær alla
jörðina eignarnámi.
Magnús Einarsson Hjaltested, sem lést
barnlaus
árið
1940, erfði Sigurð Kristján að
+!2, (*!,4%34%$
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 Magnúsar 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 nauðsynlegra 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 Sigurður Kristján Hjaltested erfi
allar eigur Magnúsar: „Við förum
fram á að eignunum verði skipt
eftir almennum skiptum erfðalaga enda séu forsendur fyrir

framkvæmd
erfðaskrárinnar
brostnar.“
Kópavogsbær hefur fengið
heimild umhverfisráðherra til að
taka 863 hektara af Vatnsendajörðinni eignarnámi. Áður hafa
nærri eitt þúsund hektarar verið
teknir af jörðinni. Síðast tók Kópavogsbær 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 Sigurðar sitjum bara eftir og fáum ekki
neitt. Nú er komið nóg,“ segir Karl
Hjaltested.
GAR FRETTABLADIDIS

(!&.!2&*®2¨52 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.
GHS
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Rússar segja sér
vera ógnað
2²33,!.$ !0 Háttsettur rússneskur hershöfðingi lét hafa eftir sér í
gær að uppsetning búnaðar fyrir
bandarískt eldflaugavarnakerfi í
fyrrverandi Varsjárbandalagslöndum væri „skýr ógn“ við
Rússland.
Hershöfðinginn, Vladimír
Popovkín, sem er yfirmaður
geimvarnadeildar Rússlandshers,
var með þessum orðum sínum að
bregðast við tilkynningu tékkneska 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 Bandaríkjanna 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.
AA
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Segir ákvæðin öll uppfyllt
%2&¨!-, „Ákvæðin eru öll upp-

fyllt og meira en það,“ segir Þorsteinn Hjaltested á Vatnsenda um
þær fullyrðingar föðurbræðra
sinna að hann hafi ekki haldið
ákvæði erfðaskrár um Vatnsendajörðina og því beri að skipta jörðinni 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 sauðfé og veiðiréttindum í Elliðavatni.
Eignarnám Kópavogsbæjar á
863 hekturum af Vatnsendajörðinni stendur fyrir dyrum. Þegar

mun hafa verið samið um greiðslu
fyrir landið sem ná á með svokallaðri eignarnámssátt. Andvirði
samningsins er enn trúnaðarmál.
Því hefur heyrst fleygt að upphæðin 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 gamaldags 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

6!4.3%.$) BÒANDINN ¹ 6ATNSENDA
SEGIST HELST EKKI VILJA MISSA NEITT AF LANDI
SÅNU EN EKKI ÖÕÈI AÈ BERJAST ¹ MËTI HINU
ËUMFLÕJANLEGA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

er bara að reyna halda mínu, vatninu og einhverju fyrir rollurnar,“
segir Þorsteinn.
GAR
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„ ORÐRÉTT“
Kæri Jón

Öfug forgangsröðun

b+ANNSKI ER SAMVISKA ÖÅN
AÈ PLAGA ÖIG ÖVÅ ELLA HLYTIR
ÖÒ AÈ HAFA L¹TIÈ SVO LÅTIÈ AÈ
HRINGJA Å SVEITUNGA ÖÅNA OG
KUNNINGJA OKKUR DAGFAR
SPRÒÈA FËLKIÈ Å STAÈ ÖESS AÈ
V¾NA OKKUR UM NAFNLAUSAR
SENDINGAR ¹ OPINBERUM
VETTVANGIm

b2ANNSËKN ¹ FJ¹RM¹LUM ER
SETT Å FORGANG EN Å ENGU HUG
AÈ AÈ ¹SÎKUNUM UM ALVARLEG
BROT GEGN S¹LARHEILL KVENNA
SEM DVALIÈ HAFA ¹ MEÈFERÈAR
HEIMILI "YRGISINSm

'5¨-5.$52 2-!..33/. 
6!¨) ¥ 3+2)¨$!, +!..!34 %++) 6)¨
!¨ (!&! 3%.4 *«.) +2)34*.339.)
.!&.,!534 *«,!+/24

Að endurgera 18. aldar manninn
b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA ¡G VAR AÈ KL¹RA
VIÈBËTARN¹M Å OPINBERRI STJËRNSÕSLU VIÈ
(¹SKËLA ¥SLANDS ¡G HEF TEKIÈ EITT OG EITT
N¹MSKEIÈ ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM OG SVO VAR
KOMIÈ AÈ ÁG ¹TTI BARA RITGERÈINA EFTIR SEM
ER STAÈA SEM MARGIR ÖEKKJA OG ¹KVAÈ AÈ
KL¹RA ÖETTA BARA m SEGIR ®RN (RAFNKELSSON
FORSTÎÈUMAÈUR HANDRITADEILDAR ,ANDSBËKA
SAFNS b²R ÖESSUM P¾LINGUM KOM RITGERÈ UM
SAMVINNU BËKA MINJA OG SKJALASAFNA SEM
AUÈVITAÈ FËR N¾RRI ÖVÅ AÈ GANGA AÈ MANNI
DAUÈUM ENDA FJÎLSKYLDA OG VINNA ALVEG NËG
EF ÒT Å ÖAÈ ER FARIÈ SVO MAÈUR STANDI EKKI Å
ÎÈRU MEÈFRAMm
®RN ER NÒ VANARI ÖVÅ AÈ HAFA AUKAVERK
EFNI Å GANGI EN HANN VILL VERA L¹TA ENDA ER
NÕÒTKOMIN ¹TTUNDA BËKIN Å RITRÎÈ 3ÎGUSPEK
INGASTIFTIS SEM ®RN HEFUR HAFT VEG OG VANDA
AÈ ¹SAMT FLEIRUM .ÕJA BËKIN BER NAFNIÈ 3¹

!,-! ,¥3! *«(!..3$«44)2
/' !4,) '¥3,!3/. (!&! -%)2)
(9''*52 !& +9."5.$.5 /&
"%,$) %. 0%.).'5-
-ORGUNBLAÈIÈ  JANÒAR

&RÁTTABLAÈIÈ  JANÒAR

nær og fjær

3*«.!2(«,,
$!'0%.).'!2
+.!443092.5&«,+3

Skref í rétta átt
b¡G FAGNA ÖESSARI ¹KVÎRÈUN m SEGIR
+RISTJ¹N 3TURLUSON S¹LFR¾ÈINEMI OG
7YCOMBE AÈD¹ANDI UM Ö¹ ¹KVÎRÈUN
STJËRNAR +3¥ AÈ H¾KKA DAGPENINGA
GREIÈSLUR TIL LEIKMANNA Å KVENNALANDS
LIÈINU TIL JAFNS VIÈ ÖAÈ SEM KARLARNIR
F¹ b¶AÈ ER EKKI SPURNING AÈ ÖAÈ ÖARF
AÈ GERA BETUR
VIÈ STELPURNAR Å
FËTBOLTANUM OG
ÖETTA ER SKREF Å
RÁTTA ¹TT ¶EGAR
MUNURINN ¹
KVENNALIÈUNUM
OG KARLALIÈUNUM
KOMST Å H¹M¾LI
¹ DÎGUNUM KOM
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KARLARNIR HAFA
SÁRSTAKA SAMNINGANEFND VARÈANDI
DAGPENINGA BËNUSGREIÈSLUR OG ANNAÈ
SLÅKT ER ENGIN SAMB¾RILEG NEFND TIL
ÖESS AÈ SJ¹ UM HAGSMUNI STELPNANNA
OG ÖAÈ ER N¹TTÒRLEGA ALVEG ÒT Å HÎTTm
+RISTJ¹N ER SANNF¾RÈUR UM AÈ
FRAMBOÈ (ÎLLU 'UNNARSDËTTUR TIL FOR
MANNS +3¥ HAFI EITTHVAÈ MEÈ ÖESSA
¹KVÎRÈUN AÈ GERA bTLI ÖAÈ SÁ EKKI
KOMINN KOSNINGASKJ¹LFTI Å NÒVERANDI
FRAMKV¾MDASTJËRA ¶AÈ BENDIR ALLT
TIL ÖESS ¡G VONA BARA AÈ (ALLA VINNI
ÖETTA ¶AÈ ER KOMINN TÅMI TIL AÈ BRJËTA
UPP ÖESSA STAÈALÅMYND OG F¹ NÕJA OG
FERSKA VINDA ÖARNA INN m SEGIR +RISTJ¹N

AÈ LÁTTA MIG VERULEGA SEM ER ERFITT ÖAR SEM
AF LITLU HVÅTU KJÎTI ER AÈ TAKA 3VO ¾TLA ÁG AÈ
HLAUPA H¹LFMARAÖON EINS OG ÁG GERÈI ¹RIÈ
m
)NNTUR EFTIR ÖVÅ HVORT STEFNT SÁ AÈ
EINHVERJU SÁRSTÎKU Å SUMAR EINS
OG VEGLEGU FRÅI MEÈ FJÎLSKYLDUNNI
SVARAR ®RN b.Ò STENDUR FYRIR
DYRUM AÈ FERMA UNGLINGINN ¹
HEIMILINU OG ÖAÈ GEFUR KANNSKI
EKKI MIKIÈ SVIGRÒM FYRIR
SLÅKAR R¹ÈAGERÈIRm ®RN
SEGIR AÈ FERMINGIN L¾ÈI
ÖVÅ ËNEITANLEGA AÈ SÁR
AÈ HANN SÁ FARINN AÈ
ELDAST EN ÖVÅ VERÈI AÈ
TAKA EINS OG HVERJU ÎÈRU
HUNDSBITI EINS OG 
ALDAR MAÈURINN GERÈI

Fylgist með dúfunum á
sjónvarpsskjá í stofunni
Vopnfirðingurinn Þórhalla Þorsteinsdóttir fylgist með dúfunum
sínum sem eru úti í dúfnakofa í
gegnum sjónvarpið. Synir Þórhöllu 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 dúfnakofa úti í garði.
Þórhalla er með fjórtán stórar
og fallegar íslenskar dúfur í
dúfnakofanum sínum, alveg upp
við íbúðarhúsið. „Þessar eru flestar 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,“

Skrifstofuvörur
á janúartilboði
Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RV

NÕI YFIRSETUKVENNASKËLI EN BËKIN KOM FYRST
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Bréfabindi, ljósritu
narpappír, merkipenn
ar,
töﬂutússar og
veggklukka

148 kr.

Bréfabindi A4,
5cm og 8cm kjölur.

. pk.

898 kr

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

RV6222A

1.240 kr. ks.

Mopak ljósritunarpappír, 5x500 blöð í ks.

segir hún og hefur aldrei orðið vör
við að hundar, kettir eða önnur dýr
sæki í dúfurnar enda séu þær duglegar að fljúga á milli.
Þórhalla hefur haft mikla
ánægju af dýrunum sínum og leyfir nú krökkum að fara inn í gestaherbergi 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 ráðist á húsmóður sína svo að séð hafi
á henni.
GHS FRETTABLADIDIS

Verðum að skilja veröld barnanna
Ef við ætlum að skilja veröldina
sem börnin okkar hrærast í verðum 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 netinu. Til þess að auðvelda fólki leiðina að því markmiði verður vakningaverkefnið
SAFT
með
auglýsingar sem eiga að
kynna fimm lykilorð sem
hjálpa börnum og fullorðnum að bæta netsamskipti sín. Markmiðið
segir María vera að
-!2¥! +2)34¥. '9,&!$«44)2

&ORMAÈUR (EIMILIS OG SKËLA
SEM STENDUR FYRIR VAKNINGARVERK
EFNINU 3!&4 SEGIR FULLORÈIÈ
FËLK EKKI SÅÈUR ÖURFA AÈ
B¾TA SAMSKIPTI SÅN ¹
NETINU EN BÎRNIN

hvetja til heilbrigðari samskipta
þar inni en hún segir fólk í auknum 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 samskipti fólks á netinu, hvort sem
um er að ræða börn eða fullorðna.
Ljótt orðbragð, nafnlausar svívirðingar 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 svívirðingarnar sem maður getur
séð á spjallrásinni barnalandi.is og svo kynlífsmyndbönd,“ segir María.
Hún minnir fólk á að erfitt sé að hindra fólk í að
setja efni á netið á
meðan ráðamenn sjá
ekki tilefni til að

"®2.  .%4).5 3!&4 MIÈAR AÈ ÖVÅ AÈ

B¾ÈI BÎRNUM OG FULLORÈNUM SÁ KENNT
AÈ UMGANGAST NETIÈ ¹ HEILBRIGÈAN H¹TT

setja lagasetningar um það. Á
meðan verði það að hafa grundavallarsiðareglur í huga og sýna
því sem börnin þeirra eru að gera
á netinu áhuga.
KDK
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Vill tryggja
þverfaglega
færni
3VAFA 'RÎNFELDT TËK FORMLEGA VIÈ
EMB¾TTI REKTORS (¹SKËLANS Å 2EYKJA
VÅK AF 'UÈFINNU 3
"JARNADËTTUR VIÈ
BRAUTSKR¹NINGU
Å (¹SKËLABÅËI ¹
LAUGARDAG
(VERT VERÈUR
FYRSTA VERKEFNIÈ
Å DAG
!È KYNNAST STARFS
MÎNNUM SKËLANS ¡G HEF VERIÈ AÈ
KYNNA MÁR STARFSEMINA OG REYNA AÈ
KYNNAST SEM FLESTUM EN FUNDURINN
VERÈUR FYRSTA VERKEFNI DAGSINS
(VAÈA M¹LEFNI ERU MIKILV¾GUST
!È MARKA STEFNU SKËLANS HVER
FRAMTÅÈARSÕN HANS ER OG HVERT VIÈ
VILJUM FARA MEÈ HANN -ÅN SÕN ER SÒ
AÈ ÖEIR SEM KOMI ÒT ÒR SKËLANUM
HAFI AFBURÈA SAMSKIPTAH¾FNI OG
AFBURÈA GREININGARH¾FNI TIL VIÈBËTAR
VIÈ SÁRFR¾ÈIÖEKKINGU
(VAÈ MUN HAFA BREYST VIÈ N¾STU
ÒTSKRIFT
¶AU M¹L SEM EFST ERU ¹ BAUGI ERU
AÈ STYRKJA ENN FREKAR ÖAÈ N¹M SEM
FYRIR ER &YRSTA VERKEFNIÈ ER KANNSKI
AÈ TRYGGJA SAMÖ¾TTINGU DEILDA OG
ÖVERFAGLEGA F¾RNI

Á bak við milljarðinn eru eignir
«LAFUR «LAFSSON STARFANDI STJËRNARFORMAÈUR
3AMSKIPA OG EIGINKONA HANS )NGIBJÎRG
+RISTJ¹NSDËTTIR LANDSLAGSARKITEKT VÎKTU ATHYGLI
UM HELGINA ÖEGAR ÖAU Å TILEFNI AF FIMMTUGS
AFM¾LI «LAFS LÎGÈU EINN MILLJARÈ KRËNA Å
SJËÈ TIL AÈ STYÈJA UPPBYGGINGU Å !FRÅKU -ILLJ
ARÈURINN ¹ AÈ GEFA AF SÁR   MILLJËNIR
KRËNA Å VERKEFNI ¹ ¹RI «LAFUR OG )NGIBJÎRG
VÎKTU LÅKA ATHYGLI Å FYRRA ÖEGAR ÖAU G¹FU 
MILLJËNIR KRËNA TIL SKËLA Å !FRÅKU
(VERNIG ER ÖETTA H¾GT
¶ETTA ER H¾GT Å GEGNUM VIÈSKIPTALÅFIÈ )NGËLF
UR ( )NGËLFSSON FÁLAGSFR¾ÈINGUR ¹ SPARA
IS SEGIR AÈ ALMENNINGUR GETI SJALDAN EÈA
ALDREI EIGNAST EINN MILLJARÈ KRËNA Å SPARNAÈI
EN H¾GT SÁ AÈ VERÈA OFURRÅKUR MEÈ Ö¹TTTÎKU
Å VIÈSKIPTALÅFINU EF HEPPNIN ER MEÈ (ANN
BENDIR ¹ AÈ ALMENNINGUR GREIÈI UM  PRË
SENT AF TEKJUM SÅNUM Å SKATTA EN EIGNAMENN

IRNIR GREIÈI EKKI NEMA TÅU PRËSENT ¶EIR EIGI
MIKLU MEIRA AFGANGS EN ALMENNINGUR ¶AÈ SÁ
KANNSKI HLUTI AF SKÕRINGUNNI
(VAÈ ER ¹ BAK VIÈ SVONA TÎLU
-ILLJARÈUR ER EKKI ÕKJA H¹ UPPH¾È Å VIÈ
SKIPTUM ¹ ¥SLANDI ¶EGAR VEL GENGUR SAFNAST
EIGNIR UPP 9FIRLEITT ERU
Ö¾R BARA TÎLUR ¹ BLAÈI EN
AUÈVITAÈ ERU FJ¹RMUNIR
GEYMDIR EINHVERS STAÈAR
OG MENN NOTA HLUTA AF
ÖEIM Å SKEMMTANIR OG
VELGJÎRÈASTARF  BAK VIÈ
MILLJARÈINN ERU ALLTAF
EINHVER VERÈM¾TI
SEM GEFA AF SÁR
ARÈ SEM ¹ AÈ NÕTA
6ERÈM¾TIN GETA
VERIÈ HVAÈA EIGN

SEM ER HÒSEIGN EÈA VERÈBRÁF SVO D¾MI SÁU
TEKIN
%R ÖAÈ ¹ F¾RI HVAÈA MANNS SEM ER AÈ
EIGNAST MILLJARÈ
4VEIR TIL FIMM AÈILAR VERÈA OFURRÅKIR ¹ HVERRI
ÎLD ¥SLENDINGAR HAFA ÖEGAR EIGNAST ÖANN
KVËTA ¹ ÖESSARI ÎLD !LMENNINGUR GETUR EIGN
AST PENINGA GEGNUM SPARNAÈ
TIL D¾MIS Å FJ¹RFESTINGUM ¹
HLUTABRÁFAMARKAÈI 4VENNT
SKIPTIR MESTU TÅMI OG VEXTIR
3Á KRËNA LÎGÈ FYRIR ¹ DAG FR¹
F¾ÈINGU TIL  ¹RA ALDURS ER
AFRAKSTURINN  MILLJËNIR
MIÈAÈ VIÈ  PRËSENTA
VEXTI ¹ HLUTABRÁFAMARKAÈI
3Á SAMA UPPH¾È MEÈ 
PRËSENTA VÎXTUM ER AFRAKST
URINN   MILLJËNIR KRËNA

Kosningabaráttan vestanhafs
þykir hefjast óvenju snemma
Nærri tvö ár eru þangað
til forsetakosningar verða
haldnar í Bandaríkjunum.
Þessa dagana eru frambjóðendurnir þó hver á fætur
öðrum að stimpla sig inn í
baráttuna.
Kosningabaráttan fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum er
komin á fullt og þykir óvenju
snemma á ferðinni. Vel á annan
tug stjórnmálamanna í Bandaríkjunum 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 Íraksstríðið og George W. Bush, núverandi forseta, á líklega hvað stærstan þátt í því hve mikið líf er strax
komið í kosningabaráttuna. Þessi
óánægja hefur ekki síst hleypt
miklu lífi í framboðsmál Demókrataflokksins, en heldur daufara
hefur verið yfir repúblikönum.

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

ÚFFF!
ÞVÍÍLKIR
VINNINGAR

framboði með því að stofna svokallaða könnunarnefnd.
Clinton þykir hafa einna mesta
reynslu, bæði sem fyrrverandi
forsetafrú og frá setu í öldungadeild Bandaríkjaþings. Margt
vinnur þó á móti henni og þá ekki
síst eiginmaður hennar, Bill Clinton, og þær hatrömmu deilur um
hann sem enn eru mörgum í fersku
minni.
Barack Obama er hins vegar
ein helsta stjarna Demókrataflokksins um þessar mundir og
nýtur mikilla vinsælda. Hann er
45 ára gamall og hefur setið tvö ár
á þingi í öldungadeild Bandaríkjanna, en hafði áður verið öldungadeildarþingmaður á ríkisþinginu í
Illinois í átta ár.
Bæði þykja þau samt eiga góða
möguleika og þætti sigur hvors
þeirra um sig söguleg tíðindi einfaldlega vegna þess að Clinton er
kona og Obama dökkur á hörund.
Til þessa hefur hvorki kona né
blökkumaður komist á forsetastól
í Bandaríkjunum.

¶RIÈJI MAÈURINN
Ekki síður þættu það tíðindi ef Bill
Richardson, ríkisstjóri í NýjuMexíkó, næði sigri þar sem hann
er af mexíkóskum ættum. Hann
tilkynnti á sunnudaginn um framboð 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 Clinton, er John Edwards, sem á sínum
tíma var varaforsetaefni flokksins þegar John Kerry tapaði naumlega fyrir George W. Bush árið
2004.
Væntanlegir
frambjóðendur
Repúblikanaflokksins hafa ekki
vakið jafn mikla athygli og demó-

3¾KJAST EFTIR FORSETAFRAMBOÈI ¹RIÈ 
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KRATINN *OHN %DWARDS OG REPÒBLIKANARNIR *OHN -C#AIN OG 2UDY 'IULIANI Å ÖEIM HËPI
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kratarnir en þekktastir þeirra eru
Rudolph Giuliani, fyrrverandi
borgarstjóri í New York, og öldungadeildarþingmaðurinn
John
McCain, sem á síðustu misserum
hefur látið í sér heyra til að gagnrýna ýmislegt varðandi stríð
Bandaríkjanna gegn hryðjuverkum, og þá ekki síst meðferð fanga
í Guantanamo og víðar enda kynntist hann sjálfur pyntingum af

Aukavinningar eru iPOD Nano • Panasonic heimabíó • PS2 tölvur • Sony Ericsson GSM
símar • PSP tölvur • Canon stafrænar myndavélar Fartölvur • PS2 Guitar Hero •
Gjafabréf á Tónlist.is • Bíómiðar á Kirikou og villidýrin • Kippur af gosi og en meira af
DVD, CD´s, tölvuleikjum og fleiru
*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum. Fylgstu með á www.bt.is. Vinningar verða
afhendir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

eigin raun þegar hann var stríðsfangi í Víetnam á sínum tíma.

,ANGT Å LAND
Enn er þó langt þangað til úrslitin
ráðast. Flokkarnir byrja ekki að
velja sér frambjóðendur fyrr en í
byrjun næsta árs þegar fyrstu forkosningarnar hefjast. Kosið verður í hverju ríkinu á fætur öðru og
stendur það ferli yfir allt fram
undir haustið 2008, eða þangað til
flokkarnir taka endanlega ákvörðun um frambjóðendur á flokksþingi, sem demókratar ætla að
halda í Denver í lok ágúst en
repúblikanar í Minneapolis í byrjun september.
Kosningabaráttan fyrir forsetakosningar 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 Clinton ákvað að gera slíkt hið sama
nú strax. Hún gat ekki beðið mikið
lengur af ótta við að sterkir fjárfestar 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 nóvember, sem árið 2008 ber upp á 4.
nóvember.

&2¡44!3+µ2).'
'5¨34%).. "*!2.!3/.
(),,!29 &2!- (ILLARY 2ODHAM #LINTON TALAR Å .EW 9ORK Å G¾R EFTIR AÈ HÒN TILKYNNTI

AÈ HÒN S¾KTIST EFTIR FORSETAÒTNEFNINGU $EMËKRATAFLOKKSINS ¹RIÈ 

&2¡44!",!¨)¨!0

GUDSTEINN FRETTABLADIDIS



 JANÒAR  ¶2)¨*5$!'52

&2 $%') 4), $!'3
greinar@frettabladid.is

 HVERJUM DEGI FER MIKILL MANNAUÈUR Å KRAFTI
KVENNA FORGÎRÈUM

Vítavert gáleysi
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

H

ér er ekki um meðvitaða mismunun að ræða, miklu
frekar gáleysi,” sagði Eggert Magnússon, fráfarandi formaður Knattspyrnusambands Íslands, í viðtali 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 karlalandsliði 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 ákaflega 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.

„Gáleysið“ sem er í því fólgið að leita eingöngu álits
hjá karlmönnum í fréttavinnslu er óviðunandi.
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 virðist 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 minnihluta, 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 samhengi, 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.
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ennarar eru upp til hópa
þolinmóðir og umburðarlyndir. 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 ríkissáttasemjara 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 hljóðlátlega 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

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

Þú sækir um ABC-kortið
hjá Netbankanum á www.nb.is
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til síðustu sveitarstjórnarkosninga höfðu mikinn áhuga á
grunnmenntun og skólum
landsins, ef marka má það sem
þeir skrifuðu og sögðu í aðdraganda kosninganna. Lítið virðist
fara fyrir þeim áhuga þegar til
kastanna kemur. Nú eru margir á
höttunum eftir þingmannssæti

Einu sinni voru þingmenn og
kennarar á svipuðum launum.
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 grunnskólakennara 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 breyttum og bættum samskiptum.
Lág laun starfsmanna
skólasamfélags sveitarfélaganna, þ.e. leikskóla og grunnskóla, eru löngu farin að bitna á
starfinu en ósköp lítið heyrist frá
þeim sem málið snertir. Leikskólar eru lokaðir vegna manneklu
og það er ekki spurt um auglýstar stöður skólaliða í grunnskólum 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 sveitarstjórnarmanna 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 skemmtilegir og áhugasamir. En þegar
yfirmennirnir, þ.e. sveitarstjórnarmenn og ráðherra, sýna mér
og mínum störfum ítrekað bæði
virðingarleysi og áhugaleysi hlýt
ég að hugsa mig um.
Boltinn er núna hjá ríkissáttasemjara 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.

Lækkar verð á kjöti?
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 róttækllt frá því að ríkisstjórnin tilkynnti
ari breytinga en hér hafa verið nefndar
um aðgerðir til að lækka matvælaef það á að skila neytendum ávinningi.
verð hafa staðið deilur um hve mikið
Á þingi Neytendasamtakanna sem
matvæli lækka í verði vegna þessara
haldið var í lok september sl. var m.a.
aðgerða. Þetta er ekki síst vegna boðlagt til að tollar og innflutningskvótar á
aðrar lækkunar á tollum á kjöti um 40%.
kjúklinga- og svínakjöti yrðu lagðir af
Einnig koma til nýgerðir samningar
og innflutningur gefinn frjáls, svo fremi
stjórnvalda og Evrópusambandsins um *«(!..%3
að innfluttu vörurnar uppfylli eðlilegar
að heimilt verði að flytja hingað inn tak- '5..!233/.
heilbrigðiskröfur. Bent var á að fákeppni
markað magn af kjöti frá löndum samríki í framleiðslu á þessum vörum sem í eðli sínu
bandsins án tolla. En mun verð á kjöti lækka vegna
er verksmiðjuframleiðsla, auk þess sem innflutt
þessa, ekki er vanþörf á því, m.a. vegna mikilla
fóður er stærsti kostnaðarliðurinn. Jafnframt
hækkana á kjöti tvö síðustu ár?
verði tryggt að verð á öllum aðföngum til þessara
Tollar á innflutt kjöt eru mjög háir og hafa talsgreina verði sambærilegt við það sem er í
menn Neytendasamtakanna alltaf nefnt þá með
nágrannalöndunum, þar á meðal verð á kjarnfóðri,
réttu ofurtolla. Það er ljóst að 40% lækkun ofursem er mun dýrara en í nágrannalöndunum vegna
tollanna hefur enga þýðingu fyrir neytendur. Þeir
fákeppni. Með þessu myndi verð á svína- og kjúklverða áfram allt of háir til að innflutningur á kjöti
ingakjöti lækka verulega, en samhliða myndi þetta
lækki verð á því.
hafa áhrif á verð vara sem keppa við þessar kjötEn hvað þá með nýja samninginn við Evróputegundir, þar á meðal annað kjöt og fisk. Þetta
sambandið? Í fyrsta lagi er um óverulegt magn að
væru kjarabætur sem heimilin myndi muna mikið
ræða miðað við neyslu kjöts hér á landi eða um
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
Höfundur er formaður Neytendasamtakanna.
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Gengið í aldarfjórðung
Sveinn Jónsson er félagi í tuttugu og
fimm ára gömlum gönguhópi.

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

Gönguhópurinn sem Sveinn Jónsson er
félagi í var upphaflega stofnaður um miðjan 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 Laugardal. 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 aldarfjórðungur sé liðinn frá stofnun hópsins séu
félagarnir engan veginn af baki dottnir.
„Aldeilis ekki,“ segir hann kampakátur.
„Þvert á móti erum við á blússandi siglingu.“
ROALD FRETTABLADIDIS

¶RJÒ NÕ SAMHEITALYF
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¶RJÒ NÕ SAMHEITALYF SEM !CTAVIS HEFUR SETT ¹ MARKAÈ Å %VRËPU
VORU ÖRËUÈ ¹ ¥SLANDI ¶AU ERU MEÈAL FJÎLMARGRA LYFJA SEM
FYRIRT¾KIÈ ¾TLAR AÈ MARKAÈSSETJA Å %VRËPU ¹ N¾STU M¹NUÈUM
 SÅÈASTA ¹RI VORU UM  MARKAÈSSETNINGAR ¹ NÕJUM LYFJUM
¹ HINA ÕMSU MARKAÈI SAMST¾ÈUNNAR OG BÒIST ER VIÈ AÈ ÖAU
VERÈI ENN FLEIRI ¹ ÖESSU ¹RI
,YFIN ERU HORMËNALYFIÈ &ÅNASTERÅÈ ÖUNGLYNDISLYFIÈ -IRTAZAPÅN
OG FLOGAVEIKILYFIÈ 4OPIRAMATE &ÅNASTERÅÈ SEM ER SAMHEITALYF
FRUMLYFSINS 0ROSCAR FR¹ LYFJAFYRIRT¾KINU -ERCK ER NOTAÈ VIÈ
GËÈKYNJA ST¾KKUN BLÎÈRUH¹LSKIRTILS
-ÅRTAZAPÅN MUNNLAUSNARTÎFLUR ERU SAMHEITALYF FRUMLYFSINS
2EMERON FR¹ LYFJAFYRIRT¾KINU /RGANON
4OPIRAMATE VERÈUR SELT Å 0ORTÒGAL EN ÖAR VAR EKKERT EINKALEYFI
FYRIR LYFINU EN EINKALEYFIÈ RENNUR
ÒT  ¹ HELSTU MÎRKUÈUM
Å %VRËPU (EITI FRUMLYFSINS ER
4OPIMAX FR¹ FRUMLYFJAFYRIRT¾K
INU *ANSSEN #ILAQ

;

=

4EYGJUR OG GÎNGUTÒRAR MEÈ VINNUFÁLÎGUM ERU NAUÈSYNLEGAR
TIL AÈ TAKA SÁR P¹SU FR¹ TÎLVUNNI OG SKRIFBORÈSSTËLNUM +ORTERS
TEYGJUR EÈA GÎNGUTÒRAR AUKA LÅKAMLEGA OG ANDLEGA VELLÅÈAN

Sýklalyf auka hættu á
endurteknum sýkingum
tekur
Andlitslyfting sem
einungis 30 mín.
Mælt er með
3-6 skiptum
til að ná
hámarksárangri.

Verð 4.900 kr.

!
t
t
ý
N
Kínastofan

Tilboðsverð
2.900 kr
ef þú pantar í dag
• Stórhöfði 17 110 Rvk • S. 577 7007

Síðustu ár hefur sýklalyfjanotkun barna aukist umtalsvert,
sem getur haft mjög alvarlegar
afleiðingar í för með sér þegar
horft er til framtíðar. Vilhjálmur
Ari Arason læknir segir mikilvægt 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 ofnotkunar sýklalyfja er sýklalyfjaónæmi en einnig benda rannsóknir 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 meðhöndlunar. „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 sýklalyfjakúra blómstra ónæmar bakteríur og komast frekar að slímhúðinni og börn sem eru nýbúin
að taka sýklalyf bera þessar bakteríur í ákveðinn tíma. Bakteríurnar bera þau jafnvel til annarra
barna, sem hafa ekki verið á
sýklalyfjum og í leikskólum og á
öðrum stöðum þar sem börn eru

"ETRA ER AÈ BÅÈA OG SJ¹ TIL HVORT BÎRNIN
JAFNI SIG EKKI SJ¹LF EN AÈ GEFA ÖEIM STRAX
SÕKLALYF

6ILHJ¹LMUR SEGIR AÈ L¾KNAR OG FORELDRAR VERÈI AÈ VINNA SAMAN

mikið saman grasserar þetta. Á
Norðurlöndunum og annars staðar 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 sýklalyfjanotkun barna. „Börn eru ekki þrýstihópur 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 vinnuveitendum og frítökurétturinn er
takmarkaður, þannig að það er

&2¡44!",!¨)¨2«3!

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.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

Útsala
30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

Nýtt kortatímabil

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

20-50% afsláttur

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16
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%RFÈABREYTTAR HÒÈFRUMUR ËN¾MAR FYRIR BAKTERÅUM
"!.$!2¥3+)2 6¥3).$!-%.. 4%,*! 3)' (!&! "²)¨ 4), (²¨&25-52 3%- %25 !¨ ./++25 «.-!2 &92)2 "!+4%2¥5-

(ËPUR VÅSINDAMANNA FR¹ (¹SKËLANUM Å #INCINNATI HEFUR ¹ UNDANFÎRNUM
MISSERUM GERT TILRAUNIR ¹ HÒÈFRUMUM TIL AÈ B¾TA LÅF ÖEIRRA SEM ORÈIÈ HAFA
FYRIR ALVARLEGUM BRUNAS¹RUM ¶EIR TELJA SIG NÒ HAFA BÒIÈ TIL ERFÈAFR¾ÈILEGA
BREYTTAR HÒÈFRUMUR SEM ERU AÈ NOKKRU ËN¾MAR FYRIR BAKTERÅUM
+OMUST VÅSINDAMENNIRNIR AÈ ÖVÅ AÈ ÖEGAR ÖESSUM ERFÈAFR¾ÈILEGU HÒÈFRUM
UM VAR B¾TT VIÈ R¾KTAÈA HÒÈ Å TILRAUNASTOFU DRAP HÒÈIN MUN FLEIRI BAKTERÅUR
EN VENJULEG HÒÈ
(ÒÈFRUMUNUM VAR ERFÈAFR¾ÈILEGA BREYTT TIL AÈ BÒA TIL MEIRA AF PRËTEININU
HUMAN BETA DEFENSIN  ("$  0RËTEINIÈ ER TIL Å LÅKAMANUM OG ER HLUTI AF
N¹TTÒRULEGU ËN¾MISKERFI HANS
"RUNAS¹R LEIÈA OFT TIL SÕKINGA ÖAR SEM HÒÈIN ¹ VERRA MEÈ AÈ VERJAST BAKTERÅ
UM OG SÕKLUM ¶ESS VEGNA ER NAUÈSYNLEGT AÈ HALDA HÒÈINNI HREINNI MEÈAN
HÒN GR¾R (ÒÈ SEM ER BÒIN TIL Å TILRAUNASTOFU HEFUR HINGAÈ TIL HAFT ÖANN GALLA
AÈ HÒN ER LÅKLEGRI TIL AÈ LEIÈA AF SÁR SÕKINGU EN VENJULEG HÒÈ ST¾ÈAN ER SÒ
AÈ HÒÈ SEM ER GR¾DD ¹ LÅKAMA MANNA TENGIST EKKI BLËÈR¹SARKERFINU STRAX
OG F¾R ÖVÅ EKKI MËTEFNIN ÒR ËN¾MISKERFI LÅKAMANS TIL AÈ VERJAST SÕKINGUM
!È SÎGN VÅSINDAMANNANNA VERÈUR MEÈ ÖVÅ AÈ NOTA ERFÈAFR¾ÈILEGA BREYTTAR
"RUNAS¹R GETA LEITT TIL ALVARLEGRA SÕKINGA
HÒÈFRUMUR H¾GT AÈ DRAGA ÒR H¾TTUNNI ¹ SÕKINGU AUKA LÅKUR ¹ AÈ HÒÈIN
SEM GR¾DD ER ¹ LÅKAMANN LIFI AF OG MINNKA ÖÎRFINA ¹ SÕKLALYFJUM
6ÅSINDAMENNIRNIR MUNU HEFJA TILRAUNIR ¹ DÕRUM SNEMMA ¹ ÖESSU ¹RI OG ÖVÅ NOKKUÈ Å AÈ HIN NÕJA HÒÈ VERÈI NOTUÈ TIL
L¾KNINGA ¹ MÎNNUM
WWWBBCCOUK

b(INGAÈ ERU ALLIR VELKOMNIR OG SVO ER JAFNVEL H¾GT AÈ GERA SUNNUDAGSRÒNT ÒR ÖESSU
BYRJA Å SUNDI HJ¹ OKKUR OG KOMA SVO VIÈ Å BLËMASK¹LANUM 6ÅN OG F¹ SÁR ÅS ¹ LEIÈINNI
HEIM m SEGIR /RRI

Nýja laugin bylting
frá því sem var
Ný og glæsileg sundlaug hefur
verið opnuð við Hrafnagilsskóla í Eyjafirði.
„Þetta er glæsileg sundlaug og
mikil breyting frá gömlu lauginni,
það er eiginlega ekki hægt að líkja
þeim saman,“ segir Orri Stefánsson, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Eyjafjarðarsveitar, en ný sundlaug var opnuð að Hrafnagili í
mánuðinum. Nýja sundlaugin er
25 m á lengd auk heits potts, vaðlaugar, glæsilegrar rennibrautar
og eimbaðs. Nemendur í Hrafnagilsskóla, 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 ferðamönnum 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.“
I¹H

Byrjendanámskeið

eru að hefjast hjá Taekwondo deild ÍR.

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

Æfingar fara fram í ÍR-heimilinu, Skógarseli 12
Nánari uppl. í síma 896-1168 og www.irtaekwondo.net
3UNDLAUGIN AÈ (RAFNAGILI ER  M ¹ LENGD AUK HEITS POTTS VAÈLAUGAR GL¾SILEGRAR
RENNIBRAUTAR OG EIMBAÈS
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.¾STU N¹MSKEIÈ OG FYRIRLESTRAR
 JANÒAR VINTÕRALÅF
"ENEDIKTA *ËNSDËTTIR HEILSUR¹ÈGJAÙ
 JANÒAR 5M MATAR¾ÈI OG KRABBAMEIN Å
BLÎÈRUH¹LSKIRTLI
/DDUR "ENEDIKTSSON PRËFESSOR
 FEBRÒAR (EILSUKOSTUR -ATREIÈSLUN¹MSKEIÈ
-EISTARAKOKKAR -AÈUR LIFANDI
 FEBRÒAR %RUM VIÈ ANDLEG OG LÅKAMLEG
EITUREFNA ÒRGANGS RUSLASKRÅMSLI
%DDA "JÎRVINSDËTTIR LEIKKONA
 FEBRÒAR ,ÅFSTÅLL MATAR¾ÈI OG Ë¾SKILEG
RÎSKUN ¹ ÎRVERUÚËRU LÅKAMANS
(ELGI 6ALDIMARSSON L¾KNIR
.¹NARI UPPLÕSINGAR WWWMADURLIFANDIIS

2ÒNA "JÎRK 3M¹RADËTTIR ILMKJARNAOLÅUFR¾ÈINGUR NOTAR TIL D¾MIS EUCALYPTUS VIÈ KVEFI OG RËSMARÅN FYRIR AUKNA EINBEITINGU

&YRIR LIFRINA
0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
3   o HEILSUHORN SIMNETIS o WWWSIMNETHEILSUHORN
²TSÎLUSTAÈIR MA 9GGDRASILL &JARÈARKAUP -AÈUR LIFANDI Å "ORGARTÒNI OG (¾ÈARSM¹RA
,ÅFSINS ,IND Å (AGKAUPUM ,YFJAVAL Å -JËDD OG (¾ÈARSM¹RA OG ,YFJA ¹ 3ELFOSSI

+ENNT Å 2EYKJAVÅK 
OKTËBER
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Ilmandi góð vellíðan
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 annars jákvæð áhrif á tauga- og stoðkerfi, auk þess að fyrirbyggja
ýmsa kvilla,“ segir Rúna Björk
Smáradóttir líf- og ilmkjarnaolíufræðingur.
Rúna Björk hefur unnið með
ilmkjarnaolíur í um sex ár og
heldur námskeið fyrir almenning
auk þess að kenna fræðin í Fjölbrautaskólanum í Ármúla. „Ilmkjarna-olíur hafa verið notaðar í
mörg hundruð ár. Á tímum Kleópötru voru plönturnar lagðar í fitu
til að ná úr þeim virkum efnum en
síðan uppgötvuðu gullgerðarmenn eimingaraðferðina og eimuðu 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 náttúrulækninga.
„Eimingarframleiðslan er flókið ferli sem er ekki á færi leikmanna. Við fáum olíurnar tilbúnar og blöndum ýmsar uppskriftir
gegn mismunandi kvillum,“ segir
Rúna Björk.
Óhefðbundnar lækningar færast 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 spítölum og hafa gefið góða raun,“ segir
Rúna Björk og leggur áherslu á
mikilvægi þess að nota hágæðaolíur. „Falsaðar olíur virka
ekki og geta í versta falli
verið skaðlegar.“
Á námskeiðinu kennir
Rúna Björk hvernig hægt
er að blanda mismunandi
ilmkjarnaolíuuppskriftir,
hvaða
olíur eru í boði og við
hverju þær gagnast.
Næsta námskeið
verður haldið í Fjölbrautaskólanum við
Ármúla föstudagskvöldið 26. janúar
klukkan 20.00-22.00
og laugardaginn 27.
janúar klukkan 1114. Verð er 15.900
krónur og innifalið í
því er vegleg námskeiðsmappa með
uppskriftum,
lýs-

ingum á ilmkjarnaolíum og áhrifum þeirra á líkama, huga og
fleira.
Einnig eru efni og áhöld til
blöndunar á námskeiðinu innifalin. Hægt er að skrá sig með tölvupósti 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.
RH FRETTABLADIDIS

5PPSKRIFTIR AÈ ILMANDI BLÎNDUM FR¹ 2ÒNU "JÎRK
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%FTIRFARANDI BLÎNDU ER GOTT AÈ BERA ¹ ÒLNLIÈI
OG BAK VIÈ EYRUN EINS OG ILMVATN "LANDAN
LÁTTIR ¹ EINKENNUM FYRIRTÅÈASPENNU SS
STREITU PIRRINGI KVÅÈA OG ÖUNGLYNDI
 ML *OJOBA GRUNNOLÅA
 DROPAR #LARY SALVÅA
 DROPAR 'ERANIUM
 DROPAR .EROLI
 DROPAR 9LANG YLANG
 DROPI BENZOIN
 DROPI RËSAROLÅA

(!-).'*5",!.$!
%FTIRFARANDI BLANDA HJ¹LPAR TIL VIÈ AÈ REKA
BURTU VETRARDRUNGANN "LANDAN LÁTTIR LUNDINA
OG SKERPIR HUGANN (ÒN B¾TIR EINBEITINGUNA
OG HENTAR ÖVÅ EINNIG VEL FYRIR N¹MSMENN
(¾GT ER AÈ SETJA BLÎNDUNA Å LEIRBRENNARA
RAFMAGNSDREIFARA EÈA EINFALDLEGA Å SK¹L MEÈ
VATNI OG HAFA Å HERBERGINU 3VO ER AUÈVITAÈ
H¾GT AÈ SETJA TVO DROPA AF BLÎNDUNNI Å
VASAKLÒT OG ANDA AÈ SÁR EFTIR ÖÎRFUM
 DROPAR SÅTRËNUGRAS
 DROPAR APPELSÅNUOLÅA
 DROPAR BASILIKA

«.-)3®26!.$) ",!.$!
%FTIR FLENSUR OG AÈRAR ERFIÈAR SÕKINGAR ER
ËN¾MISKERFIÈ OFT H¹LFSLAPPT OG LÅKAMINN
VIÈKV¾MUR FYRIR FREKARI SÕKINGUM SS FRUNS
UM %FTIRFARANDI BLÎNDU ER H¾GT AÈ SETJA ÒT
Å BAÈIÈ EÈA BERA ¹ HÒÈINA .OTIÈ UÖB EINA
TESKEIÈ AF BLÎNDUNNI Å BAÈ
 ML GRUNNOLÅA
 DROPAR RËSMARÅNOLÅA
 DROPAR TEA TREE OLÅA
 DROPAR 'ERANIUM
 DROPAR LOFNARBLËM LAVENDER
 DROPAR %LEMI
 DROPAR TIMÅAN
 DROPAR 0ALMAROSA

b500 ²2 3«&!.5-n
¥ SKAMMDEGISSLENINU ER OFT ÖÎRF ¹ SM¹
HVATNINGU .OTIÈ Å HERBERGISDREIFARA EÈA
SETJIÈ Å ELDHÒSBRÁF OG ANDIÈ AÈ YKKUR EFTIR
ÖÎRFUM "LANDAN EFLIR FRAMKV¾MDAGLEÈI OG
SKERPIR HUGANN
 DROPAR "ERGAMOT
 DROPAR RËSMARÅN
 DROPAR BASILIKA

(2%).3!.$) !.$,)43-!3+)
%FTIRFARANDI MASKI HJ¹LPAR HÒÈINNI AÈ LOSA
SIG VIÈ ËHREININDI OG DAUÈAR HÒÈFRUMUR
¶AR SEM MASKINN INNIHELDUR ¹VAXTASÕRUR
Å APPELSÅNUSAFANUM OG PEPPER
MINT ¾TTI EKKI AÈ NOTA HANN ¹ MJÎG
VIÈKV¾MA HÒÈ "LANDIÈ ÎLLU SAMAN OG
BERIÈ ¹ ANDLIT OG H¹LS ,EGGIST NIÈUR OG
BÅÈIÈ Å  MÅNÒTUR 3KOLIÈ VEL AF OG BERIÈ
RAKAKREM EÈA OLÅU ¹ HÒÈINA EF ÖÎRF ER
¹ !THUGIÈ AÈ NAUÈSYNLEGT ER AÈ PRËFA SIG
¹FRAM MEÈ MAGN INNIHALDSEFNA "¾TIÈ

VIÈ HAFRAMJÎLI EF MASKINN ER OF ÖUNNUR OG
GR¾NU TEI EF HANN ER OF ÖYKKUR
  MSK HAFRAMJÎL
  TSK APPELSÅNUSAFI FERSKUR OG NÕKREIST
UR
  MSK GR¾NT TE VOLGT
 DROPI PIPARMYNTA ILMKJARNAOLÅA
 DROPI ,AVENDER ILMKJARNAOLÅA

"!¨",!.$! &92)2 %,3+%.$52
¶EGAR FARA ¹ Å BAÈ MEÈ ELSKUNNI SINNI ER GOTT
AÈ EIGA RËMANTÅSKA BAÈOLÅU "LÎNDUNA ER
EINNIG H¾GT AÈ NOTA Å NUDD EN Ö¹ ER GOTT AÈ
TVÎFALDA UPPSKRIFTINA OG BLANDA ÒT Å  ML AF
GRUNNOLÅU
 DROPAR SANDALVIÈUR
 DROPAR RËSVIÈUR
 DROPI 9LANG YLANG
 DROPI 0ATCHOULI

%)."%)4).'!2 /' -)..)3"/-"!
¶ESSI BLANDA ER ALGJÎRT DÒNDUR FYRIR N¹MS
MENN OG AÈRA  "LANDAN B¾TIR EINBEITINGU
GEFUR ORKU OG EFLIR MINNI (¾GT ER AÈ SETJA
NOKKRA DROPA AF BLÎNDUNNI Å ILMKER ILMDREIFI
T¾KI EÈA Å LITLA FLÎSKU OG ANDA AÈ SÁR
 DROPAR RËSMARÅN
 DROPAR GREIP
 DROPAR BASILIKA
 DROPAR TIMÅAN

39.%2'¥! &92)2 ®.$5.!2&2).
¶ESSI BLANDA ER GËÈ GEGN KVEFI H¹LSBËLGU
FLENSU OG ÖEIRRA FYLGIFISKUM "LANDAN EFLIR
ËN¾MISKERFIÈ OG GETUR ÖVÅ KOMIÈ Å VEG FYRIR
SÕKINGAR SEM OFT FYLGJA Å KJÎLFAR KVEFS 3ETJIÈ
NOKKRA DROPA AF SYNERGÅUNNI Å PAPPÅR OG
ANDIÈ AÈ YKKUR EÈA   DROPA Å BAÈIÈ
 DROPAR APPELSÅNA
 DROPAR %UCALYPTUS
 DROPAR *UNIPER
 DROPAR FURA
 DROPAR BASILIKA
 DROPAR RËSARVIÈUR
 DROPAR RNGIFER

()4!.$) &«4! "!¨
%F KALT ER Å VEÈRI ER GOTT AÈ STINGA SÁR EÈA
BARA FËTUNUM Å BAÈ MEÈ HITANDI ILM
KJARNAOLÅUM 3ETJIÈ BLÎNDUNA ÒT Å BAÈIÈ EÈA
FËTABAÈIÈ RÁTT ¹ÈUR EN STIGIÈ ER ÒTÅ %F HÒÈIN
ER ÖURR ER GOTT AÈ BLANDA ILMKJARNAOLÅUNUM
FYRST VIÈ TESKEIÈ AF GËÈRI GRUNNOLÅU TD
3WEET !LMOND
 DROPAR SVARTUR PIPAR
 DROPAR ENGIFER
 DROPAR RËSMARÅN

3LÅMLOSANDI BLANDA
%FTIRFARANDI BLANDA LOSAR UM STÅFLUR OG SLÅM
Å ÎNDUNARF¾RUM (ÒN ER GËÈ VIÈ BRONKÅTIS
ENNISHOLUBËLGUM OG ÖR¹L¹TUM SÕKINGUM
"LANDIÈ VIÈ  ML AF GRUNNOLÅU OG BERIÈ ¹
BRINGU OG H¹LS NOKKRUM SINNUM ¹ DAG
 DROPAR %UCALYPTUS
 DROPAR PIPARMYNTA
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3TUÈNINGUR VIÈ AÈSTANDENDUR ¹TRÎSKUNARSJÒKLINGA

Fjórtán ára fá sprautu

&92)2,%3452 5- -%)34!2!2)4'%2¨ ¥ (*²+25.!2&2¨) 6%2¨52 (!,$).. ¥ %)2"%2')  &®345$!'

-ARGRÁT 'ÅSLADËTTIR FLYTUR FYRIRLESTUR UM MEISTARARITGERÈ SÅNA SEM HÒN SKRIFAÈI VIÈ HJÒKRUNARDEILD (¹SKËLA ¥SLANDS
2ITGERÈIN BER HEITIÈ b&R¾ÈSLU OG STUÈNINGSMEÈFERÈ FYRIR AÈSTANDENDUR EINSTAKLINGA MEÈ ¹TRÎSKUN TIL AÈ STYÈJA Ö¹ TIL
BATAm
4ILGANGUR RANNSËKNARINNAR VAR AÈ HJ¹LPA AÈSTANDENDUM Å STUÈNINGSHLUTVERKI Å BATAFERLI VANDAMANNS MEÈ ¹TRÎSKUN
¥ RANNSËKNINNI VAR NOTAÈ AÈLAGAÈ TILRAUNASNIÈ MEÈ EINS HËPS FYRIR OG EFTIRPRËFUN !THUGAÈ VAR ORSAKASAMHENGI MEÈ
ÅHLUTUN EN GERÈ VAR PRËFUN FYRIR OG EFTIR FR¾ÈSLU OG STUÈNINGSMEÈFERÈ
%INSTAKLINGAR MEÈ ¹TRÎSKUN HÎFÈU SJÒKDËMSGREININGUNA
LYSTARSTOL LOTUGR¾ÈGI EÈA ¹TRÎSKUN SEM VAR EKKI SKILGREIND AÈ
ÎÈRU LEYTI OG VORU ¹ ALDRINUM   ¹RS !ÈSTANDENDUR VORU
FORELDRAR MAKAR EÈA SYSTKINI ELDRI EN  ¹RA 6EITT VAR FR¾ÈSLA
OG STUÈNINGSMEÈFERÈ FYRIR  Ö¹TTTAKANDA Å ÖREMUR HËPUM
(VER HËPUR KOM Å FJÎGUR SKIPTI OG STËÈ MEÈFERÈIN Å   VIKUR
FYRIR HVERN HËP FYRIR SIG
.IÈURSTÎÈUR RANNSËKNARINNAR G¹FU VÅSBENDINGAR UM AÈ
FR¾ÈSLU OG STUÈNINGSMEÈFERÈ GETI KOMIÈ AÈSTANDENDUM OG
¹TRÎSKUNARSJÒKLINGUM ¹ BATAVEGI AÈ GAGNI -IKILV¾GT SÁ ÖVÅ
AÈ HJÒKRUNARFR¾ÈINGAR SINNI STUÈNINGI VIÈ AÈSTANDENDUR SLÅKT
MUNI SKILA SÁR Å BATA SKJËLST¾ÈINGA MEÈ ¹TRÎSKUN
&YRIRLESTURINN FER FRAM Å %IRBERGI VIÈ %IRÅKSGÎTU  STOFU # 
&YRIRLESTURINN FER FRAM Å %IRBERGI N¾STKOMANDI FÎSTU
FÎSTUDAGINN  JANÒAR KLUKKAN  OG ERU ALLIR VELKOMNIR
DAG

&ËLK MEÈ KVEF ÖARF AÈ PASSA AÈ ÖVO SÁR
REGLULEGA UM HENDUR

Hreinar hendur gegn kvefi
Sýklar setjast á hendur og
þaðan á hurðarhúna, penna og
annað sem margir snerta yfir
daginn.
Á mannmörgum vinnustöðum, skólum og leikskólum ganga stundum
pestir mann fram af manni.
Til að koma í veg fyrir að smitast af einhverri óáran er nauðsynlegt að þvo sér reglulega um hendurnar, en það gera samt ekki nema
um 32 prósent fullorðinna einstaklinga.
Fólk sem er með kvef er oftar en
ekki meira eða minna með hendurnar 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.
MHG

Leitartæki
endurnýjuð
Krabbameinsfélag Íslands
fékk eina milljón króna að gjöf.
Soroptimistaklúbbur
Árbæjar
afhenti Krabbameinsfélagi Íslands
nýlega eina milljón króna til að
endurnýja tækjabúnað sem notaður er við krabbameinsleit í brjóstum.
Samkvæmt frétt á vef Krabbameinsfélagsins,
www.krabb.is,
metur
félagið
gjöfina
mikils
sem og áhuga
kvennanna í Soroptimistaklúbbnum á því að hægt
verði að kaupa
búnað til að taka
stafrænar myndir
á
Leitarstöðinni.
EÎ

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 síðastliðnum verða fjórtán ára unglingar
einnig bólusettir í
þeim tilgangi að
minnka líkur á
smiti í þjóðfélaginu. Nýtt kíghóstabóluefni 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 smitsjúkdómum. Það
þýðir að ónæmi
gegn þeim verður
nægilega algengt í
landinu til þess að koma
í veg fyrir útbreiðslu
sjúkdómanna.
(EIMILDLANDLAEKNIRIS

+ÅGHËSTABËLUEFNIÈ HEFUR LITLAR AUKA
VERKANIR
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(EILSUKVÅÈI
www.svefn.is

ËTTI UM AÈ VERA MEÈ ALVARLEGAN SJÒKDËM

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 tilefni 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 læknisskoðun 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 sjúkdóma 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 sjúkdóms 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 tilfinningum 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 ímyndunarveiki (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 óeðlilegur.
Talið er að um 1 til 5 prósent fólks sé með heilsukvíða. Heilsukvíði getur byrjað á hvaða aldri sem er
en algengast er að hann byrji snemma á fullorðinsárum 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.

Pilluáminning á SMS
Gleymirðu að taka pilluna eða
önnur lyf?
Pilluáminningin er tilraun sem
læknanemar standa fyrir og er
aðaláherslan lögð á getnaðarvarnarpillur kvenna.
Einnig er hægt að nýta áminninguna fyrir önnur lyf eða aðra
hversdagslega hluti sem geta
gleymst í amstri dagsins.
Þjónustan er opin öllum og
ókeypis. Nánari upplýsingar má fá
hjá Félagi
um
forvarnarstarf læknanema.
Nánari
upplýsingar:
www.
astradur.is
Áminning
pöntuð: www.
p.molar.is

'LAS AF TRÎNUBERJASAFTI H¹LFTÅMA FYRIR GIN OG TËNIK HJ¹LPAR LIFRINNI AÈ VINNA ÒR ¹FENGINU

Með gulrót gegnum gleðinnar dyr
Trönuberjasafi og ákveðnar
gerðir af grænmeti draga úr
eitrunaráhrifum áfengis.
Flestir sem bragða áfengi hafa
reynslu af því að þessi munaðarvara taki sinn toll daginn eftir og
ýmsum ráðum hefur verið beitt til
að koma í veg fyrir það. Það skynsamlegasta 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 eitrunaráhrifin 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 inniheldur 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. Trönuberjasafi hefur góð áhrif á líkamann á
margvíslegan hátt og þá sér í lagi
ef það er hreinn og ósætur trönuberjasafi. Að drekka trönuberjasafa hálftíma til klukkutíma áður
en áfengi er haft um hönd styrkir
lifrina og hjálpar henni að vinna
úr áfenginu.
Trönuberjasafi inniheldur andoxunarefni sem reynast lifrinni
svo vel að henni tekst að hreinsa
áfengið úr blóðrásinni allt að tólf
sinnum hraðar en ef trönuberjasafanum 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 brokkólí, blómkál og gulrótum er mikið
magn af glutahione-amínósýrum.
Þessar amínósýrur draga úr eitrunaráhrifum áfengisins og minnka
þannig líkurnar á slæmum timburmönnum, „fráhvörfum“, næsta
dag.
MHG

(JARTAVERND FÁKK ¹TTA HUNDRUÈ ÖÒSUND
AF ¹HEITAFÁ SEM SAFNAÈIST Å 2EYKJAVÅKUR
MARAÖONI 'LITNIS
&2¡44!",!¨)¨'6!

Nýr og betri
hjartariti
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 General Electric, var afhentur af starfsfólki Glitnis sem hét á Hjartavernd með maraþonhlaupi sínu.
EÎ



45%3$!9  JANUARY 

4ANNL¾KNAR OG TANNFR¾ÈINGAR GETA GEFIÈ GËÈ R¹È UM VIRKNI TANNKREMA OG HVAÈ
HENTAR HVERJUM OG EINUM BEST

Ekki skola eftir
tannburstun
Flúor heldur áfram að hafa góð
áhrif eftir að tennurnar hafa
verið burstaðar.
Í hillum verslana og apóteka er að
finna margar gerðir af tannkremum. Lýðheilsustöð mælir með tannkremi með flúor að styrkleika 0,01
prósent, eða 1.000 ppm. Flúorstyrk
tannkremsins er hægt að sjá á innihaldslýsingu 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 svolitlu magni af flúortannkremi. Ef
fólk vill endilega skola munninn
eftir tannburstun er hollara að
setja örlítið tannkrem aftur á
burstann, bursta létt yfir tennurnar og skyrpa tannkreminu svo í
vaskinn.
Á markaði eru tannkrem sem
innihalda ýmis önnur efni sem
getur dregið úr tannholdssjúkdómum, tannstein og viðkvæmum tannhálsum. Tannfræðingar og tannlæknar geta gefið góð ráð um
virkni þessara tannkrema og því er
um að gera að leita leiða hjá þeim.

PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

,ÕÈHEILSUSTÎÈ AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM VEGNA FORVARNASTYRKS Å Ö¹GU BARNA OG UNG
MENNA ÖAR SEM SÁRSTAKLEGA ER AUGLÕST EFTIR VERKEFNUM SEM TAKA TIL FÁLAGSLEGRAR STÎÈU
UNGS FËLKS OG UNGS FËLKS AF ERLENDUM UPPRUNA

Styrkir til forvarna
Forvarnasjóður stuðlar að
áfengis- og vímuvörnum barna
og ungmenna.
Lýðheilsustöð
auglýsir
eftir
umsóknum um styrki úr Forvarnasjóði. Tilgangur sjóðsins er að
stuðla að áfengis- og vímuvörnum
barna og ungmenna á mismunandi
skólastigum eða meðal ungmenna
utan skóla.
Styrkirnir eru veittir til verkefna eða afmarkaðra rannsókna
og áhersla er lögð á samstarfsverkefni, þar sem sérstaklega er
auglýst eftir verkefnum sem taka
til félagslegrar stöðu ungs fólks
og ungs fólks af erlendum uppruna.

Mikilvægt er að fram komi í
umsókn hvernig hægt verði að
meta afrakstur verkefnisins.
Lýðheilsustöð metur umsóknirnar í samstarfi við áfengis- og
vímuvarnaráð og áskilur sér réttinn til að senda umsóknir til
fagaðila og óska eftir nánari upplýsingum um verkefni, framkvæmdaaðila 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 framvinduskýrsla að liggja fyrir.
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2007 og skal sótt um á sérstökum eyðublöðum hjá Lýðheilsustöð.
www.lydheilsustod.is
RH
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Birkiaska
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Minnistöflur
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi
&ËTAAÈGERÈAFR¾ÈINGAR ERU SÁRSTAKLEGA MENNTAÈIR OG ÖJ¹LFAÈIR TIL AÈ MEÈHÎNDLA FËTAMEIN OG ANNAST R¹ÈGJÎF VARÈANDI FËTHIRÈU OG
FËTABÒNAÈ
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Látum okkur líða vel
Endurmótum líkamann og bætum
líkamsstöðuna með áhrifaríkum
bSgUXcÉ \Uc[
Frábær bók
með myndum
og skýringum
sem hægt er
að nota sér
bæði heima, á
vinnustað og í
ræktinni.

Einföld og markviss ráð um hvernig
hægt er að
hreinsa óæskileg
efni úr líkamanum:
Brennslan verður
hraðari, húðin
fallegri, líkamlegir kvillar hverfa
og andleg vellíðan
eykst.
#ØLBÞUHÈGBO4BMLB
4LJQIPMUDo3FZLKBWÓL
ToXXXTBMLBGPSMBHJT

Að eiga fótum fjör að launa
Þórunn Guðgeirsdóttir, löggiltur fótaaðgerðafræðingur, segir
að mörgu að huga við fóthirðu.
Fæturnir þurfa að bera okkur allt
lífið og erfitt er að nálgast varahluti. Heilbrigðir fætur án fótameina og sársauka eru lífsgæði
sem allir ættu að leitast við að
veita sér. Þórunn gefur lesendum
Fréttablaðsins nokkur góð ráð
varandi fóthirðu.
L Ýmiss konar vandamál geta
orsakað vanlíðan í fótum. Þessi
vandamál geta verið meðfædd,
áunnin vegna rangs skófatnaðar
eða orsakast af sjúkdómum.
L Niðurgrónar neglur getur verið
hægt að laga með því að klippa
þær rétt, einnig er hægt að fá
smíðaðar spengur hjá fótaaðgerðafræðingum til að rétta þær.
L Við sveppasýkingum á húð fæst
sveppakrem í apótekum og er
mikilvægt að meðhöndla sýkt
svæði því sveppasýking er smitandi og getur borist í neglur.
L 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.
L Við þurrum og sprungnum
hælum er mikilvægt að fjarlægja
harða húð og bera feitt mýkjandi
krem á svæðið. Regluleg meðhöndlun hjá fótaaðgerðafræðingi
getur verið til mikilla bóta.
L Vörtur orsakast af veirusýkingu
og geta verið sársaukafullar. Meðhöndla má þær sjálfur með efni
sem fæst í apótekum. Einnig má
láta frysta þær hjá læknum eða
láta meðhöndla þær hjá fótaaðgerðafræðingum. Vörtur hverfa í
sumum tilfellum af sjálfu sér.
L Vörtur eru smitandi og algengar
hjá börnum, best að meðhöndla
strax.
L Sigg og líkþorn geta verið sársaukafull. 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 fótaaðgerðafræðingum, regluleg meðhöndlun er oft nauðsynleg. Ýmiss
konar hlífar geta verið til bóta.
L Líkþornaplástur ætti aldrei að

nota því hann getur skaðað húðina
í kring og í versta tilfelli valdið
sári.
L Ef fólk er með tábergssig, ilsig,
holufót (háa rist) getur verið til
bóta að nota innlegg í skó. Innlegg
eru sérsmíðuð fyrir hvern einstakling ef í ljós kemur við göngugreiningu að þeirra er þörf.
L 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.
L Við bjúgsöfnun á fótum er í
mörgum tilfellum nauðsynlegt að
leita til læknis til að reyna að komast 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 flugvél. Sjúkrasokka þarf stundum að
nota á meðgöngu.
L Fætur sykursjúkra þarfnast sérstakrar 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.
L Fótaaðgerðafræðingar geta framkvæmt mælingu til að ganga úr
skugga um hvort tilfinningaskynið
hefur skaðast. Þetta er einnig gert
á göngudeild sykursjúkra.
L Fótaaðgerðafræðingar gefa góð
ráð um fóthirðu og skófatnað.
L 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 fjarlægja harða húð/sigg.

¶ËRUNN STARFAR SEM FËTAAÈGERÈAFR¾ÈING
UR ¹ %GILSSTÎÈUM OG SITUR Å FR¾ÈSLU OG
KYNNINGARNEFND &ÁLAGS ÅSLENSKRA FËTAAÈ
GERÈAFR¾ÈINGA

L 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 framan svo nægilegt pláss sé fyrir
tærnar. Einnig nægilega háir yfir
tærnar og í réttri lengd svo tærnar geti hreyfst við gang án þess að
rekast í.

"ARNAF¾TUR Å FYRIRRÒMI
L Skórnir eru mikilvægur þáttur í
fótavernd barna.
L Fyrsta ár barnsins er best að
nota skó sem minnst og leyfa
tánum og fótunum að vera frjálsum.
L Þegar barnið fer að ganga er
gott að setja það í skó sem eru með
góðan stuðning í hælinn en mjúkan sóla. Ekki er æskilegt að hafa
barnið í skónum mjög lengi í einu.
L Mikilvægt er að sokkar og
sokkabuxur séu nægilega stór og
kreppi ekki tærnar. Ekki er æskilegt að nota skó frá öðrum, t.d.
eldri systkinum, því ef skórinn
hefur aflagast getur hann orsakað
fótskekkju.
L Algengt er að börn séu með plattfót/ilsig og/eða skekkjur í hælum. Í
sumum tilfellum er nauðsynlegt
fyrir þau að fá innlegg, gjarnan í
samráði við bæklunarlækni.
L 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 mikilvægir.
L Gæta þarf þess að klippa neglur
barna reglulega, best er að klippa
þær beinar, ekki í spíss.
L Fótaaðgerðafræðingar eru löggilt heilbrigðisstétt. Þeir eru sérstaklega menntaðir og þjálfaðir til
að meðhöndla fótamein og annast
ráðgjöf varðandi fóthirðu og fótabúnað. 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.

«DÕRARI SKOÈUN HJ¹ TANNL¾KNANEMUM
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(J¹ TANNL¾KNADEILD (¹SKËLA ¥SLANDS ER H¾GT AÈ PANTA SKOÈUN TANNHREINS
UN OG MYNDATÎKU %FTIR ÖAÈ FER FRAM GREINING OG ¹STANDSMAT 3ÅÈAN HAFA
TANNL¾KNANEMAR SAMBAND VIÈ SJÒKLING EF ÖÎRF ER ¹ VIÈGERÈUM ¶Ë ER EKKI
ALLTAF H¾GT AÈ FRAMKV¾MA MEIRIH¹TTAR VIÈGERÈIR TANNRÁTTINGAR EÈA AÈGERÈIR
¹ TANNL¾KNADEILDINNI 3KOÈUN OG VIÈGERÈ HJ¹ TANNL¾KNADEILDINNI ER ÖË
NOKKUÈ ËDÕRARI EN HJ¹ TANNL¾KNI OG TIL AÈ MYNDA KOSTAR SKOÈUN OG RÎNTGEN
MYNDATAKA AÈEINS  KRËNUR &YRIR ÎRYRKJA ELDRI BORGARA OG BÎRN YNGRI EN
 ¹RA ER ÖETTA ËKEYPIS
WWWHIIS 4ANNL¾KNADEILD 4ANNL¾KNINGASTOFNUN ,¾KNAGARÈI 6ATNS
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'OTT EFTIRLIT MEÈ TANNHEILSU ER MIKILV¾GT
FYRIR B¾ÈI BÎRN OG FULLORÈNA (J¹ TANN
L¾KNANEMUM VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS ER
H¾GT AÈ F¹ SKOÈUN OG MYNDATÎKU SEM
ER MUN ËDÕRARI EN HJ¹ TANNL¾KNUM
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"AKKMYNDAVÁLIN ER GAGNLEG ÖEGAR BAKKA
ÖARF ÒT ¹ YSTU NÎF

,YKLALAUST AÈGENGI ER AÈ 0ATHFINDER OG EF
LYKILLINN ER Å VASANUM ÖARF BARA AÈ ÕTA ¹
TAKKA ¹ HURÈINNI TIL AÈ KOMAST INN +ERFIÈ
ER MJÎG Ö¾GILEGT EN MEÈ AUKNUM T¾KNI
BÒNAÈI SÁRSTAKLEGA ÖEIM SEM KNÒINN ER
RAFMAGNI AUKAST LÅKURNAR ¹ AÈ EITTHVAÈ BILI

2%9.3,5!+3452
.ISSAN 0ATHFINDER VIÈ bN¹TTÒRULEGARm AÈST¾ÈUR
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4AKKARNIR Å STÕRINU ERU ÖAÈ EINA SEM ER ILLA
HEPPNAÈ Å INNRÁTTINGUNNI N EFA EIGA ÖEIR
AÈ VERA KRÎFTUGIR EN VIRKA Å STAÈINN ËDÕRIR

Kröftugur að utan - mjúkur að innan
Nissan Pathfinder er fullfær um að leysa verkefni sín, bæði á malbikinu og mölinni.
Nissan Pathfinder er, eins og svo
margar aðrar bílategundir, í stöðugum 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. Kubbslegt form hans segir að honum sé

.)33!. 0!4(&).$%2 ,% )4
6ÁL  LÅTRA BENSÅN
 HÎ   .M
¶YNGD  KG
%YÈSLA  L KM
0LÒS
&R¹GANGUR INNRA RÕMIS
6ÁL
-ÅNUS
3¾TI Å SKOTTI
6ERÈ FR¹  KR
6ERÈ PRUFUBÅLS  KR

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. Mælaborðið er stílhreint, fátt sem stingur
mann, og allir mælar auðlæsilegir 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 lyklalaust. 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 kippir 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

)NNRÁTTINGIN Å 0ATHFINDER ER VÎNDUÈ OG LJËSA LEÈRIÈ GERIR HANN BJARTAN OG VISTLEGAN AÈ INNAN

aftur fyrir sig kemur bakkmyndavélin 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 villibjarnar, en þegar inn er komið er hann
mjúkur og þýður eins og bangsi.
tryggvi@frettabladid.is
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Breyttir björgunarjeppar
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 aukaeldsneytistankar undir þeim og dælt
er á millitank með dælu sem stjórnað er inn úr bílnum. Auk þessara
breytinga eru bílarnir útbúnir helstu
skyndihjálpar-, staðsetningar- og
fjarskiptabúnaði.

'ANGA ÖARF ÒR SKUGGA UM AÈ Å LAGI SÁ MEÈ BÅL ¹ÈUR EN HANN ER KEYPTUR

Ástandsskoðun bíla
Áður en nýr bíll er keyptur er gott,
og í raun nauðsynlegt, að ástandsskoða 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 margborgað sig og ætti ekki að kasta
krónunni til að spara aurinn í þessu
tilviki frekar en öðrum.

Spil geta komið sér vel á fjöllum
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. Spilið 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.

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

Eigum til örfáa nýja dísel
pallbíla án hraðatakmarkara!

verslun
verkstæði

sérpantanir
smurstöð.
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Langstærstur hluti
fólks lætur breyta
jeppanum
Reynir Jónsson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins Fjallasport sem sér um breytingar á jeppum. Hann telur um
75 prósent jeppakaupenda gera breytingar á sínum bíl.
Fyrirtækið Fjallasport á Viðarhöfða
sérhæfir sig í hönnun og breytingum á 4x4 jeppum og hefur verið
starfrækt í tæp tíu ár. Reynir Jónsson er framkvæmdastjóri Jeppasports 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 þessvegna 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 pickup-um. „Við hækkum upp bíla og
setjum undir þá stærri dekk. Svo
setjum við brettakanta, driflæsingar, toppgrindur, ljóskastara, dráttarbeisli 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 talsverður. „Það er mikill metingur
milli tegunda. Þegar menn ferðast
á fjöllum finnst hverjum sinn fugl

2EYNIR *ËNSSON STENDUR VIÈ &ORDINN

fagur. Það hefur verið mikil ásókn
í þessa amerísku bíla undanfarin ár. Þeir hafa verið á hagstæðu
verði og þótt spennandi kostur.
Svo er Land Cruiser alltaf jafn vinsæll. 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 loftpúðafjöðrun. Settum á hann einhverja
tvo kastara og hann er mjög ýktur
í dag,“ sagði Reynir.
- egm
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Þorrablótið haldið
á fjöllum
Ferðafélagið 4x4 stendur fyrir öflugu starfi meðal
áhugafólks um jeppaferðir. Þorrablót félagsins verður
haldið á fjöllum í byrjun febrúar.
„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 stórferð 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 jeppaferðum byrja smátt og er þá tilvalið 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

!GNES +AREN SEGIR FËLKI SEM HEFUR ¹HUGA ¹ JEPPAFERÈUM STÎÈUGT FJÎLGA
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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 Langjökul,“ 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 þorrablót 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

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN { heiti sérblaðs } NNNN

379

Pólýhúðun

(YUNDAI (ELLION ER  HESTÎFL

Skordýr á hjólum
Leitað var til móður náttúru við hönnun hins nýja hugmyndabíls Hyundai.
liggjandi húddlæsingum, vísa til
frönsku braggabílanna samkvæmt
hönnuðum bílsins.
Bíllinn er búinn nýjustu kynslóðinni af ESP-stöðugleikastýringu,
sjálfvirkum skriðstilli, 20˝ teflónhúðuðum álfelgum, tvöföldu krómpústi, þráðlausu internetsambandi
(sem er frábært ef maður vill skrifa
tölvupóst á Miklubrautinni) og innbyggðu DVD-afþreyingarkerfi. Bíllinn er fjórhjóladrifinn með 3 lítra
236 hestafla V6 CRDi-dísilvél.

Pólýhúðun er sterk, hagkvæm og umhverfisvæn.

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is
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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 sportbíl og jeppa, og er ætlað að sameina
bestu þætti beggja heima. Innblástur 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-

Pólýhúðum allt frá hillum upp
í utanhússklæðningar.
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Jeppi tekinn á leigu

HÆGT ER AÐ NÁLGAST JEPPA Á FLESTUM BÍLALEIGUM.
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 mismunandi en miðað við ótakmarkaðan 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 annarra) 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.


 



      
      

      
  

(ÒN TËK SIG VEL ÒT ¹ 2AUÈAVATNI FYRSTA ÒTG¹FAN AF BREYTTUM .ISSAN .AVARRA µMSU ÖURFTI AÈ BREYTA OG TIL AÈ MYNDA ER HANN KOMINN MEÈ
NÕTT DRIF AÈ FRAMAN

Breyttir bílar í Kasakstan
Arctic Trucks breytir bílum bæði fyrir heimamarkað og hinn stóra heim.
Flestir tengja fyrirtækið Arctic
Trucks við breytta jeppa í fjallaferðum á hálendi Íslands. Þetta er
vissulega sá grunnur sem fyrirtækið byggir á en það sem færri vita
er að starfsemin er mun víðfeðmari. 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, markaðsstjóri Arctic Trucks. „Þar með talið
olíufyrirtæki í Kasakstan og norski
herinn svo eitthvað sé nefnt.“
Farartækjum fyrir erlend fyrirtæki 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 Noregur 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 mismunandi 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 aðferðirnar sem notaðar eru við breytingar á bílum. Menn reyna nýja
hluti sem annaðhvort ganga upp
eða ekki, og þegar nýir bílar koma
á sjónarsviðið eru bifvélavirkjarnir 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 virðist framdrifið hafa verið erfiðasta
viðfangsefnið að leysa. Upprunalega framdrifið var ekki talið nægjanlega 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 vandamál sem þarf að leysa,“ segir Loftur
Ágústsson. „Svoleiðis er bara jeppamennskan. Vandamál sem menn
leysa í sameiningu til að komast á
áfangastaðinn.“
- tg
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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.
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 meðferðis því maður veit aldrei í hverju
maður getur lent,“ segir Sigurlaugur, sem hefur mikla reynslu af
fjallaferðum.
„Góðir dráttarspottar eru mikilvægir og einnig er gott að hafa loftdælu til að blása í dekk og helstu
varahluti meðferðis, svo sem viftureim 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 eitthvað 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

"JÎRGUNARSVEITARMENN EIGA MUN AUÈ
VELDARA MEÈ AÈ FINNA BÅL Å BYL EN STAKA
MANNESKJU

ÚTSALA
SKÍÐAFATNAÐUR
Gönguskíði

50%

Húfur

30%

afsláttur

afsláttur

Skíða- og
snjóbrettahjálmar

PI PAR  SÍA  70121

30%
afsláttur

Scott
skíðaúlpa
22.600 6.900

Dynastar Classic
snjóbrettaskór
15.900 – 7.950

Be-zo barnaskíðagalli
8.990 2.990

Dynastar
Agyl skíði
14.800 – 7.400

Scott
barnaúlpa
12.900 4.900

Nitro Voltage
snjóbretti
29.130 – 20.391

Lange RRS 80
skíðaskór
26.900 – 9.900

Sin Team
barnasnjóbretti
16.900 10.140

Skíðahanskar
frá

500

www.markid.is

sími 553 5320

Ármúla 40

NNNN { farið á fjöll } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
"JÎRN (LYNUR STENDUR STOLTUR VIÈ
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
7RANGLER INN

Á kolsvörtum
kagga í snjónum
Leikarinn Björn Hlynur Haraldsson keyrir um á kolsvörtum Wrangler og hefur vakið talsverða athygli á götum
borgarinnar. Hann segist ekki vera bílasjúklingur en er
ánægður með farartækið sitt.
Leikarinn Björn Hlynur Haraldsson
er meðal fremstu leikara þjóðarinnar í dag. Hann er einn af stofnendum leikhúshópsins Vesturports og
hefur sýnt færni sína bæði á sviði
og á hvíta tjaldinu. Farartækið sem
hann ekur á er ekki af verri endanum 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 alltaf 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 kolsvarta Wrangler og ég bara keypti
hann. Frændi minn sem er einnig
mikill Wrangler-aðdáandi fór austur 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 borginni. Það er gaman að vera ánægður með bílinn sinn, maður þarf ekki
að vera einhver bílasjúklingur til
þess,” sagði Björn Hlynur Haraldsson að lokum.
- egm
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Fiat Panda

Bíll ársins í Evrópu 2004

Lipur og spræk Panda

• Sparneytinn – eyðir undir 6 lítrum á hverja 100 km.
• Stór að innan svo það fer vel um alla í bílnum.

Verð frá 1.290 þús.

• Frábær í bæjarsnúningana – „city“-hnappurinn léttir
stýrið sem auðveldar þér að leggja í stæði o.þ.h.
• Fáanlegur 4x4.

Fiat Ducato

Fiat Dobló

Fiat Punto

Fiat Multipla

Fiat Croma

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

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

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

; !,,!2 3-!5',µ3).'!2 6)+5..!2  VISIRIS =

3-!5',µ3).'!3¥-)..
%2 /0).. !,,! $!'! +,

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2 
SMAAR FRETTABLADIDIS  VISIRIS

p



>C<K6G=:A<6HDC
CDI6Á>G7ÏA6G

!&'2%)¨3,!. %2 /0).
6)2+! $!'! p
5- (%,'!2 p

Hcngi^aZ\VcZ^\VcYVd\Zc\V
\aVccV[ng^gb^\!iV``

6A
AI
6
Á
&%
%
AÌ
C

B^`^ÂgkVaV[cdijÂjbWajb{igaZ\jkZgÂ^#Aiijk^Âd\\ZgÂj\Â`Vje#

CDI6Á>G7ÏA6G

H¨kVg][ÂV'Hb^*'*-%%%@Z[aVk`Hb^)'&--%-6`jgZng^Hb^)+),.)%lll#^]#^h

46 /PEL !STRA ', NÕSKR BS
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

9" -ITSUBISHI 0AJERO m NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/8 /PEL !STRA ', NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

-( .ISSAN .AVARA 3% m
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

25 (ONDA#2 6 %8% NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

0:
.ISSAN
!LMERA
!CENTA
NÕSKR BS %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

4- /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR
BS EK ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5) /PEL 6ECTRA %LEGANCE 
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

6. .ISSAN !LMERA 6ISIA NÕSKR
BS %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4/ /PEL :AFIRA #OMFORT NÕSKR
BS %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:2 3UBARU " 4RIBECA NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


33 .ISSAN : NÕSKR BS
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.) .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

98 .ISSAN 0ATHFINDER  3%
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

6' 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

,, 3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

29 3UBARU ,EGACY 7AGON LUXURY
0LÒS NÕSKR SSK %K ÖÒSKM
6ERÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

6. .ISSAN 8 4RAIL 3PORT NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


$+ 3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

.6 /PEL 6ECTRA %LEGANCE NÕSKR
BS %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


$. .ISSAN 0RIMERA !CENTA NÕSKR
 SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

2( 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


2% 3UBARU LEGACY 7AGON LUXURY
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

5- (YUNDAI 'ETZ NÕSKR BS
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,+ &ORD &OCUS (IGH SERIES
NÕSKR BS %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

3, .ISSAN !LMERA #OMFORT
NÕSKR BS %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

03 .ISSAN 0ATROL ,UXURY m
NÕSKR BS %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

/& -ERCEDES "ENZ  +OMPRESSOR
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

,3
3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

-+ 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

.+ #ADILLAC %SCALADE NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


./ (YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

9: 6OLKSWAGEN 0OLO NÕSKR
BS %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

4" 3AAB    ,INEAR NÕSKR
BS %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.( /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

6& .ISSAN $OUBLE #AB % m
NÕSKR BS %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

 JANÒAR  ¶2)¨*5$!'52
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#ITROEN 83!2! 0ICASSO  6 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

$AEWOO ,ANOS 3 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

&IAT 0ALIO 7EEKEND  ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

&ORD &OCUS 3$ !MBIENTE (IGH 3ERIES
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM BENSÅN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR 

-AZDA  3$ ,8 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

--# ,ANCER 7' ',8) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR 

--# ,ANCER 7' ',8) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

0EUGEOT  82 0RÁSENCE ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

2ENAULT #LIO 2. (" ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

2ENAULT #LIO 2. (" ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

2ENAULT +ANGOO 7' SENDIBÅLL ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
6ERÈ  2NR 

2ENAULT 4WINGO (" ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  Ö KM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) 3PORT ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
6ERÈ  2NR 

4OYOTA #OROLLA 3$ 4ERRA ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA 8,) ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA #OROLLA 8,) 3$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

67 'OLF ', ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

67 'OLF (" #, ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

67 'OLF (" .%7 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

67 0OLO ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ  2NR


67 0OLO ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ  2NR


67 0OLO ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ  2NR


67 0OLO (" MVÎKVAST ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

&ORD &OCUS !MBIENTE ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR 

 (%$"))
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  ÖÒS

 MILLJËNIR

--# PAJERO S RG k $ÅSEL EK Ö
%INN MEÈ ÎLLU 5PPL Å S  

"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

.ISSAN 0ATROL %LEGANS ¹RG k EK 
ÖÒS KM 3SK LEÈUR OG LÒGA AÈGERÈAR
STÕRU DR¹TTARKR  MANNA 6ERÈ  
ATH SKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å S  

4)L SÎLU ER .ISSAN !LMERA  SLX b
 DYRA BEINSKIPT EKINN  ÖÒS #$
RAFMAGN Å RÒÈUMSPEGLUM &JARSTÒRÈAR
SAML¾SINGAR !IRBAG !"3 ,ISTAVERÈ 
ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS STGR VEGNA SM¹
GALLA Å LAKKI ¹ HÒDDI 3UMAR VETRARDEKK
UPPL I S  

3UBARU &ORESTER k EK Ö SSK MEÈ
ÎLLU SETT Ö 4ILBOÈ ËSKAST UPPL
Å S  
%).. -%¨ ®,,5
!5$) !    15!442/ 
%K ÖKM 4ILBOÈ KR
ÒTB YÙRTAKA ¹ L¹NI

/PEL !STRA /0# 
HP
3ILFURLITAÈUR EKINN  KM
TIL SÎLU VEGNA FLUTNINGA
9FIRTAKA ¹
L¹NI 
 ¹ M¹N OG
KR 5PPL Å SÅMA  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS EKKI ELDRI EN
¹RG k M¹ ÖARFNAST LAGF¾RINGAR 5PPL
Å S  

%KKERT ÒT OG  Ö PR M¹N

2ENAULT #LIO 2. ¹RG k EK Ö 
VÁL 3K k ¹SETT  Ö  L¹N 
Ö 3  

(YBRID Å STAÈ $ÅSEL

4IL SÎLU -ITSUBISHI ,ANCER STATION RG
k BEINSKIPTUR SKOÈAÈUR k KÒLA
NÕ TÅMAREIM 'ËÈUR BÅLL 4IL SÕNIS AÈ
2EYKJAVEGI  -OSFELLSB¾ 6ERÈ Ö
EÈA TILBOÈ 3  

*EPPAR

$ODGE $52!.'/ 3,4   (%-) ¹RG
 EK  ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR
¹HV  ÖÒS KR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

4OYOTA (ILUX  EK  Ö KM
"REYTTUR FYRIR m ER ¹ m NÕJUM DEKKJ
UM KASTARAR AÈ FRAMAN OG AFTAN NÕR
VATNSKASSI OG YFIRFARIN VÁL NÕ 6(3 TAL
STÎÈ NMT SÅMI OG DVD  +L¹R Å FERÈINA
4ILBOÈ  ÖÒS STAÈGR 6ERÈUR AÈ SELJAST
5PPL  

'ULLFALLEGUR OG GËÈUR ¹
SÒPERKJÎRUM

2ENAULT ,AGUNA    GÅRA 3K
k EK Ö SETT  Ö  L¹N
 Ö 3  

67 0OLO ¹RG b  DYRA  , "EINSK
EKINN  ÖÒS RAUÈUR 3K k ¹LFELGUR
NÕ VETRARD 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

0ALLBÅLAR

&ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUSCOM
KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG PALL
BÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR
UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM BRENNA
ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK
STJËRNVÎLD VEITA +R  AFSL¹TT AF
TOLLUM63+ (J¹ )SLANDUSCOM F¾RÈU
HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈIÈ FR¹ 53!
OG BÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLAND
USCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR
REYFARAKAUP 4D 4OYOTA #AMRY FR¹ +R
 .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!
OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

4IL SÎLU --# 0AJERO JEPPI VÅNRAUÈUR
¹RG k .ÕSKOÈAÈUR UPPH¾KAÈUR ¹ m
DEKKJUM VERÈ  ÖÒS %K  ÖÒS
5PPL Å S  

0OWER MOLI   (®
"-7 - 3(!$/7,).% 
%K  ÖKM  GÅRA 'OTT L¹N
GETUR FYLGT

!NNAR 0OWERMOLI M ®LLU
"-7 -  %K ÖKM
 'ÅRA 6 ,¹N 

67 "%%4,%  "!3)#,).%
 %K ÖKM 6 
,¹N 

'ËÈUR 6OLVO   ¹RG k KEYRÈUR
 6ERÈ   ÖÒS 4ILBOÈ ËSK
AST S  

-JÎG GOTT EINTAK AF
PASSAT  !UÈVELD +AUP

*EEP 7RANGLER ¹RG  EK Ö MÅLUR
 GÅRA CC 6 6ERÈ ÖÒS HV
ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3  

67 0ASSAT 4REND ¹RG  EK¶
Ö SK k SETT  Ö &¾ST ¹
L¹NI  Ö 3  

$AIHATSU k 3KOÈAÈUR k 3UMAR OG
VETRARD .ÕTT ÒTVARP + UM  ÖÒS ¥
¹G¾TIS STANDI 6ERÈ  Ö 3  
2AUÈUR &ORD %SCORT k EK  ÖÒS 
DYRA STATION VS DEKK 3  
*%%0 '2!.$ #(%2/+%%
,!2%$/   .%7 
%K ÖKM 6 ,¹N
  ¶PRM¹N

  ÖÒS

!LGJÎR 'ULLMOLI 

.ISSAN -ICRA ¹RG k EK  Ö  GÅRA
ABS CD SK k SETT  Ö L¹N
 Ö 3  
*%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,!2%$/ RG
 EK Ö KM 7$7$ +ASSI
&ALLEGUR "ÅLL 6ERÈ ÖÒS HV 
ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹
3 

VW 'OLF k CLI EK Ö .ÕSKIPT UM
BREMSUR PÒST STÕRISENDAR GÅRKASSA
HVÖ F¾ST ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI OG
Ö 3  

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

"ÅLAR TIL SÎLU

.ÕR BÅLL TIL SÎLU

(ILUX $#  DIESEL SJ¹LFSKIPTUR m
BREYTTUR FILMUR HÒDDHLÅF HEITKL¾ÈNING
¹ PALL KRËMGRIND ¹ PALLI KASTARAGRIND
KASTARAR KRËKUR &LOTTUR BÅLL !TH SKIPTI
5PPL Å SÅMA  
4OYOTA EXCAB k %K  ÖÒS 6 BENS
ÅN m ¶ARFNAST SM¹ VIÈHALDS 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

'ËÈUR FJÎLSKBÅLL .ISSAN !LM ¹RG 
.ÕSK  3  6 DEKK 6  ÖÒS 3
 

.ISSAN -ICRA ¹RG k  DYRA EK 
KM -EÈ CD ÒTVARP MJÎG VEL MEÈ FARIN
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

4IL SÎLU 2ENAULT 3ENIC ¹RG k SUMAR OG
VETRARDEKK FYLGJA "ÅLL Å TOPPSTANDI F¾ST
¹ GËÈU VERÈI 5PPL Å SÅMA  

  L INNANB¾JAR

0ALLBÅLL ¹RSINS

-OTOR4REND HEFUR ÒTNEFNT NÕJA #HEVROLET
3ILVERADO  PALLBÅL ¹RSINS &¾ST MEÈ
CYL (YBRID VÁL &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR
(YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
)SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA
JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈEND
UM ®FLUGAR UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM
BRENNA ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI
¥SLENSK STJËRNVÎLD VEITA +R 
AFSL¹TT AF TOLLUM63+ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

&ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUSCOM
KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG PALL
BÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR
UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM BRENNA ALLT
AÈ  MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK STJËRN
VÎLD VEITA +R  AFSL¹TT AF TOLLUM
63+ (J¹ )SLANDUSCOM F¾RÈU HAGST¾È
ASTA INNKAUPSVERÈIÈ FR¹ 53! OG BÅLINN
HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP 4D 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPI
 HESTÎFL FR¹ +R  .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

%INN 3VARTUR MEÈ ®,,5
&/2$ &  ,!2)!4 
%KÖKM $RBEISLI +RËM
FELGUR #$MAGAZÕN OÚ

4OPP 3J¹LFSKIPTUR JEPPI
)35:5 42//0%2  4$) n
 %K ÖKM 'OTT L¹N
GETUR FYLGT

        
#!$),,!# %3#!,!$%  -!..!
$6$  %KÖKM
)NNÚUTTUR .ÕR %INN MEÈ ÎLLU
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STARFSGREINAR 5PPL Å S  

0ARKET &LÅSAR -¹LING
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R¹ÈA STARFSKRAFT TIL STARFA Å VERSLUNUN
OKKAR 6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
%INNIG ER MÎGULEIKI ¹ HELGARVINNU
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ 3IGRÅÈI
EÈA (ELGU Å SÅMA   EÈA ¹
NETFANGIÈ BJORNSBAKARI BJORNSBAKARIIS
6ANTAR DUGLEGA EINSTAKLINGA Å FULLT STARF
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5PPL Å S  
EÈA ¹ GARDLISTIS

'ËÈ AUKAVINNA 

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR OG /RKU
VEITU 2EYKJAVIKUR
!XARHÎFÈI GATNAGERÈ OG LAGNIR
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM
 JANÒAR 
/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR
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«SKA EFTIR FËLKI Å SÅMASÎLU ¹ MJÎG GËÈRI
VÎRU   KVÎLD Å VIKU UNNIÈ FR¹ KL  
5PPL Å S   FR¹ KL  
6ANUR MAÈUR MEÈ VINNUVÁLARÁTTINDI OG
MEIRA PRËF «SKAST SEM FYRST Å .JARÈVIK
-AÈUR ÒR 26+ F¾R FAR FRAM OG TIL BAKA
ALLA DAGA .ÕLEG OG GËÈ T¾KI SÅMI 

«SKA EFTIR SKÒRINGAKONU X Å VIKU 'ËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA MANNESKJU 5PPL
Å S  
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3EL (ËTEL -ÕVATN ER AÈ LEITA
AÈ KOKKI TIL AÈ ELDA ¹ HËTELINU
5M ER AÈ R¾ÈA HEILS ¹RS STARF ¹
HEIMILISLEGUM VINNUSTAÈ
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
9NGVI Å SÅMA   EÈA
YNGVI MYVATNIS 3EL (ËTEL
-ÕVATN

!TVINNA Å BOÈI

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

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

3UMARBÒSTAÈIR

 YNDISLEGAR 9ORKSHIRE 4ERRIER TÅKUR TIL
SÎLU 4ILBÒNAR TIL AFHENDINGAR ¾TTBËK FR¹
(2&¥ BËLUSETTAR ÎRMERKTAR TRYGGÈAR
5PPL Å S   4ËTI EÈA  
3IGRÒN 

3NYRTING

¶JËNUSTUSTARFVAKTA
VINNA
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²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM
 JANÒAR 
/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR


Í S L E N S K A AU G L Ý S I N G A STO FA N / S I A . I S M A M 3 3 9 8 9 0 9 / 2 0 0 6

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

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

ÍSLENSKA / SIA.IS MAM 35809 01.2007

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.

Sendibílstjóri

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!

Sími
& Internet

Sjónvarp

S

M

L

S

M

Heimavörn

L

S

M

L

Tölvur

S

M

L

414 9000

Haðarstígur - 101 Rvk

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

Frum

Upplýsingar gefur Arinbjörn
í tölvupóstfangi arinb@eykt.is eða í síma 822-4430

38.700.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm. parhús á frábærum
stað í Þingholtunum. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð.
Þórarinn sími 530 1811

Eykt ehf. / Lynghálsi 4 / 110 Reykjavík
Sími: 595 4400 / Fax: 595 4499
Netfang: eykt@eykt.is / www.eykt.is
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.EMENDUR 4JARNARSKËLA BREGÈA ¹ LEIK Å SNJËNUM FYRIR FRAMAN -ENNTASKËLANN Å 2EYKJAVÅK
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¥ 4+).5 &2)%.$3
Á erfitt með að horfa á
tíundu seríu
¥RIS +RISTINSDËTTIR SÎNGKONA HORFÈI
SÅÈAST ¹ VÅDEË Å G¾R b¡G HORFÈI ¹
&RIENDS Å G¾RKVÎLDI ¹ÈUR EN ÁG FËR
AÈ SOFA m SEGIR HÒN
¥RIS SEGIST GETA HORFT ¹ &RIENDS
AFTUR OG AFTUR b¡G ¹ ALLAR SERÅURNAR
OG HORFI OFT ¹ EINHVERJA Ö¾TTI ¹ÈUR
EN ÁG FER AÈ SOFA ¡G VAR MJÎG
SVEKKT ÖEGAR H¾TT VAR AÈ FRAMLEIÈA
Ö¾TTINA OG ¹ EIGINLEGA BARA ERFITT
MEÈ AÈ HORFA ¹ TÅUNDU SERÅU ¡G
ÖOLI EKKI ÖEGAR ENDALOKIN FARA
AÈ N¹LGAST OG SLEPPI HENNI ÖVÅ
YFIRLEITTm
$ESPERATE (OUSEWIVES OG
'REYS !NATOMY Ö¾TTIRNIR ERU LÅKA
Å MIKLU UPP¹HALDI HJ¹ ¥RISI EN FYLLA
ÖË EKKI SKARÈ &RIENDS b&RIENDS
ER MEIRA GAMAN OG Ö¾TTIRNIR ÖAÈ
SJ¹LFST¾ÈIR AÈ H¾GT ER AÈ HORFA ¹
Ö¹ OFTAR EN ÁG ER SAMT ROSALEGA
MIKIÈ FYRIR SVONA S¹PUÖ¾TTI m SEGIR
HÒN OG HL¾R

¥RIS HORFIR OFT ¹ &RIENDS ¹ÈUR EN HÒN
FER AÈ SOFA
&2¡44!",!¨)¨%«,

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
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Útlán til íbúðakaupa aukast

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
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N¹NAR ¹ VISIRIS

Útlán Íbúðalánasjóðs og bankakerfisins jukust um rúm sex prósent 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 helming nýrra útlána, en útlán hjá
sjóðnum námu 4,9 milljörðum
króna. „Samhliða þessari útlánaaukningu jókst velta á fasteignamarkaðnum og má líklega að einhverju leyti rekja þennan
viðsnúning til bættra verðbólguhorfa og væntinga um aukinn
kaupmátt í byrjun árs,“ segir
greiningardeildin.

Meðallánsfjárupphæð á hvern
kaupsamning hækkaði um eina
milljón milli nóvember og desember, fór í um 13,9 milljónir króna
miðað við höfuðborgarsvæðið og
Akureyri.
„Eftirspurn á fasteignamarkaði virðist því vera að aukast á
nýjan leik þótt ekki sé hægt að
draga of miklar ályktanir af
þessum tölum,“ segir greiningardeild Kaupþings, en bendir um
leið á að desember sé annar mánuðurinn í röð sem útlán bankanna aukist. „Og virðist því vera
að birta til á fasteignamarkaði.“
Aukin bjartsýni er að hluta rakin
til lækkunar virðisaukaskatts á
matvæli og lækkunar tolla.
ËK¹

.µ"9'').'!2 -EÈALUPPH¾È L¹NA ¹

HVERN ÅBÒÈAKAUPSAMNING H¾KKAÈI UM
EINA MILLJËN KRËNA MILLI NËVEMBER OG
DESEMBER

Góð ávöxtunhjá Almenna
Allar ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins skiluðu góðri ávöxtun á síðasta ári vegna hækkana á
innlendum og erlendum hlutabréfum og veikingu íslensku krónunnar 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 Kauphallar Íslands hækkaði um 15,2
prósent á sama tíma.
Heildareignir Almenna lífeyrissjóðsins námu 82,7 milljörðum
króna við lok árs 2006 sem er 29
prósenta aukningu á milli ára. JAB

Margverðlaunað
fyrir hollustu og bragðgæði
Léttreykta kjúklingaáleggið frá
Holtakjúklingi er margverðlaunað
fyrir hollustu og bragðgæði.
Þú finnur vart fituminna álegg.

«,!&52 (%,') «,!&33/. «LAFUR ER

FRAMKV¾MDASTJËRI ,ÕSINGAR

Besta afkoma í
sögu Lýsingar
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 milljón króna meira en árið á undan.
Arðsemi eigin fjár nam 28 prósentum 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.
JAB

Samkvæmt tölum Seðlabankans
jukust heildareignir lífeyrissjóðanna um 219 milljarða króna á
fyrstu ellefu mánuðum ársins
2006 og námu 1.439 milljörðum
króna í nóvemberlok. Þetta samsvarar átján prósenta aukningu
frá ársbyrjun 2006, en eins prósenta aukningu á milli mánaða.
Erlend verðbréfaeign nam 404
milljörðum króna, um 28 prósent
af heildareignum lífeyrissjóðanna, og hefur vaxið hröðum
skrefum á undanförnum árum. Til
samanburðar námu erlendar eignir 24,5 prósentum af heildareignum um áramótin 2005/06.
EÖA

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 5218

Lífeyrissjóðirnir bæta við sig

AÐEINS
0,7% FITA
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„Það hefur lengi vel reddað
manni að eiga afmæli í
þessum blúsaðasta mánuði
ársins sem er sá dimmasti
og sá kaldasti.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Mannskæðasti jarðskjálfti fyrr og síðar

 .ORSKI LISTM¹LARINN %DVARD

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
 REIÈ YFIR 3HANXI
HÁRAÈ Å +ÅNA JARÈSKJ¹LFTI
SEM VARÈ  ÖÒSUND
MANNS AÈ ALDURTILA EFTIR
ÖVÅ SEM N¾ST VERÈUR
KOMIÈ ¶ETTA ER TALINN
MANNSK¾ÈASTI JARÈ
SKJ¹LFTI FYRR OG SÅÈAR
3KJ¹LFTINN REIÈ YFIR
SEINT AÈ KVÎLDI OG
EFTIR SKJ¹LFTARNIR FYLGDU
EFTIR FRAM ¹ N¾STA MORGUN 3ÅÈARI TÅMA M¾LINGAR
GEFA TIL KYNNA AÈ SKJ¹LFTINN HAFI VERIÈ  TIL   STIG
¹ 2ICHTER KVARÈA SEM ER LANGT FR¹ ÖVÅ AÈ VERA
ST¾RSTI SKJ¹LFTI SEM M¾LST HEFUR EN UPPTÎK HANS
URÈU Å GRENND VIÈ ÖÁTTBÕL SV¾ÈI OG F¹T¾KLEGAR
BYGGINGAR HRUNDU EINS OG SPILABORGIR
5PPTÎK SKJ¹LFTANS VORU Å 7EI ¹RDALNUM
SKAMMT FR¹ BORGUNUM (UAXIAN 7INAN OG

 .ORÈUR +ËREUMENN N¹

BANDARÅSKA NJËSNASKIPINU
0UEBLO ¹ SITT VALD
 2EYKLAUS DAGUR ER HALDINN

Å FYRSTA SINN ¹ ¥SLANDI
 4ILKYNNT ER AÈ 3NORRI

(JARTARSON HLJËTI
BËKMENNTAVERÈLAUN
.ORÈURLANDAR¹ÈS FYRIR
LJËÈABËKINA (AUSTRÎKKRIÈ
YFIR MÁR
 -ESTA FROST Å SJÎTÅU ¹R

M¾LIST Å -ÎÈRUDAL ¹
&JÎLLUM   GR¹ÈUR
 -ADELINE !LBRIGHT TEKUR

VIÈ EMB¾TTI UTANRÅKISR¹È
HERRA "ANDARÅKJANNA

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

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

Ingunn Ólafsdóttir

Bertram Henry Möller

Skúli Ólafsson

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.

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.

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.

Ari Jónsson
bóndi að Sólbergi á Svalbarðsströnd,

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
föstudaginn 19. janúar.

Fyrir hönd barnanna okkar og annarra vandamanna,
Svanhildur Friðriksdóttir.

Sigrún M. Ragnarsdóttir
Björg Skúladóttir
Ólafur Skúlason
Erna Gísladóttir
Haukur Gíslason
Elisabet Paulson (Bessy)
og barnabörn.

Vignir Elvar Vignisson
Cristina Skúlason
Rúnar Hreinsson
Hlíf Georgsdóttir
Olaf Paulson

Jarðarförin verður tilkynnt síðar.

Björn Sigurðsson
bóndi, Sauðhaga 2, Völlum,

andaðist 20. janúar. Útför hans fer fram frá Egilsstaðakirkju þann 27. janúar kl. 14. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Sjúkrahúsið á Egilsstöðum eða
Krabbameinsfélagið.
Jóhanna Freyja Björnsdóttir
Magnea Herborg Björnsdóttir
Amalía Björnsdóttir

Magnús S. Magnússon
Sigmar Björnsson
Sigurður Ragnar

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

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

Eyjólfur Magnús
Jómundsson

Guðmundur S. Th.
Guðmundsson

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.

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.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson

lést á Landspítalanum að kvöldi 20. janúar.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
vinur,

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Elskulegur bróðir okkar,

Sverrir Einarsson

-UNCH ANDAST Å SVEFNI 
¹RS GAMALL

(UAYIN (VERT EINASTA
HÒS Å (UAXIAN HRINDI Å
SKJ¹LFTANUM OG RÒMLEGA
HELMINGUR ÅBÒANNA LÁT
LÅFIÈ ¶AÈ SAMA VAR UPPI
¹ TENINGNUM Å HINUM
BORGUNUM ¥ ALLT AÈ 
KÅLËMETRA FJARL¾GÈ FR¹
UPPTÎKUNUM LÁST FËLK
AF VÎLDUM SKJ¹LFTANS
3UMS STAÈAR MYNDUÈ
UST  METRA DJÒPAR
SPRUNGUR OG MARGIR FÁLLU Å SKRIÈUFÎLLUM SEM
SKJ¹LFTINN OLLI
¶ËTT ¹GISKANIR UM FJÎLDA FËRNARLAMBA JARÈ
SKJ¹LFTANS Å 3HAANXI HÁRAÈI V¾RU OF H¹AR V¾RU
ÖETTA SAMT SEM ¹ÈUR MEÈ MESTU HAMFÎRUM FYRR
OG SÅÈAR &LJËÈBYLGJAN SEM GEKK YFIR )NDLANDSHAF
¹ ANNAN Å JËLUM  ER TALIN VERA AÈRAR MESTU
HAMFARIR SÎGUNNAR

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

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
Valdís Sigríður Sigurbjörnsdóttir
Sigurbjörn Reynir Sigurbjörnsson
Símon Grétar Sigurbjörnsson
börn og barnabörn.

Wayne C. Wheeley
Ægir Frímannsson
Yolanda Alvarez

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

Svava Jóna Markúsdóttir
frá Súðavík, Njörvasundi 37, Reykjavík,

lést á Landspítalanum laugardaginn 20. janúar sl.

Lokað

Beinteinn Ásgeirsson
Ásgeir Beinteinsson
Halldóra Beinteinsdóttir Hall
Einar Beinteinsson
Sigríður María Beinteinsdóttir
Jóhanna Beinteinsdóttir
Markús Þorkell Beinteinsson
Berglind Guðrún Beinteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Skóverslunin Iljaskinn

Útförin verður auglýst síðar.

Í dag þriðjudag frá kl. 13:30 vegna útfarar
Þóru Kristínar Eiríksdóttur

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

Sigurbjörg Baldursdóttir
Kjell Hall
Jóna Björg Hannesdóttir
Hulda Ingvarsdóttir Bethke
Magnús Thoroddsen
Elsa Bára Traustadóttir
Haraldur Már Gunnarsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 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.
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-IKILV¾GUR M¹LSVARI
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 formaður 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 byggingaframkvæmda,“ 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.
FREYR FRETTABLADIDIS
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Hann hefur beðið framan við sjónvarpið allan
daginn. Tók ekki í mál
að spila lúdó við börnin eða ná í rjóma í
sveppasósuna. „Ég þarf
að undirbúa mig andlega,“ segir hann
sposkur og æfir þjóðsönginn 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. Þjóðarstoltið 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 blótað í sand og ösku og fyrr en varir
hafa alls kyns samsæriskenningar
fengið að líta dagsins ljós. „Úkraína og Ungverjaland eru bestu
vinir,“ segir hann þegar vafasamur
dómur fellur.
Þótt flautað sé til hálfleiks unir
hann sér engrar hvíldar. Leikmennirnir eru teknir á beinið eins og
hann sé sjálfur staddur í búningsklefanum. 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 húsfreyjan 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 bakdyrnar.
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 martröð. 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.

N 0ONDUS
Það er orðið ósköp
langt síðan maður sá
frétt um Loch Ness
skrímslið!
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%FTIR &RODE °VERLI

Trúir þú á
hana Nessie?

Ég held meira að
segja að ég haﬁ
soﬁð hjá henni
á föstudag!

Auðvitað!

N 'ELGJAN
Hvernig ferðu að þessu,
Palli? Hvernig veistu hver
hringir bara með því
að heyra símann
hringja?

Og hvernig var
heilsan, var hún
ekki frísk og í
góðu standi!

Í góðu
standi,
tja ...

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
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.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Auðvitað tók
ég hann með,
hver heldurðu að
haﬁ blásið upp
björgunarbátinn?
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%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Stundum
semur þetta sig
bara sjálft!
Sko ...

N "ARNAL¹N
Pabbi, mamma Það er alveg
segir að við
rétt.
vitum ekki hvort
barnið verður
strákur eða
stelpa.

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Og hún segir líka Nei, það er
alveg rétt, við
að við vitum ekki vitum það
hvað það heitir
ekki enn
eða hvort það vill
leika með
dúkkur eða
bíla ...

Hvernig
vitið þið þá
að þið eigið
barnið?

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT
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.

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Viðskipti á Vísi alla daga

F í t o n / S Í A

F I 0 1 9 9 0 2

VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR
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Nýsmíðar í Listasafni Íslands

!

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

MENNING FRETTABLADIDIS

4ËNLISTARHËPURINN
"ORGAR
!TON HELDUR TËNLEIKA
-AGNASON
STÕRIR HËPNUM Å
Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS KL
 Å KVÎLD p ¹ FJËRÈA
FLUTNINGI ¹ VERKI
DEGI -YRKRA MÒSÅK
(LYNS EN ²LFAR
DAGA !TON HËPURINN
)NGI (ARALDSSON
ER SKIPAÈUR UNGU TËN
ER STJËRNANDI ¹
LISTARFËLKI SEM SÁRH¾FIR
EIGIN VERKI
SIG Å NÕRRI ÅSLENSKRI
!TON HEFUR
TËNLIST OG HEFUR LEIKIÈ
STARFAÈ FR¹
¹ H¹TÅÈINNI UNDANFARIN
¹RINU  OG
¹R  TËNLEIKUNUM
FRUMFLUTT UM
VERÈUR VERÈUR FRUM
 ÅSLENSK VERK
FLUTT VERKIÈ b!CROSS THE
OG STAÈIÈ FYRIR
'RAVELm EFTIR ²LFAR )NGA 4«.,)34!2(«052).. !4/. &RUMFLYTUR TVÎ NÕ ÅSLENSK VERK FJÎLDA TËNLEIKA
Å 2EYKJAVÅK OG ¹
(ARALDSSON OG FRUM
&2¡44!",!¨)¨(!2)
FLUTT ¹ ¥SLANDI TËNSMÅÈ
LANDSBYGGÈINNI
(LYNS !ÈILS 6ILMARSSONAR bNIXIN  MAXAMm ¶¹
Å "ANDARÅKJUNUM ¹ 'R¾NLANDI OG Å &¾REYJUM
!TON VAR TILNEFNDUR TIL ¥SLENSKU TËNLISTARVERÈLAUN
VERÈA FLUTT VERK EFTIR 'UÈMUND 3TEIN 'UNNARS
SON OG ®NNU ¶ORVALDSDËTTUR 6ERKIN HAFA ÎLL
ANNA  SEM BJARTASTA VONIN Å FLOKKI SÅGILDRAR
VERIÈ SAMIN SÁRSTAKLEGA FYRIR !TON HËPINN
OG SAMTÅMATËNLISTAR

 $USTAÈU RYKIÈ AF
TËNSMÅÈUM 'YLFA GISSONAR
OG HAFNARINNAR ¹ (ALA
STJÎRNUNNI  SÅÈUSTU PLÎTU
SVEITARINNAR b¡G KVEÈJU
SENDI HERRAn FR¹  ERU
NOKKRIR ËDAUÈLEGIR SMELLIR ¹
BORÈ VIÈ b LEIÈ Å LANDm OG
b/FTAST ÒT ¹ SJËm EN ÖAR STEIG
SÎNGVARINN 0¹LL «SKAR SÅN
FYRSTU SPOR ¹ SÎNGFERLINUM

Tónlistarpeningar
Tilkynnt var í gær um
úthlutun úr Tónlistarsjóði sem tónlistarráð
menntamálaráðuneytis er
til ráðgjafar um. Þorgerður 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 heildarsamtök tónlistarinnar í landinu og
rennur hann til reksturs Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar
sem hefur hönd í bagga með utanferðum íslenskra tónlistarmanna.
Raunar eru margir styrkjanna
vegna utanfara og líka vegna
vinnslu hljóðritana og útgáfu.
Annar stærsti styrkurinn, 2 milljónir, rennur til þeirrar miklu hátíðar sem Tónskáldafélagið stendur

4«.,)34 4RABANT F¾R FERÈA OG KYNNINGAR
STYRK ÒR 4ËNLISTARSJËÈI SEM VEITTI Å G¾R 
MILLJËN TIL ÕMISSA TËNLISTARVERKEFNA

fyrir þessa dagana, Myrkra músíkdaga. 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 einstaklingar og tónlistarhópar: Aton,
Sumartónleikar í Skálholti, Védís
Hervör, Ragnheiður Árnadóttir,
Sverrir Guðjónsson, Hallfríður
Ólafsdóttir, Kristján Orri Sigurleifsson, Haraldur Leví Gunnarsson, 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 Ísafjarðardjúp fær 800 þúsund,
Sumartónleikar við Mývatn 400
þúsund, Tónvinafélag Laugaborgar
sem hefur verið duglegt við tónleikahald í Eyjafirði fær 500 þúsund, Reykholtshátíðin annað eins,
sem og Þjóðlagahátíðin á Siglufirði. 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, Sumartónleikar í Skálholti fá styrk til nótnaútgáfu og tónlistarsmiðju fyrir
börn. Marta Guðrún Halldórsdóttir
fær 300 þúsund til að vinna við
íslenska miðalda- og endurreisnartónlist og Hörður Áskelsson 200
þúsund vegna Hallgrímspassíu.
Hér eru á garði svokallaðir klassískir 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. Tónlistarsjóður veitir mönnum styrk til að
setja fleyið á sjó. Þá er að sigla.
PBB

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
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0ABBALEIKURINN Å )ÈNË
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 sýningar voru á verkinu og dró dilk á
eftir sér: framleiðendur keyptu
sér bar – Prikið – og síðan sjónvarpsstöð – 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 sjónvarpsþætti fyrir norskar og sænskar
sjónvarpsstöðvar, leikstýrði leikritum og söngleikjum. Hann var
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F  $R 'UNNAR +RISTJ¹NSSON
HELDUR FYRIRLESTUR Å HÒSAKYNNUM
,ISTAH¹SKËLANS Å 3KIPHOLTI OG
FJALLAR UM FR¹TEKIN RÕMI Å ¹H¾TTUSAM
FÁLAGI SAMTÅMANS &YRIRLESTURINN BER
TITILINN (INN HLUTLAUSI HELGIDËMUR
OG BEINIR 'UNNAR ÖAR ATHYGLINNI AÈ
HELGIDËMUM Å FJÎLMENNINGARSAMFÁ
LAGINU ÖAR SEM T¹KNMYNDIR EINSTAKRA
TRÒARBRAGÈA ERU EKKI TALDAR ¾SKILEGAR

F  -ARGRÁT 'ESTSDËTTIR
SÎGUKENNARI VIÈ &JÎLBRAUTASKËLANN
VIÈ RMÒLA HELDUR ERINDI ¹ VEGUM
3AGNFR¾ÈINGAFÁLAGS ¥SLANDS Å
¶JËÈMINJASAFNINU OG R¾ÈIR UM SÎGU
SKOÈUN OG SÎGUKENNSLU !ÈGANGUR
ER ËKEYPIS

um tíma aðili að framleiðslufyrirtækinu 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 föðurhlutverkið og hvernig það hefur breyst á
síðustu árum. Hann segir þá Sigurð 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 heimsfrumsýnt 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:

N N 3µ.).'!2
F  ¥ (ALLGRÅMSKIRKJU STEND
UR YFIR SÕNINGIN -YND MÅN AF
(ALLGRÅMI ÖAR SEM  ÅSLENSKIR LISTA
MENN SÕNA ANDLITSMYNDIR SÅNAR AF
S¹LMASK¹LDINU 3ÕNINGARSTJËRI ER *ËN
2EYKDAL EN ,ISTVINAFÁLAG KIRKJUNN
AR STENDUR FYRIR HENNI

F  &¾REYSKU LISTM¹LARNIR
%DWARD &UGLÐ !STRI ,UIHN 3IGRUN
'UNNARSDËTTIR 4ORBJÐRN /LSEN
%YÈUN AV 2EYNI OG )NG¹LVUR AV
2EYNI SÕNA VERK SÅN Å MENNINGAR
MIÈSTÎÈ (AFNARFJARÈAR Å (AFNARBORG
3ÕNINGIN STENDUR TIL  FEBRÒAR

F  3ÕNINGIN &RELSUN LITARINS
2EGARD &AUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR VERK FRÎNSKU EXPRESSJËNIST
ANNA FR¹ UPPHAFI  ALDAR 3ÕNINGIN
KEMUR FR¹ -USÁE DES BEAUX ARTS Å
"ORDEAUX Å &RAKKLANDI  VERK EFTIR
ÖRETT¹N LISTAMENN ÖAR ¹ MEÈAL
MEISTARANA 2ENOIR OG -ATISSE

F  -YNDLISTARMENNIRNIR *ËHANN

„Pabbinn er drepfyndið og hjartnæmt nýtt íslenskt leikrit sem
fjallar um það sem skiptir einna
mestu máli í lífinu,“ segir í tilkynningu framleiðandans svo
nærri má geta að hér er slegið á
ýmsa strengi.
Auk þeirra Sigurðar Sigurjónssonar leikstjóra og Bjarna koma
að sýningunni Egill Eðvarðsson
sem gerir leikmynd, Árni Baldvinsson sem lýsir og Þórir Úlfarsson 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 Halldórsdóttur. Það er eitthvað seiðmagnað hér í loftinu og maður
andar að sér sögu allan tímann.
Það verður spennandi að leika
fyrir áhorfendur í þessu húsi.“
PBB

4ORFASON OG (LYNUR (ELGASON
SÕNA VERK SÅN Å ,ISTASAFNI !3¥ VIÈ
&REYJUGÎTU 3ÕNINGARNAR STANDA TIL
 JANÒAR

F  3TEPHAN 3TEPHENSEN

ÎÈRU
NAFNI 0RESIDENT "ONGO SÕNIR Å 
'ALLERY VIÈ (VERFISGÎTU 3ÕNINGIN BER
YFIRSKRIFTINA )& 9/5 7!.4 ",//$
9/5k6% '/4 )4  OG ER OPIN MILLI 
 ÖRIÈJUDAGA TIL LAUGARDAGA TIL 
FEBRÒAR

F  ,ISTASAFNINU ¹ !KUREYRI
STANDA YFIR TV¾R SÕNINGAR !NNARS
VEGAR ¹ VERKUM *ËNS «SKARS SEM
KALLAST ,ES YEUX DE LkOMBRE JAUNE
EÈA !UGU 'ULA 3KUGGANS OG HINS
VEGAR INNSETNING EFTIR BANDARÅSKA
LISTAMANNINN !DAM "ATEMAN EN
SÕNING "ATEMAN BER HEITIÈ 4YRFINGAR
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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Broddlítil blóðmarinering
Verk McDonagh hafa notið vinsælda 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 slettum af ádeilu og gríni.
Havaríið hefst á því að dauður
köttur finnst á vegi. Sá reynist eini
vinur Patreks, ofbeldisfulls vígamanns (Ívar Örn Sverrisson) sem
snýr heim og leitar hefnda. Unglingurinn Davey (Guðjón Davíð
Karlsson) og faðir geðsjúklingsins
(Þráinn Karlsson) reyna sitt til
þess að blekkja Patrek og telja
honum trú um að kötturinn sé lasinn 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 INLAsamtökunum sem hyggst plaffa
hann niður fyrir að vilja kljúfa sig
úr félaginu (Gísli Pétur Hinriksson, Ólafur Steinn Ingunnarson og
Páll Sigþór Pálsson).
Þetta verk fjallar um tilgangslaust ofbeldi og tvöfalt siðferði og
veltir þeim viðkæmu viðfangsefnum upp úr blóði og gori. Það er erfitt 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 kínverjar urðu fljótt hvimleiðar.
Áhorfendur nútímans eru vanir
„yfir-pródúseruðu“ ofbeldi en

þetta var máttlítið og gervilegt.
Tvöfalda siðferðið eða sjálfsréttlætingarþörfin sem litar allar persónurnar, birtist mismikið í sviksemi 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 hugsjónamennsku þeirra sem tengd er sjálfstæðisbaráttu Írlands. Þeirra stríð
er barnalegt og ádeilan þar af leiðandi broddlítil auk þess sem bakgrunnur verksins er óskýr – þrátt
fyrir greinargóðan inngang í leikskrá er litlu púðri varið í að útskýra
aðstæður í verkinu sjálfu.
Svartur köttur er farsakennt
stofudrama í uppfærslu Magnúsar
Geirs Þórðarsonar leikstjóra. Leikhópurinn stóð sig með ágætum á
frumsýningunni enda samanstendur hann af ágætum grínleikurum.
Að öðrum ólöstuðum naut Þráinn
Karlsson sín best í hlutverki
brókalallans Donny sem sonurinn
ætlar að skjóta í hausinn. Samleikur hans og Guðjóns Davíðs var vel
samstilltur og vel hægt að hlæja
að vitleysunni í þeim og vandræðaganginum með skóáburðinn. Ívar
Örn Sverrisson leikur óbermið
Patrek og var býsna ógnandi á
köflum, einkum í upphafsatriðinu.
Patrekur var barnaleg og aumkunarverð 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
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BÒNINGAR OG GERVAHÎNNUN &ILIPPÅA
%LÅSDËTTIR ,ÕSING ¶ËRÈUR /RRI 0ÁTURSSON
4ËNLIST OG HLJËÈMYND (LJËMSVEITIN
3+ 'ERVI 2AGNA &OSSBERG ,EIKSTJËRN
-AGNÒS 'EIR ¶ËRÈARSON

&,!'!2) ° &2!-3+. 4HE 2AKES 0ROGRESS E 342!6).3+9
&RUMSâNING FÚS  FEB KL  ÚRFÉ STI LAUS
 SâN SUN  FEB KL  n  SâN FÚS  FEB KL  n  SâN SUN  FEB KL 

((

&2£"2)23«.'6!2!2 429''½5 ¨¡2 -)½! 342!8

4ILÖRIFALÅTIÈ EN SPAUGILEGT SPLATTER SEM
SKILUR LÅTIÈ EFTIR SIG

með trúðshlutverk sín. Kettirnir
tveir voru einnig til prýði.
Útlit sýningarinnar var ágætlega heppnað ef frá er talið laufskrúðið 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 myndbandsverkinu sem fylgdi Mairead en það var
samt alveg úr takti við restina, of
nútímalegt í þessu gamaldags
verki.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

+YNNING FYRIR SâNINGU Ó BOI 6° EKKI É FRUMSâNINGU
)NGIBJÚRG %YØRSDØTTIR TØNLISTARFRINGUR HEFUR UMSJØN ME KYNNINGUNNI
(ULDA "JÚRK 'UNNAR £GÞST *ØHANN 3MÉRI 3IGRÓUR )NGVELDUR µR OG %YJØLFUR
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DAGUR VONAR

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

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

Forsala hefst á morgun!
Miðasalan opnar kl. 13.00
– fyrstir koma fyrstir fá!

Nú er tónlistin
úr leikritinu
komin út á
geisladisk.

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

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

Sýningin tekur 25 mínútur í flutningi.
Miðaverð 1.450 kr.
Samstarfsaðili:
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“

Samstarfsverkefni Listahátíðar í
Reykjavík og Borgarleikhússins.
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-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

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
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Bó berst fyrir bættu öryggi á netinu
„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 söngvarinn.
Björgvin kvaðst vera afar sáttur við starfsfólkið frá Filmus og
auglýsingastofunni Hvíta húsinu

og sagði að tökuliðið hefði verið
ákaflega fagmannlegt. Hann hrósaði Björgvin Franz Gíslasyni í hástert en leikarinn bregður sér í líki
Bó í auglýsingunni. „Nafni minn
er einhver besti skemmtikrafturinn sem við eigum um þessar
mundir og ég var ákaflega ánægður 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 auglýsingum,“ segir Björgvin, sem mundi þó
eftir kaffiauglýsingu frá Ó. John-

"*®2'6). /' "*®2'6). 3TËRSÎNGVARINN SEGIR LEIKARANN VERA EINN BESTA SKEMMTIKRAFT

SEM ÖJËÈIN EIGI UM ÖESSAR MUNDIR

son & Kaaber sem birtist fyrir allmörgum árum. Björgvin ruddi þar
brautina fyrir íslenska poppara í
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auglýsingum en þeir eru ófáir tónlistarmennirnir sem hafa fetað í
þau spor.
FGG

&ORELDRUM VEL TEKIÈ
 ,!535 "RITNEY 3PEARS ER BÒIN AÈ

SPARKA K¾RASTANUM SÅNUM
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Hætt með
kærastanum

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 fengið 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.

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

,%/.!2$/ $)#!02)/ $I#APRIO ÅHUGAÈI

AÈ H¾TTA AÈ LEIKA Å KVIKMYNDUM EFTIR
VINS¾LDIR 4ITANIC

Íhugaði að
hætta
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 sjálfur.“ Síðan þá hefur DiCaprio leikið
í mörgum vel heppnuðum myndum og er mjög sáttur við sitt.

344 -%¨ -9.$).! %KKI VAR ANNAÈ
AÈ MERKJA EN AÈ "JARNI 2ÎGNVALDSSON
2ÎGNVALDUR $OFRI 0ÁTURSSON !NNA "IRG
ITTA "ËASDËTTIR OG "JÎRK (REIÈARSDËTTIR
V¾RU ¹N¾GÈ MEÈ MYNDINA

,)44,% -)33 35.3().% 6EGAMYNDIN VIN
S¾LA FÁKK VERÈLAUN SEM BESTA MYNDIN ¹
0RODUCERS 'UILD VERÈLAUNUNUM

Little Miss
kjörin best
Kvikmyndin Little Miss Sunshine
var valin besta myndina á Producers Guild of America-verðlaununum sem voru afhent um síðustu
helgi.
Verðlaunin þykja gefa góða vísbendingu um hvaða mynd eigi
eftir að vegna vel á óskarsverðlaununum. Myndirnar sem hlutu
ekki náð fyrir augum dómnefndarinnar voru Babel, The Departed, The Queen og Dreamgirls.
Ellefu myndir af þeim sautján
sem hafa unnið Producers Guildverðlaunin hafa verið kjörnar
bestu myndirnar á óskarnum.

Tónleikaferð
um Bretland
Hasarmyndahetjan Steven Seagal
er farin á tónleikaferð um Bretland 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 tónleika og stendur
ferðin yfir í tvo
mánuði.
Auk
þess að leika í
34%6%. 3%!'!,
(ASARMYNDAHETJAN hasarmyndum
hefur
Seagal
ER FARIN ¹ TËNLEIKA
einnig
vakið
FERÈ UM "RETLAND
athygli
fyrir
áhuga sinn á umhverfisvernd og
búddatrú.

Höfðar mál
34/,4!2 !& -®--5 ,ILJA 'UÈRÒN ¶ORVALDSDËTTIR SEM LEIKUR Å MYNDINNI M¾TTI ¹

SÕNINGUNA ¹SAMT +AREN -ARÅU OG )NGUNNI 6ALGERÈI OG 'RÁTAR ®RN VAR MEÈ ÖEIM Å FÎR
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!.$2) /' -!2'2¡4 !NDRI 3N¾R -AGNA
SON RITHÎFUNDUR VAR VIÈSTADDUR FRUMSÕN
INGUNA ¹SAMT KONU SINNI -ARGRÁTI 3JÎFN
4ORP HJÒKRUNARFR¾ÈINGI
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"ERGSTEINI "JÎRGÒLFSSYNI KVIKMYNDA
TÎKUMANNI OG +RISTÅNU «LAFSDËTTUR
KVIKMYNDAFRAMLEIÈANDA

Leikkonan Kiera Knightley hefur
höfðað mál gegn breska dagblaðinu 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 völdum 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 Beckham og Pirates of the
Caribbean.
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"RESKA LEIKKONAN HEFUR
HÎFÈAÈ M¹L GEGN 4HE
$AILY -AIL

Basic Instinct 2 efst á blaði
Kvikmyndirnar Basic Instinct 2
og Little Man hafa verið tilnefndar til sjö Razzie-verðlauna, sem
verða afhent hinn 24. febrúar,
degi á undan óskarsverðlaununum. Verðlaununum er ætlað að
endurspegla það versta sem kvikmyndaborgin Hollywood bauð
upp á á síðasta ári.
Ævintýramyndin Bloodrayne
hlaut sex tilnefningar, spennumyndin The Wicker Man fimm og
Lady in the Water eftir M. Night
Shyamalan hlaut fjórar.
Tilnefndar sem verstu leikkonurnar 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 Simpson fyrir Employee of the Month.
Stone
hefur
áður
hlotið
tvenn Razzieverðlaun, fyrir
The Specialist
og
Intersection.
Bræðurnir
Shawn og Marlon
Wayans
voru tilnefndir
4)- !,,%. !LLEN
sem verstu leikER TILNEFNDUR TIL
ararnir
fyrir
ÖRENNRA 2AZZIE
Little Man, Rob
VERÈLAUNA
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 myndunum The Santa Clause 3, The
Shaggy Dog og Zoom.
Athygli vakti að Sylvester
Stallone, sem hefur hlotið þrjátíu
Razzie-tilnefningar og tíu verðlaun, var ekki tilnefndur í þetta
sinn fyrir myndina Rocky Balboa. „Í byrjun ársins hefðirðu
ekki getað sannfært mig um að
hún myndi ekki keppa um Razzieverðlaunin,“ sagði John Wilson,
upphafsmaður Razzie, um Rocky
Balboa. „Mig langar að segja það
opinberlega að Stallone bjó til
góða mynd.“

3(!2/. 34/.% 3TONE HEFUR VERIÈ

TILNEFND SEM VERSTA LEIKKONAN FYRIR HLUT
VERK SITT Å "ASIC )NSTINCT 

Gagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

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

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

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

SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

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
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
CASINO ROYALE

kl. 6, 8.20 og 10.40
kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ

kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 8 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Stór og fjölbreytt
Hlustendaverðlaun útvarpsstöðvarinnar FM 957 verða haldin í sjöunda sinn í Borgarleikhúsinu í
kvöld. Hátíðin verður jafnframt
send út í heild sinni í beinni útsendingu á sjónvarpsstöðinni Sirkus.
„Við höfum aldrei verið með
hátíðina svona stóra og fjölbreytta,“ segir Svali hjá FM 957.
„Íslensk popptónlist hefur þróast
og breyst. Þetta er ekki bara hefðbundin sveitaballamúsík, þetta er
orðið meira rokk og meira dans og
melódískt rómanspopp. Ég held að
þetta endurspegli hvað tónlistarsmekkur 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. Trabant, Nylon, Ampop, Togga,
Sprengjuhöllinni, Á móti sól og Silvíu Nótt, sem mun frumflytja nýtt
lag. Kynnir verður Auðunn Blöndal.
Að sögn Svala hefur undirbúningurinn verið nokkuð frábrugðinn
því sem verið hefur. „Við settum
Saga film í framleiðsluna á þessu
en við höfum oftast verið að vesenast 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 verður síðan tveggja kílóa járnklumpur sem var sérsmíðaður fyrir
keppnina.
FB
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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3ÎNGVASK¹LD Å $ANAVELDI
Tónlistarmaðurinn Pétur
Ben heldur sína fyrstu tónleika í Danmörku í byrjun
febrúar. Fyrst spilar hann
í Álaborg hinn 6. og daginn
eftir heldur hann tvenna
tónleika í Kaupmannahöfn.

Fyrri tónleikarnir í Kaupmannahöfn 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.“

&IMM STJÎRNUR Å $ANMÎRKU
Fyrsta og eina plata Péturs Ben,
Wine for My Weakness, hefur
verið gefin út af 12 Tónum í Danmörku 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 persónulegt söngvaskáld á íslenskri
frumraun“. Að auki fékk platan

0¡452 "%. 4ËNLISTARMAÈURINN 0ÁTUR "EN HELDUR SÅNA FYRSTU TËNLEIKA Å $ANMÎRKU Å
BYRJUN FEBRÒAR
&2¡44!",!¨)¨2«3!

fjórar stjörnur af sex í tónlistarblaðinu GAFFA.
Platan, sem var ofarlega á listum 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.

!LVEG Å SKÕJUNUM
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.“

&ERÈAST UM LANDIÈ
Pétur mun hafa í nógu að snúast á
næstunni. Auk þess að fylgja plötunni eftir erlendis hyggur hann á
tónleika á Akureyri í byrjun febrúar og ferðar í kringum landið með
Lay Low og Rás 2 í mars. Einnig
samdi hann tónlistina við kvikmyndina Foreldra sem var nýverið
frumsýnd hér á landi.
FREYR FRETTABLADIDIS

Landamærin liggja víða
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Ekki verður annað sagt en að samstarf leikstjórans Alejandro González Iñárritu og handritshöfundarins 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 krefjandi; að þessu sinni gera tvímenningarnir samskipti – eða öllu heldur 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 ferðamannarútu 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 einhver 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 afdrifaríka ákvörðun. Í Japan kemst

heyrnarlaus og ráðvillt unglingsstúlka að því að lögreglan leitar að
föður hennar, vegna atburða sem
kemur á daginn að tengjast skotárásinni 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 samskipti/samskiptaleysi fólks. Hins
vegar hafa þær ekki snúist jafn
markvisst um það og nú; landamæri gegna lykilhlutverki í Babel,
milli
landa,
menningarheima,
tungumála og fólks. Þá skiptir
breytt heimsmynd eftir 11. september miklu máli; voðaskot í Marokkó 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. Framvindan er hæg en keyrð áfram af
undirliggjandi þunga, sögurnar
brotakenndar en fléttast þó
áreynslulaust saman. Allt virðist
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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 samnefnari á öllum merkilegri myndum.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON
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FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

EEEE

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN

PANAMA.IS

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM
Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Háskólabíó
FORELDRAR

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

THE HOLIDAY

BABEL

kl. 6 - 9 - 10:30

B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8

B.i. 16

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8

B.i.12

DÉJÁ VU

kl. 10:30

B.i. 12

B.i.16

THE DEPARTED

kl. 10:30

B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50

kl. 8

EEE
Þ.J. -FBL

B.i. 7

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG
SNIÐUG GAMANMYND...

/ ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI

BABEL

kl. 5:30 - 8 - 10:50

B.i.16

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

BABEL VIP

kl. 8 - 10:50

Leyfð

THE CHILDREN... VIP kl. 5:30

FORELDRAR

kl. 4 - 6 - 8 - 10

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:20 - 5:40

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:20

STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:30

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:20

/ AKUREYRI

kl. 6 - 8:30 - 10:30

Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 8 - 10:15

Leyfð

BABEL

kl 8 - 10:40

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 6 - 8:15 - 10:40

B.i.12

KÖLD SLÓÐ

kl. 8

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl 8

B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 10:15

B.i. 12

THE CHILDREN OF MEN

kl 10:20

B.i.16

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 5:50

Leyfð

HAPPY FEET m/ísl. tali

kl. 6

Leyfð

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 8:10

Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS

kl 5:40

B.i.16

Enn brakandi fersk
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 þekktur 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 sinnum, 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 plötum sveitarinnar: Yesterday Was
Dramatic, Today Is OK og Finally
We Are No One. Útsetningarnar
eru töluvert ólíkar útsetningunum á plötunum, sem gefur útgáfunni 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. Tónlistin 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.

/ KEFLAVÍK

FORELDRAR

B.i.16

Skráðu þig á

SAMbio.is

6ERSLË SVIÈSETUR 3EXT¹N
Það styttist óðum í árlegt
Nemendamót Verzlunarskóla Íslands, og þar með
frumsýningu á söngleiknum
Sextán eftir Gísla Rúnar
Jónsson.

4«.,)34
4HE 0EEL 3ESSION
MÒM

((((
4HE 0EEL 3ESSION MEÈ MÒM VAR TEKIN
UPP HAUSTIÈ  OG HEFUR AÈ GEYMA
LÎG AF FYRSTU TVEIMUR MÒM PLÎTUNUM
Å NOKKUÈ BREYTTUM ÒTG¹FUM &R¹B¾R
PLATA SEM HLJËMAR JAFN FERSK OG FLOTT Å
DAG OG ÖEGAR HÒN VAR TEKIN UPP

Söngurinn er frekar lágt mixaður, 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.

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 fagfólks sem æfir með menntaskólanemunum þessa dagana, en sýningin verður frumsýnd 1. febrúar.
Aðalhlutverkið í Sextán er í
höndum Ólafar Jöru Skagfjörð Valgeirsdóttur, en hún er dóttir Guðrúnar Gunnarsdóttur söngkonu og
Valgeirs Skagfjörð leikara. Hún fer
þar með hlutverk Hófíar, taugaóstyrkrar 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-

4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Vinir saman á sviði
Hnefaleikakappinn fyrrverandi
Muhammad Ali
steig upp á svið
með vini sínum,
gamanleikaranum Billy Crystal,
á 65 ára afmælisdegi sínum á miðvikudag.
Crystal var að
skemmta í Ariz- !,) /' #2934!, "ILLY #RYSTAL BAUÈ VIN
ona-ríkisháskól- SINN -UHAMMAD !LI VELKOMINN ¹ SVIÈIÈ

Allt að

70

anum
þegar
hann kallaði Ali
upp á svið og
bað viðstadda
um að syngja
afmælissönginn fyrir hann.
„Hann
hefur
verið
sannur
vinur og mikill
vinur heimsins
að auki,“ sagði
Crystal.
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lega erfitt,“ bætti hún við. „Þetta
eru svaka átök,“ sagði Ólöf hlæjandi.
Benedikt Valsson fer með hlutverk 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 landsliðið í kringum þetta,“ sagði Benedikt. 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 samnefndri 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 textann, 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 dönsurum meðtöldum. „Hópurinn er að
smella rosalega vel saman, sem
mér finnst ótrúlegt miðað við hvað
hann er stór,” sagði hún.
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3IGURBJÎRG !LMA )NGËLFSDËTTIR LÁK 2EGÅNU
Å SAMNEFNDRI KVIKMYND EN HENNI FINNST
ÖAÈ SKEMMTILEG TILBREYTING AÈ STANDA
¹ SVIÈI

Úrval ljósa á frábæru verði!

%

afsláttur

ÚTSALA
Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16
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 +ONUR FLYKKJAST AÈ +3¥
5MR¾ÈA &RÁTTABLAÈSINS UM BAR¹TTUM¹L
KVENNA INNAN +NATTSPYRNUSAMBANDS
¥SLANDS HEFUR GREINILEGA VAKIÈ
UPP TALSMENN ÖEIRRA (ALLA
'UNNARSDËTTIR HEFUR BOÈIÈ SIG
FRAM TIL FORMANNS +3¥ OG NÒ SÅÈAST
B¾TTIST 'UÈRÒN )NGA 3ÅVERTSEN
Å HËPINN EN HÒN HEFUR TILKYNNT
FRAMBOÈ TIL STJËRNAR +3¥ %INA
KONAN INNAN STJËRNAR +3¥ )NGIBJÎRG
(INRIKSDËTTIR G¾TI ÖVÅ FENGIÈ FLEIRI
KYNSYSTUR SÁR VIÈ HLIÈ EFTIR
¹RSÖINGIÈ Å N¾STA M¹NUÈI

SPORT FRETTABLADIDIS

Þetta gerist ekki á hverjum degi
&EÈGARNIR "JARKI 3IGURÈSSON OG ®RN )NGI
"JARKASON SPILUÈU SAMAN SÅÈASTA FÎSTUDAG
ÖEGAR !FTURELDING LÁK GEGN 'RËTTU Å  DEILD
KARLA Å HANDBOLTA ¶ETTA ER Å FYRSTA SINN
SEM ÖEIR FEÈGAR LEIKA SAMAN EN "JARKI ER
ÖJ¹LFARI !FTURELDINGAR SEM SITUR Å TOPPS¾TI
DEILDARINNAR
b¶AÈ ER AÈ SJ¹LFSÎGÈU GAMAN AÈ HAFA
SPILAÈ MEÈ DRENGNUM ÖETTA GERIST ÖAÈ
EKKI ¹ HVERJUM DEGI m SAGÈI "JARKI SEM
ER  ¹RA b¶AÈ HEFUR VERIÈ MIKIÈ
UM VEIKINDI Å LIÈINU SVO ÁG SPILAÈI
ÖENNAN LEIK ¡G HEF ¾FT MEÈ LIÈINU
OG TEL MIG ENN GETA GERT EITTHVERT
GAGN ÖVÅ HEF ÁG VERIÈ AÈ SPILA EITT
HVAÈ Å VETUR EN EKKI ÖË ALLA LEIKI
-ARKMIÈIÈ ER AÈ KOMAST UPP OG
OKKUR HEFUR GENGIÈ MJÎG VEL ERUM
TAPLAUSIR OG HÎFUM SKORAÈ FLEST

MÎRK OG FENGIÈ F¾ST ¹ OKKUR ¶AÈ SÕNIR ÖAÈ
BARA AÈ VIÈ ERUM MEÈ BESTA LIÈIÈ Å DEILD
INNI ÁG ER ËHR¾DDUR VIÈ AÈ SEGJA ÖAÈm
®RN )NGI SONUR HANS
ER SEXT¹N ¹RA
GAMALL HANN
GETUR B¾ÈI
SPILAÈ
MIÈJU OG

SKYTTU OG ER MIKIÈ EFNI (ANN HEFUR MEÈAL
ANNARS ¾FT MEÈ UNGLINGALANDSLIÈINU EN
ÖETTA VAR HANS FYRSTI MEISTARAFLOKKSLEIKUR
b(ANN HEFUR VERIÈ AÈ STANDA SIG MJÎG VEL
OG ÖETTA ER ¹RANGUR ERFIÈISINS (ANN ER AÈ
F¹ T¾KIF¾RI EINS OG AÈRIR SEM ¾FA VEL OG
SKILA ¹RANGRI %INS OG VENJULEGA ÖEGAR UM
FRUMRAUN ER AÈ R¾ÈA Ö¹ VAR SM¹ STRESS Å
HONUM (ANN SÕNDI ÖAÈ ÖË AÈ HANN GETUR
ÖETTA ALVEG OG Å ÖESSUM LEIK N¹ÈI HANN
AÈ SKORA SITT FYRSTA MEISTARAFLOKKSMARK m
SAGÈI "JARKI SEM SETTI NOKKUR MÎRK
SJ¹LFUR Å LEIKNUM
!FTURELDING VANN 'RËTTU   OG
HEFUR UNNIÈ ALLA ELLEFU LEIKI SÅNA Å 
DEILDINNI TIL ÖESSA 3TAÈA LIÈSINS ER GËÈ
EN ÖAÈ HEFUR FJËRUM STIGUM MEIRA EN
¥"6 SEM ER Å ÎÈRU S¾TI ÖR¹TT FYRIR AÈ
EIGA TVO LEIKI TIL GËÈA ¹ %YJAMENN

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)

(- ¥ (!.$"/,4!
Ísland-Frakkland 32-24
-ÎRK ¥SLANDS SKOT  «LAFUR 3TEF¹NSSON 
 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON   ,OGI 'EIRS
SON   3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON   !LEX
ANDER 0ETERSSON   -ARKÒS -¹NI -ICHAELSSON
  3IGFÒS 3IGURÈSSON   SGEIR ®RN (ALL
GRÅMSSON   2AGNAR «SKARSSON   6IGNIR
3VAVARSSON   
6ARIN SKOT "IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON  (REIÈ
AR 'UÈMUNDSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  'UÈJËN 3NORRI -ARKÒS 6IGNIR
!LEXANDER
&IKSUÈ VÅTI  'UÈJËN  SGEIR  3IGFÒS
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK &RAKKLANDS -ICHAEL 'UIGOU  "ERTRAND
'ILLE  *EROME &ERNANDEZ  $ANIEL .ARCISSE 
.IKOLA +ARBATIC  'UILLAUME 'ILLE  *OEL !BATI 
3EBASTIEN "OSQUET 
6ARIN SKOT 4HIERRY /MEYER  $ABOUDA +ARA
BOUE 
(RAÈAUPPHLAUP 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR !BATI RAUTT 

"!2/3 -ARKAKËNGUR %VRËPUMËTS LANDS
LIÈA  N¹ÈI ALDREI FËTFESTU Å ENSKA
BOLTANUM
./2$)# 0(/4/3'%449

3ËKNARMAÈURINN -ILAN "AROS

Frá Villa og til
Frakklands
&«4"/,4) Franska liðið Lyon hefur

fest kaup á tékkneska sóknarmanninum 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 knattspyrnustjórann 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 úrvalsdeildinni á þessu tímabili og hefur nú
verið seldur.
EGM

3TËRBROTIN FRAMMISTAÈA ¥SLANDS
Ísland vann ótrúlegan sigur á Frökkum í gær, 32-24, og er komið áfram í milliriðil með tvö stig. Frammistaða íslenska liðsins í leiknum var með hreinum ólíkindum.
(!.$"/,4) Leikur Íslands gegn
Frökkum í gær var eins góður og
leikurinn gegn Úkraínu var lélegur. 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 gripið er niður.
Það mátti sjá á andlitum strákanna að þeir voru mættir grimmir
til leiks enda engu að tapa og allt að
vinna. Vörnin byrjaði vel með Alexander Petersson fremstan í flokki
jafningja. Birkir Ívar varði eins og
berserkur fyrir aftan, hraðaupphlaupin 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 markið 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 hálfleikinn. Breytti engu þótt liðið
væri einum eða tveim færri á vellinum. 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 lygasögu.

445 (®,,).! 3TUÈNINGURINN VIÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ Å G¾R VAR ENGU LÅKUR (ÁR ÖAKKA

STR¹KARNIR FYRIR Å LEIKSLOK 3IGFÒS 3IGURÈSSON ER Å FARARBRODDI
&2¡44!",!¨)¨0*%452
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IÈ OG TRALLAÈ Å STÒKUNNI

&2¡44!",!¨)¨0*%452

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

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
SKRIFAR FR¹ -AGDEBURG
HENRY FRETTABLADIDIS

Með ótrúlegri leikjum

Þrjú lið taka
með sér tvö stig

(!.$"/,4) „Ég held að þetta sé

(!.$"/,4) Ísland verður í

EGM

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 vogarskálarnar. Það var hvergi veikan hlekk að finna. Íslenska liðið
hefur áður sýnt að það er þetta
gott og getur klárlega gert verulega góða hluti á þessu móti og
möguleikarnir á að komast langt á
stórmóti hafa sjaldan eða aldrei
verið betri.

'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON EFTIR SIGURINN ¹ &RÎKKUM

-ILLIRIÈLAR ¹ (- Å HANDBOLTA

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, Ungverjaland, 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 laugardaginn og Þýskalandi á sunnudag.

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. Frakkar skoruðu fjögur mörk í röð og
minnkuðu muninn í sjö mörk, 2114.
Þá tók íslenska liðið við sér á
ný og munurinn var níu mörk, 2516, 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

&2"2 ¥ -!2+).5 "IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON VAR VALINN MAÈUR LEIKSINS EN HANN ¹TTI
STËRKOSTLEGAN LEIK Å ÅSLENSKA MARKINU OG VARÈI ALLS  SKOT (ÁR FAGNAR "IRKIR ¥VAR EFTIR
AÈ HANN HAFÈI STÎÈVAÈ EITT SKOTA &RAKKA
&2¡44!",!¨)¨0*%452

með ótrúlegri leikjum landsliðsins,“ 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

-!2+) &!'.!¨ 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈS

SON

&2¡44!",!¨)¨0*%452

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

Til hamingju
Ísland!
5kr.
afsláttur
í dag
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Við höldum með þér!
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Hjálmar lánaður frá Hearts

HM í handbolta
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Fram hefur gengið frá
lánssamningi við unglingalandsliðsmanninn Hjálmar Þórarinsson, sem mun því leika með þeim
bláklæddu í Landsbankadeildinni
næsta sumar. „Ég er mjög ánægður 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 hópinn,“ sagði Ólafur Þórðarson,
þjálfari Fram, við Fréttablaðið.
Hjálmar er tvítugur og alinn
upp hjá Þrótti; sextán ára lék hann
fyrst fyrir meistaraflokk félagsins. 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. deildinni þar sem hann lék vel. Hjálm-
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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 félagsins, 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 talsverðum yfirburðum í fyrra og
vann sér þar með sæti í Landsbankadeildinni á ný. Talsverðar
breytingar hafa orðið á liðinu
síðan þá en félagið seldi Helga

(*,-!2 ¶«2!2).33/. -UN SPILA ¹
NÕJAN LEIK HÁR ¹ LANDI ¹ KOMANDI SUMRI
EN Ö¹ Å BÒNINGI &RAM
&2¡44!",!¨)¨

Sigurðsson til Vals, hinn ungi
Heiðar Geir Júlíusson fór til Svíþjóðar 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.
EGM

&2"2)2 0HOENIX 3UNS ¹ Å ENGUM

VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ SAFNA STIGUM UPP ¹
STIGATÎFLUNA
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

."! DEILDIN Å KÎRFUBOLTA

Verður sagan á
bandi Phoenix?
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Iceland Express deild karla
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3TAÈAN VAR JÎFN   EFTIR VENJULEGAN LEIKTÅMA

Iceland Express deild kv.
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3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)

¶ETTA TOPPAR 3VÅALEIKINA

+®2&5"/,4) 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 desember - Washington Wizards. Suns
tapaði 5 af fyrstu sex leikjum
sínum í vetur en hefur síðan
unnið 31 af síðustu 34.
ËËJ

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.
(!.$"/,4) „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 heimavelli annars og áhorfendur ótrúlegir allir saman,“ sagði Alfreð
Gíslason landsliðsþjálfari kampakátur.
„Það var frábært að halda
þetta út. Það var krítískt að vinna
sig út úr vandanum í upphafi síðari 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 markvarslan 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 Svíaleikina 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 leikmennina.
„Það var aðeins öðruvísi vídeó
en sumir eru vanir í handboltanum. Ég vil ekki segja hvað það
var samt,“ sagði Alfreð sposkur.
Ísland er í góðri stöðu í milliriðlinum með tvö stig og fína
markatölu. Það eru möguleiakr
fyrir hendi hjá liðinu. „Það er alveg
rétt og ég hefði aldrei getað ímyndað mér það þrem mínútum fyrir
leikslok að hafa áhyggjur af því að

.ORÈMENN SITJA EFTIR

Danir síðastir í
milliriðil
(!.$"/,4) Danmörk vann Noreg
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vinna leikinn of stórt. Ef við hefðum 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.

27-25 í lokaumferð E-riðilsins í
gær og varð þar með tólfta og
síðasta þjóðin sem tryggði sér
sæti í milliriðli heimsmeistaramótsins. 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.
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„Við verðum að halda vel á
spilunum og passa að við séum
ekki strax aftur komnir í krísu.
Við verðum að ná stöðugleikanum upp og þá er hægt að gera
ýmislegt.“
HENRY FRETTABLADIDIS

EGM

Allt gekk upp
(!.$"/,4) 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.
p HBG
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Þetta var lyginni líkast
Leikur Íslendinga gegn Frökkum 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 yfirburðir íslenska liðsins gegn því
franska.
Liðið sýndi gríðarlegan styrk
í seinni hálfleik, strákarnir spiluðu 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 einhverja út sem bestu menn liðsins því allt liðið ásamt þjálfurum 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 leiknum 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 milliriðil, 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.
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 +IRSTEN $UNST
&¾DDIST  APRÅL  Å .EW *ERSEY
EN FAÈIR HENNAR ER ÖÕSKUR ¶RIGGJA ¹RA
BYRJAÈI $UNST Å SKEMMTANAIÈNAÈINUM
EN Ö¹ FËR HÒN AÈ LEIKA Å AUGLÕSINGUM
.EW 9ORK 3TORIES VAR HENNAR FRUMRAUN
Å KVIKMYNDUM OG SAMA ¹R OG HÒN
KOM ÒT FLUTTI FJÎLSKYLDA HENNAR TIL
,OS !NGELES 3LË FYRST ALMENNILEGA Å
GEGN Å MYNDINNI )NTERVIEW WITH THE
6AMPIRE 4HE 6AMPIRE #HRONICLES
(ÒN ER TALIN MEÈAL KYNÖOKKAFYLLSTU
LEIKARA SAMTÅMANS EN ER NÒ AÈ
VINNA AÈ EIGIN FRAMLEIÈSLUFYRIRT¾KI
(ÒN LÁK Å MYNDINNI $EEPLY SEM ER
¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD
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Allt breytist, nema Útvarp Saga
!LLT BREYTIST NEMA D¾GURM¹LAÖ¾TTIR ¹
²TVARPI 3ÎGU ¶EGAR ÁG VAR LÅTIL ÖURFTI ÁG
AÈ SITJA LENGI Å SKËLABÅL ¹ HVERJUM MORGNI
3KËLABÅLSTJËRINN HAFÈI ÖANN SIÈ AÈ STILLA ¹
D¾GURLAGAÖ¾TTI &¹IR DAGAR Å ¾SKU MINNI
LIÈU ¹N ÖESS AÈ ÁG HLUSTAÈI ¹ Ö¹
¶AÈ FURÈULEGA ER AÈ UMR¾ÈUEFNI ÖESSARA
Ö¹TTA BREYTAST EKKI AÈ MINNSTA KOSTI EKKI
EF MAÈUR MIÈAR VIÈ ²TVARP 3ÎGU ¥ SÅÈUSTU
VIKU STILLTI ÁG ¹ Ö¹ STÎÈ UMR¾ÈUEFNIÈ VAR
VINNUSEMI ¥SLENDINGA +ONURÎDD Å EIGU
2ËSU )NGËLFS SEM VAR EIN ÖEKKTASTA KONA
LANDSINS Å Ö¹ TÅÈ SEM ÁG SAT Å SKËLABÅLN
UM R¾DDI FJ¹LGLEGA UM HVE VINNUSAMIR
¥SLENDINGAR V¾RU OG HVAÈ ÖAÈ V¾RI NÒ
AFSKAPLEGA ALGENGT AÈ ÖEIR V¾RU Å TVEIMUR
EÈA FLEIRI STÎRFUM &¹TT FER MEIRA Å TAUGARNAR
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VARPSINS &LUTT VERÈA LÎGIN ÖRJÒ SEM KOMUST
¹FRAM ¹ LAUGARDAGSKVÎLD

T

#HELSEA 7YCOMBE 3µ.

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -AGGA OG FURÈUDÕRIÈ 
 +APPFLUGIÈ Å HIMINGEIMNUM
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 6ERONICA -ARS  6ERON
ICA -ARS )) "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ
UM UNGA KONU SEM TEKUR TIL VIÈ AÈ FLETTA
OFAN AF GL¾PAMÎNNUM EFTIR AÈ BESTA VIN
KONA HENNAR ER MYRT OG PABBI HENNAR MISS
IR VINNUNA



+ASTLJËS 2²6

 !LLRA MEINA BËT  "OTA MIG
 ¶RÅR BLAÈAMENN LEITA RITHÎFUND
AR *O .ESBÎ 4RE REPORTERE SÎKER EN FOR
FATTER .ORSKUR Ö¹TTUR UM NORSKA RITHÎFUND
INN *O .ESBÎ (ANN LÁK ¹ÈUR Å ROKKHLJËM
SVEIT EN FYRIR NÅU ¹RUM GAF HANN ÒT FYRSTU
GL¾PASÎGU SÅNA UM RANNSËKNARLÎGREGLU
MANNINN (ARRY (OLE OG SLË Å GEGN

 4ÅUFRÁTTIR
 )LLT BLËÈ  7IRE IN THE "LOOD
))) "RESKUR SPENNUMYNDAFLOKKUR

 7ATFORD
3+*2 30/24

 ,ÎGIN Å 3ÎNGVAKEPPNI 3JËN
"LACKBURN

VARPSINS E &LUTT VERÈA LÎGIN ÖRJÒ SEM
KOMUST ¹FRAM ¹ LAUGARDAGSKVÎLD

 +ASTLJËS E
 $AGSKR¹RLOK
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1UEER %YE FOR THE
3TRAIGHT 'UY 3+*2 %)..

 $IRTY $ANCING (AVANA .IGHTS
 #AT IN THE (AT 4HE
 -Y (OUSE IN 5MBRIA
 $EEPLY 3ORGLEG ¹STARSAGA
 $IRTY $ANCING (AVANA .IGHTS
 #AT IN THE (AT 4HE
 -Y (OUSE IN 5MBRIA
 $EEPLY 3ORGLEG ¹STARSAGA !ÈAL
HLUTVERK +IRSTEN $UNST ,YNN 2EDGRAVE *ULIA
"RENDLER  "ÎNNUÈ BÎRNUM

 #ONFIDENCE 3VIK  3TRANG
LEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 4ICKER 3PRENGJUËÈUR 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM
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 "IKER "OYZ 2IDDARAR GÎTUNNAR
 #ONFIDENCE 3VIK

SONS FJÎLSKYLDAN 3VO BREGÈAST KROSSTRÁ SEM
ÎNNUR OG ¹ ÖAÈ SVO SANNARLEGA VIÈ Å ÖESS
UM Ö¾TTI ÖAR SEM FYRIRMYNDARFRÒIN -ARGE
SEM OFTAST L¾TUR GOTT AF SÁR KEMST Å KAST
VIÈ LÎGIN

 !MAZING 2ACE  +APP
HLAUPIÈ MIKLA ¶AÈ ERU FIMM HEIMS¹LFUR
 LÎND OG YFIR  ÖÒSUND MÅLUR AÈ BAKI OG
STËRA STUNDIN RUNNIN UPP Å KVÎLD R¹ÈAST
ÒRSLITIN Å KAPPHLAUPINU MIKLA OG FARA SÅÈUSTU
ÖRAUTIRNAR FRAM Å !LASKA OG $ENVER 

 0RISON "REAK  &LËTTINN
-AHONE OG +ELLERMAN BEITA ÎLLUM BRÎGÈ
UM TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ -ICHAEL OG
,INCOLN KOMIST LEIÈA SINNA ¹ LÅFI &LUGVÁL
3UCRE LENDIR Å MIKLUM VANDR¾ÈUM OG 4 "AG
LÕKUR ERFIÈU M¹LI  "ÎNNUÈ BÎRNUM

 3HARK  (¹KARLINN (JARTA
SKURÈL¾KNIR ER HANDTEKINN FYRIR MEINT MORÈ
¹ EIGINKONU SINNI SEM ER HORFIN SPOR
LAUST 3TARK ER SANNF¾RÈUR UM SEKT HANS EN
STENDUR FRAMMI FYRIR STËRUM VANDA SÎNNUN
ARGÎGN ERU ENGINN OG LÅKIÈ ER ËFUNDIÈ

 )NSIDER E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 (LUSTENDAVERÈLAUN &- 0RE
3HOW "EIN ÒTSENDING FR¹ "ORGARLEIKHÒSINU
5PPHITUN FYRIR (LUSTENDAVERÈLAUN &- 
SEM HEFJAST KLUKKAN 

 (LUSTENDAVERÈLAUN &- 
"EIN ÒTSENDING FR¹ "ORGARLEIKHÒSINU 3T¾RSTA
POPPTËNLISTARVEISLA ¹RSINS VERÈUR HALDIN Å
"ORGARLEIKHÒSINU Å KVÎLD ÖEGAR (LUSTENDA
VERÈLAUN &-  FARA FRAM -UNU ST¾RSTU
NÎFN ÅSLENSKRAR POPPTËNLISTAR VERÈA VERÈ
LAUNUÈ FYRIR FRAMLAG SITT ¹ ¹RINU OG ERU ÖAÈ
HLUSTENDUR &-  SEM SJ¹ UM AÈ VELJA SITT
UPP¹HALD

 4WENTY &OUR    0AL
MER AÈSTOÈAÈI *ACK VIÈ AÈ SLEPPA FR¹ .INU Å
SÅÈASTA Ö¾TTI EN *ACK GRUNAÈI AÈ MENNIRNIR
SEM RÁÈUST ¹ HANN HAFI VERIÈ SENDIR AF .3!
+IM OG -IGUEL REYNDU AÈ SLEPPA FR¹ LÎGG
UNNI OG 2EZA AÈSTOÈAÈI #45 MEÈ ÖVÅ AÈ
LEITA Å TÎLVUSKJÎLUM "OB
 4WENTY &OUR    *AKE
OG +ATE LEITUÈU 3YED !LI Å SÅÈASTA Ö¾TTI
-ASON OG 4ONY KOMUST AÈ ÖVÅ AÈ -ARIE
SKAUT 2EZA SEM FL¾KTI ÖAU M¹L OG +IM VAR
Å FELUM FYRIR LÎGGUNNI 0ALMER LÁT HANDTAKA
3TANTON OG FÁKK PYNTINGARSÁRFR¾ÈING TIL AÈ
YFIRHEYRA HANN (VAÈ GERIST SÅÈAN Å KVÎLD
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU
GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G ÖAR
ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE )NS
IDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNEND
URNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA
ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL NÕJ
USTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN ¹ BAK
VIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD ¶ESS
IR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU FRAM
LEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 *UST $EAL E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 -ELROSE 0LACE
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 /UT OF 0RACTICE E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT

T

 ,ÎGIN Å 3ÎNGVAKEPPNI 3JËN

 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 3ILFUR %GILS
 (OMEFRONT (EIMAVÅGSTÎÈVARNAR
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
 (ORANCE OG 4ÅNA
 3HIN #HAN
 .ORNAFÁLAGIÈ
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 3IMPSONS  3IMP

'UY &IMM SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR
ÖEFA UPPI LÒÈALEGA GAURA OG BREYTA ÖEIM
Å FLOTTA FÕRA (INIR FIMM FR¾KNU HEIMS¾KJA
MANN SEM VINNUR Å DÕRAGARÈI (ANN ¹ LÅKA
SVO MÎRG G¾LUDÕR AÈ HEIMILI HANS ER EINS
OG DÕRAGARÈUR +¾RASTAN ER EKKI ¹N¾GÈ
MEÈ ¹STANDIÈ OG HÒN ER HIMINLIFANDI ÖEGAR
HINIR FIMM FR¾KNU M¾TA ¹ STAÈINN OG GEFA
GAURNUM OG ÅBÒÈINNI ANDLITSLYFTINGU

 -ILLION $OLLAR ,ISTING 'L¾NÕ
Ö¹TTARÎÈ UM FASTEIGNASALA Å (OLLYWOOD OG
-ALIBU SEM GERA ALLT TIL ÖESS AÈ SELJA LÒXUS
VILLUR FR¾GA OG FÅNA FËLKSINS  HVERJUM DEGI
LENDA ÖAU Å LITRÅKU FËLKI SEM ÕMIST VILL KAUPA
EÈA SELJA HEIMILI SÅN

 #LOSE TO (OME
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 (EROES E
 "EVERLY (ILLS  E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T

OG &RAKKA Å -AGDEBURG Å G¾R ENDURSÕNDUR
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 *ANICE $ICKINSON -ODELING
!GENCY E
 &OUR +INGS E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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 !È LEIKSLOKUM
 0ORTSMOUTH #HARLTON FR¹

 4HE 5NIT  ²RVALSSVEITIN

JAN

 *ONAS OG HËPURINN F¾R ÖAÈ VERKEFNI
AÈ TAKA HRYÈJUVERKAMANN AF LÅFI ¹ 3P¹NI

 ,AZIO !# -ILAN FR¹ JAN
 ¶RUMUSKOT E
 !È LEIKSLOKUM E
 7ATFORD "LACKBURN BEINT

 4WENTY &OUR .µ44 
 .IP4UCK 
 #OLD #ASE  «UPPLÕST M¹L
 -IRACLE +RAFTAVERK
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

www.minnsirkus.is/tv
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

T

 (- Å HANDBOLTA ,EIKUR ¥SLENDINGA



¹ MÁR HELDUR EN ÖESSAR ÖV¾LDU TUGGUR SEM
YFIRLEITT GANGA ÒT ¹ AÈ KONUR SÁU SVONA
KARLAR HINSEGIN OG ¥SLENDINGAR ÎÈRUVÅSI 6ON
MÅN VAR SÒ AÈ ÖESSAR TUGGUR HEFÈU DOTTIÈ
ÒR TÅSKU MEÈ SNJËÖVEGNUM GALLABUXUNUM
EN ÖESSI FYRIRBRIGÈI LIFA GËÈU LÅFI ¹ ²TVARPI
3ÎGU
+ANNSKI HEFUR ÖAÈ FARIÈ FRAMHJ¹ STARFS
MÎNNUM STÎÈVARINNAR AÈ GERÈAR HAFA
VERIÈ RANNSËKNIR ¹ VINNUHÎRKU ¥SLENDINGA
OG KOM Å LJËS AÈ ÖEIR VINNA LENGUR EN
AFKASTA ENGU MEIRU EN MARGAR ÖJËÈIR ¶EIR
¥SLENDINGAR SEM ÁG VEIT TIL AÈ SÁU Å FLEIRI
STÎRFUM EN EINU ERU VENJULEGA UPPRUNNIR Å
ÎÈRUM LÎNDUM OG VINNUSEMI ÖEIRRA KEMUR
TIL VEGNA L¹GRA LAUNA (¾TTUM AÈ DRAGA FËLK
Å DILKA ÖAÈ ER ËGEÈSLEGA EITÅS

"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 7ATFORD OG "LACK
BURN

 ,IVERPOOL #HELSEA FR¹ JAN
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 $AGSKR¹RLOK

BEIN ÚTSENDING FRÁ

HLUSTENDAVERÐLAUNUM

FM957

Í KVÖLD KL 19:30

BEIN ÚTSENDING

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



45%3$!9  JANUARY 

3)2+53 +, 
(LUSTENDAVERÈLAUN &M 
"EIN ÒTSENDING FR¹ "ORGARLEIKHÒSINU ÖAR SEM FRAM
FER ST¾RSTA POPPTËNLISTARVEISLA
¹RSINS (LUSTENDAVERÈLAUN & ¶AR MUNU ST¾RSTU NÎFN
ÅSLENSKRAR POPPTËNLISTAR VERÈA
VERÈLAUNUÈ FYRIR FRAMLAG SITT ¹
NÕLIÈNU ¹RI EN ÖAÈ VORU HLUST
ENDUR &-  SEM STËÈU FYRIR
VALINU !LLAR ST¾RSTU POPPSTJÎRN
UR LANDSINS M¾TA ¹ H¹TÅÈINA
SEM VERÈUR AÈ SJ¹LFSÎGÈU
UPPFULL AF TËNLIST OG ËV¾NT
UM UPP¹KOMUM

6)¨ -,5- -%¨
!-!:).' 2!#%
34®¨  

T

¥ +6®,$

,OKAÖ¹TTUR !MAZING 2ACE ER Å KVÎLD
&IMM HEIMS¹LFUR TÅU LÎND OG YFIR 
ÖÒSUND MÅLUR ERU AÈ BAKI OG STËRA
STUNDIN RUNNIN UPP Å KVÎLD R¹ÈAST
ÒRSLITIN Å KAPPHLAUPINU MIKLA OG FARA
SÅÈUSTU ÖRAUTIRNAR FRAM Å !LASKA OG
$ENVER ¶ESSI SPENNANDI Ö¹TTARÎÈ
HEFUR SLEGIÈ Å GEGN HJ¹ SJËNVARPS
¹HORFENDUM OG HAFA KEPPENDUR
Å GEGNUM TÅÈINA VÅÈA KOMIÈ VIÈ Å
HEIMINUM ÖAR ¹ MEÈAL ¹ ¥SLANDI EINS
OG EFTIRMINNILEGT ER

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N
 &RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN
 &RÁTTIR  ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR  (EIMA ER BEST
 &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 (¹DEGISÒTVARP  (¹DEGISFRÁTTIR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN 3LËÈ FIÈRILDANNA 
 3EIÈUR OG HÁLOG
 /RÈ SKULU STANDA
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR

 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 6ILHJ¹LMUR 4ELL SVISSNESK ÖJËÈHETJA
OG GOÈSAGNAPERSËNA 
 ¥ HEYRANDA HLJËÈI
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &IMM FJËRÈU
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

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

T

 'ILLETTE 3PORTPAKKINN
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
 %NSKI DEILDABIKARINN #HELSEA
7YCOMBE "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK Å ENSKA
DEILDABIKARNUM

 !LIS TH 3WEET 3CIENCE -Y
.AME )S !LI ¶¹TTUR UM ÖEKKTASTA HNEFA
LEIKAKAPPA SÎGUNNAR -UHAMMAD !LI SEM
FAGNAÈI  ¹RA AFM¾LI Å JANÒAR
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS 3VIP
MYNDIR FR¹ "OB (OPE #HRYSLER #LASSIC MËT
INU ¹ 0'! MËTARÎÈINNI Å GOLFI

 #OCA #OLA MÎRKIN (ÁR ER FARIÈ YFIR
ALLT ÖAÈ HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å
ENSKU  DEILDINNI Å KNATTSPYRNU

 %NSKI DEILDABIKARINN E #HEL
SEA 7YCOMBE ²TSENDING FR¹ LEIK #HELSEA
OG 7YCOMBE Å ENSKA DEILDABIKARNUM

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 $EN LILLE PRINSESSE  3KR½L  3NIP
3NAP 3NUDE  .ASSE  'URLI 'RIS 
!LFONS BERG  #HARLIE  ,OLA  2ABATTEN
 +APTAJN OG BES¾TNING BYDER VELKOMMEN
 $EADLINE  3EKTION  $2 &RILAND 3KROT
DESIGN  +END DIT HUS  $2 $ERUDE P½
(JELM  $ESPERATE BOLIGDRzMME  46
!VISEN  (ORISONT  'RÐN GL¾DE 
'ENBRUGSGULD  !FTENSHOWET  )LDSJ¾LE
 .YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED
VEJRET  $AWSONlS #REEK  3PECIAL 
30!-  3HIN #HAN  ,UCKY ,UKE 
3TORE .ÐRD  ,ILLE .ÐRD  !FTENSHOWET
 46 !VISEN MED 3PORT  !FTENSHOWET
MED 6EJRET  (VAD ER DET V¾RD  5VENTET
BESÐG  +ENDER DU TYPEN  46 !VISEN
 +ONTANT  3PORT.YT  (VOR KRAGERNE
VENDER  #OLUMBO  0OINT -EN

 6ITEN OM  3ISTE NYTT  0ULS 
&AKTOR 3ISTE SOMMER P½ (EKKINGEN  3ISTE
NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND  3ISTE
NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA -ÐRE OG
2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA
!UST OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD 4ELEMARK
OG 6ESTFOLD  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA /SLO OG !KERSHUS  &RA }STFOLD
 3ISTE NYTT  $RAKEJEGERANE 
2OBOTBOY  "ERNARD  3ISTE NYTT 
$RACULA JUNIOR  ,IGA  3ISTE NYTT 
/DDASAT .YHETER P½ SAMISK  (URTIGRUTEN
  .YHETER P½ TEGNSPR½K  +ONRAD
KATT  6ENNENE P½ 3OLFLEKKEN  'UBBEN
OG +ATTEN  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 5T I NATUREN  .ORSK FOR NYBEGYNNERE
 "RENNPUNKT  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN   3TANDPUNKT  %XTRA
TREKNING  "OKPROGRAMMET  +VELDSNYTT
 +ULTURNYTT  5TSYN  0APA $UKE
SIGÐYNERMUSIKKENS FIOLINKONGE  #ATTERICK
 &ROKOST TV

364 
 2APPORT  %L .IÉO  $EN UNDRE
V¼RLDEN  4¼RNINGEN ¼R KASTAD  2APPORT
 'OMORRON 3VERIGE  %XTRA  "ORN
7ILD  +ROKODILL  ,ILLA BL½ DRAKEN 
$AGENS RAMSA  $RA MIG BAKL¼NGES 
!LLT OCH LITE TILL  ,ILLA !KTUELLT KORTNYHETER
 'RAND 0RIX  2APPORT  5PPDRAG
'RANSKNING  5R SVENSKA HJ¼RTANS DJUP 
4AG PLATS DÎRRARNA ST¼NGS  2ADIOHJ¼LPEN
6¼RLDENS BARN I +ENYA  !RGUMENT 
2APPORT  +ULTURNYHETERNA  +ONST½KNING
%-  3¼NDNINGAR FR½N 364



(2«3)¨ c

 JANÒAR  ¶2)¨*5$!'52

Brynhildur segir upp hjá Þjóðleikhúsinu

... 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.
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Brynhildur Guðjónsdóttir hefur
sagt upp störfum hjá Þjóðleikhúsinu eftir farsælan feril í átta
ár. Þetta staðfesti hún í samtali
við Fréttablaðið. „Það er einhvern veginn andstætt eðli mínu
að vera ríkisstarfsmaður,“ segir
Brynhildur en tekur skýrt fram
að engum hurðum hafi verið
skellt þegar hún afhenti Þjóðleikhússtjóra uppsögnina. „Allt
hefur sinn enda og það var kominn tími breytinga hjá mér,“
útskýrir Brynhildur, sem telur
kröftum sína betur varið á öðruvísi hátt. „Að starfa innan Þjóðleikhússins var bara ekki lengur
það sem ég vildi og frá með 1.
mars verð ég lausráðinn leikari,“ segir Brynhildur.
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(EFUR SAGT UPP HJ¹ ¶JËÈLEIKHÒSINU OG
¾TLAR AÈ SNÒA SÁR AÈ ÎÈRUM VERKEFNUM
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!UDDA OG (UGA ÒTHÕST ÒR
ÖÕSKRI HANDBOLTAHÎLL
„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 Auðunn Blöndal segja hins vegar farir
sínar ekki sléttar á HM í Þýskalandi og saka íþróttafréttamanninn Adolf Inga Erlingsson um að
hafa gengið erinda þýskrar yfirstjórnar í að meina þeim að taka
upp efni fyrir stuðningmannaklúbbinn Í blíðu og stríðu. Hugi
gengur svo langt að segja framgöngu 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.

 2OBERT 2EDFORD

S
GRA
TT Á

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. FGG

Brynhildur sagði uppsögnina 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 einfaldlega fara að horfa í aðrar
áttir,“ segir hún.
Leikkonan klárar
þau verkefni sem
fyrir liggja hjá
Þjóðleikhúsinu
en hún undirbýr
nú af krafti
enska
uppfærslu á Pétri
Gaut
sem
frumsýnd
verður í Bar-
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BROTIÈ ALLAR HUGSANLEGAR REGLUR UM FRAM
GÎNGU FJÎLMIÈLAMANNA ¹ (-
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UPP VIÈTÎL FYRIR b¥ BLÅÈU OG STRÅÈUm

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 tilkynnt 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 alfarið 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 hugsanlegar reglur um framgöngu fjölmiðla á mótinu. Meðal annars með
því að fara inn á bannsvæði. Fjölmargir 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 síðuna 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 stuðningsmannaklúbbnum „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 þangað án réttu pappíranna og að því
gæti farið svona,“ segir Fjalar.
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+VIKMYNDALEIKSTJËRINN $AGUR +¹RI
0ÁTURSSON OG FRAMLEIÈANDINN
¶ËRIR 3N¾R 3IGURJËNSSON HALDA
Å DAG ¹ 3UNDANCE H¹TÅÈINA
-EÈAL ÖESS SEM ÖEIR VILJA
STÒSSA ÖAR ER AÈ REKAST Å
LEIKURUM SEM R¹ÈNIR HAFA
VERIÈ TIL AÈ FARA MEÈ
AÈALHLUTVERK Å N¾STU
MYND $AGS +¹RA
ÖEIM 4OM 7AITS
OG 2YAN 'OSLING
-YNDIN HEITIR 4HE
'OOD (EART OG ERU
MENN ORÈNIR ËÖREYJU
FULLIR AÈ HEFJA TÎKUR EN STEFNT ER
AÈ ÖEIM Å APRÅL EF ALLT GENGUR AÈ
ËSKUM -YNDINA ¹ AÈ TAKA B¾ÈI
HÁR ¹ LANDI SEM OG Å "ANDARÅKJUN
UM
3IGRÒN "JÎRK *AKOBSDËTTIR TËK
VIÈ EMB¾TTI B¾JARSTJËRA ¹ !KUREYRI
FYRIR SKEMMSTU OG AF ÖVÅ TILEFNI
TËK ÒTVARPSMAÈURINN
'ESTUR %INAR *ËNAS
SON VIÈTAL VIÈ HANA
¹ 2¹S  .OKKRAR
AF SPURNINGUNUM
SEM 'ESTUR LAGÈI
FYRIR VIÈM¾LANDANN
ÖËTTU EKKI PASSA
VEL VIÈ TÅÈARANDANN
Å ¹RSBYRJUN 
MEÈAL ANNARS
ÖEGAR 3IGRÒN "JÎRK
VAR SPURÈ HVORT HÒN ÖYRFTI EKKI AÈ
HRESSA UPP ¹ ÒRVALIÈ Å FATASK¹PNUM
NÒ ÖEGAR HÒN V¾RI KOMIN Å SLÅKA
¹BYRGÈARSTÎÈU $R 3IGRÒN 3TEF
¹NSDËTTIR YFIRMAÈUR 2¹SAR  VAR
EKKI LENGI AÈ GRÅPA INN Å OG GERÈI
VIÈKOMANDI GREIN FYRIR AÈ SLÅKAR
SPURNINGAR V¾RU EKKI VIÈ H¾FI
(¹AR PENINGAFJ¹RH¾ÈIR GETA VERIÈ
Å BOÈI FYRIR RÁTTU SÎNGVARANA Å
UNDANKEPPNI %UROVISION HÁR ¹
LANDI ¶ANNIG ER HERMT AÈ
-AGNI SGEIRSSON HAFI
HAFNAÈ FJÎLDA BOÈA UM AÈ
SYNGJA Å KEPPNINNI OG AÈ
H¾STA BOÈIÈ HAFI HLJËÈAÈ
UPP ¹ TV¾R MILLJËNIR
KRËNA -AGNI HEFUR
EFLAUST EKKI HAFT TÅMA
TIL AÈ SYNGJA Å KEPPN
INNI ENDA ER HANN
¹ LEIÈ ¹ 2OCKSTAR
TÒRINN Å "ANDARÅKJUNUM .ÕJUSTU
FREGNIR HERMA AÈ UMSËKN HANS UM
ATVINNULEYFI HAFI VERIÈ SAMÖYKKT OG
SÁ ¹ LEIÈINNI MEÈ PËSTI TIL LANDSINS
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Ástþór fram til forseta enn og aftur

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

„Ég er nú staddur úti í Danmörku.
Að safna kröftum. Tók mér frí frá
þessu en þegar nær dregur þá
kemur það,“ segir Ástþór Magnússon athafnamaður aðspurður um
það hvenær menn gætu farið að
eiga á því von að rödd hans sem
forsetaframbjóðanda fari að heyrast.
Ástþór ætlar fram og á síðu
sem hann heldur úti, forsetakosningar.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. Ástþór 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
undantekning á. Nú
þegar eru
menn farnir að velta
fyrir sér líklegum
kandídötum

á netinu og þannig hefur bloggarinn 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.
34¶«2 -!'.²3
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3AFNAR NÒ KRÎFTUM
ÒTI Å $ANAVELDI
FYRIR KOMANDI
FORSETAKOSNINGAR
EN STÖËR ¾TLAR
FRAM

„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 samkvæmur,“ segir Ástþór og furðar sig á
því að Ólafur hafi ekkert svo heitið geti beitt sér á alþjóðavettvangi 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.“
JBG

- Lifið heil
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Allt búið?

Þ

ó að yngsta barnið á heimilinu
hafi ekki enn verið vanið af
brjósti hefur næstyngsta hnátan
fengið þá fínu hugmynd að eignast eitt systkini í viðbót. Þetta er
vegna þess að hún er á hinum
bjartsýna leikskólaaldri. Aðferðin til að afgreiða svona pantanir
er að humma annars hugar og
benda svo snarlega út um gluggann á eitthvað áhugavert eins og
sjúkrabíl. Ennþá er eftirfylgni
barnsins viðráðanleg en tilhugsunin ein um fleiri lítil börn vekur
ýmsar kenndir. Eins dásamleg,
yndisleg og unaðsleg sem þau
annars eru.

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

5.',).'52 heimilisins er
hinsvegar af hinni opinskáu, meðvituðu fyrstu kynslóð barna sem
hafa notið virkra lýðræðisréttinda innan fjölskyldu sinnar.
Þannig hefur hún komist upp með
allskyns hortugheit í nafni málfrelsis. Eitt sinn þegar ég kvartaði um magapínu eftir hversdagslegt ofát mældi hún móður sína út
sem væri hún viðurkennd dræsa
og spurði hvort ég væri nú enn
orðin ólétt.
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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. Töfratalan virðist samt vera þrír. Þegar
þeim barnafjölda er náð verða
spurningar meira á þá lund hvort
við séum nú kannski hætt? Nánari vinir brydda upp á elskulegum fróðleik um ýmsar aðgerðir
sem hægt er að grípa til í varnaðarskyni. Hugleiðingar um að setjast í helgan barneignastein fela
samt í sér dálítinn söknuð til meðgöngunnar. Aldrei er tilfinningin
um eigið mikilvægi sterkari en
þá.

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars
hlotið Gullna stýrið, einhver
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.
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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 fimmtugsaldur. Bara orðið eitt og sér
hljómar eins og fáránlegt grín í
tengslum við kornunga manneskju eins og sjálfa mig. Að bara
eftir örfáa mánuði muni ég þurfa
að fara í lagningu og fá mér velúrgalla, 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.

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!

